
La proposta d’aquest tema, es intentar motivar la reflexió sobre el món en que vivim. 
Hi ha coses masculines i altres femenines? Hi ha actituds masculines i altres femenines? El 
llenguatge que és: masculí o femení? Qui o que estableix o ha estat establint que pertany a un 
gènere o a l’altre? Aquestes preguntes ( i moltes altres que no incorporo ) posen sobre la taula 
un debat que tenim pendent com a col·lectiu, i que està directament relacionat amb poder 
establir la igualtat d’oportunitats al sistema social vigent. M’explico: 

Observem que signifiquen els adjectius masculí i de femení, al Diccionari de la Llengua 
Catalana: 

“Femení. Propi de la dona. Tendresa femenina; Masculí. Relatiu o pertanyent a mascle. Vigor 
masculí. Veu masculina.” 

Aquestes definicions que poden semblar molt innocents provoquen l’assimilació de 
conceptes que porten intrínsecs els exemples que acompanyen les definicions  i sobre els que 
normalment no parem atenció. El concepte de femení es relaciona amb tendresa. En que 
penseu si escolteu la paraula tendresa? A mi se m’ocorren coses com cura,fragilitat, afectivitat, 
que es deixa impressionar fàcilment,etc. A diferencia, quan fem lectura del diccionari, masculí 
defineix el concepte vigor. Terme que es relaciona amb substantius com força, vigència, etc.  

Si aquest exercici es fa amb altres paraules ens porta a crear-nos una imatge de allò 
que es femení i allò que és masculí, sense que això es correspongui amb la realitat, ja que, per 
exemple el vigor femení també existeix, i hi ha homes amb molta tendresa. Això significa que 
estem utilitzant qualitats per definir una cosa i depenent del qualificatiu la definició tindrà 
connotacions positives o negatives. Que el gènere masculí i femení existeixen es cert, però 
encara és més cert que masculí i femení són qualitats que caracteritzen actituds o conceptes 
de manera individual a cada persona i no a dones i homes com es fa entendre. 

Per tant, em de fer una profunda reflexió sobre quins conceptes, actituds i formes 
s’entenen masculines i quines femenines, i si és correcte o no posar gènere a determinades 
coses. Ja vaig dir un dia, que el món occidental es basa en un sistema Patriarcal, i que és un 
error. Les coses han de canviar i la nostra societat no ha de estar basada només en el punt de 
vista de uns o altres, sinó dels dos en conjunt.  

El que determinades coses es considerin masculines o femenines està creant una 
discriminació, ja que les coses més dèbils, amb menys valor, més intangibles es defineixen en 
femení i s’entén com a femení allò relatiu a dona. En canvi, les coses positives, relatives a 
valors, poder i èxit es consideren masculines. Aquesta afirmació no és una exageració, si 
mirem els anuncis a la televisió, la visió que es crea de la dona és d’objecte, de dependència, i 
només algunes vegades d’èxit, ara bé, en aquest casos les dones tenen la imatge d’home : 
iguals actituds, vestuari similar, situació d’agressivitat, etc. Que vol dir això? Entenc que hi ha 
una percepció no real de la dona i que està feta des del punt de vista dels homes, tot i que de 
vegades ho vulguem negar. En fi, masculí i femení existeixen, però són qualitats sense gènere, 
una dona pot tenir qualitats masculines i un home femenines, però això si, un dia o altre 
s’hauran de revisar perquè unes actituds, accions i persones,  es consideren masculines o 
femenines i no pel que són, una situacions, persones y formes de fer i viure. 


