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I. La comunicació inclusiva



Comunicació inclusiva o igualitària

Conjunt de propostes d’ús del text i de la imatge que busca que
totes les persones se sentin igualment representades i que
aquesta representació sigui digna.

La comunicació inclusiva és no sexista, no racista, no antiLGTBI,
no classista, no capacitista, ni estigmatitzadora de les persones
que tenen algun problema de salut mental...



 Pàgina web
 Xarxes socials
 Infografies, GIFS, emoticones…
 Vídeos i fotografies
 Campanyes i cartelleria
 Butlletí
 Nota de premsa
 Televisió, ràdio, premsa
 Correu electrònic
 Formulari
 Plec, reglament, circular, etc.
 Discurs
 Reunió
 Docència
 Tutoria
 ...

On hem d’incorporar la comunicació inclusiva?

• Quan escrivim
• Quan fem servir imatges
• Quan ens relacionem



La comunicació inclusiva no és...



… racista





… homòfoba



... classista



... capacitista



… estigmatitzadora





… sexista o androcèntrica



II. La comunicació no sexista 
ni androcèntrica



Comunicació sexista és

menysvalorar o denigrar les dones i les 
persones no-binàries en textos o imatges



Comunicació androcèntrica és

destacar els homes en textos o imatges mentre
s’invisibilitza o es relega a un segon terme les
dones i les persones no-binàries







La admiradora de Nadal 
que ha destronado a Ledecky
en los 400 libres
La australiana Ariarne Titmus se impone a la leyenda
estadounidense en los Juegos de Tokio, como ya hizo en el pasado
Mundial, en una final memorable
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Manual de publicidad administrativa no sexista, de Maria Viedma Garcia





https://verne.elpais.com/verne/2017/04/17/articulo/1492412360_237040.html



Els convidats al Congrés de Psicologia i les seves senyores

Ahir va morir Juliette Greco, la que va ser musa
i amant d’Albert Camus, Miles Davis i altres
escriptors i artistes.

No aguanta gens, plora com una nena!

Normalment és una noia 
collonuda, però ahir ens va 
donar el conyàs i al final 
ens va fer una bona putada

Hem de cobrir dues places d’enginyer 
i una plaça de dona de fer feines

Han vingut els Garcia

El cotxe del papa i la rentadora de la mama

Senyora o senyoreta? 42 morts, la majoria dones i 
nens, en un nou naufragi a les 
costes del Sàhara

EXEMPLES DE LLENGUATGE SEXISTA



Parlem amb altres persones, experts en la matèria

L’home prehistòric vivia en coves

Associació de Pares d’Alumnes

Bon dia a tots!

El canvi climàtic és fruit de l’acció de l’home

Aquí no deixen entrar els joves

És una advocat molt ben formada

En Pere, la Joana, la Neus i la Lídia estaven molt emocionats

A quina edat comença a parlar un nen?

Els lectors interessats a renovar el 
carnet de biblioteca han de portar...

Es necessita cuiner

No sabem qui serà el coordinador

Marqueu el sexe:
_Home
_Dona

EXEMPLES DE LLENGUATGE ANDROCÈNTRIC



Els principals trets lingüístics sexistes o androcèntrics en la llengua catalana són els
següents:

1. els adjectius o noms pejoratius, tan sols existents en femení o amb un sentit més
negatiu quan es refereixen a dones;

2. els criteris diferents a l’hora d’escriure cognoms i tractaments;
3. les resistències per crear substantius femenins que designin càrrecs i professions;
4. l’ordre habitual d’exposició, primer el masculí i després el femení (“homes i dones”,

“pares i mares”...), si no és per “cortesia”;
5. la prevalença del masculí en qualsevol enumeració de subjectes de gèneres

diferents, independentment de la seva quantitat o de la seva proximitat a l’adjectiu o
el determinant (“En Toni, la Irene, la Neus, la Marta i l’Olga són infermers”);

6. la doble funció del masculí gramatical, que té tant una funció específica (els individus
masculins) com genèrica (qualsevol individu de qualsevol sexe). El masculí en funció
genèrica serveix per a designar:

6a) L’espècie humana (“L’home és un mamífer...”)

6b) Un conjunt d’individus de diferents sexes (l’home prehistòric, els metges, els
fills, “Qui no estigui content, que ho digui”...)

6c) Un sol individu, amb independència del seu sexe (“Un fill sempre ha d’estimar la
seva mare”, “Ser metge és de les feines més boniques que hi ha”)



https://verne.elpais.com/verne/2018/03/09/articulo/1520611883_345855.html



“Per existir plenament, 
cal tenir un lloc en la llengua” 
Eulàlia Lledó



III. La polèmica del genèric masculí



“Els nens juguen al pati”





En el paleolític, l’home s’alimentava 
sobretot de la caça



En el paleolític, l’home s’alimentava 
sobretot de la caça



... Però la dona també caçava



“Tot el poble va baixar cap al riu a rebre'ls, en el 
llogaret només hi quedaven les dones i els nens”

(Aparegut en un llibre de text, en un passatge referent a la conquesta d'Amèrica)



L'incendi del Cap de Creus, provocat, segons tots els 
indicis, per un burilla llançada per un conductor, ja ha 
devorat 410 hectàrees

17.07.2021



Per representar... ... Gènere gramatical

Dona o dones Femení
(“La directora el va acomiadar”)

Home o homes Masculí
(“Té dos fills: en Pep i en Pol”)

Persona no-binària Masculí
(“Noah és trans; ell mai s’ha sentit home ni 
dona”)

Home i dona i/o persona no-binària Masculí
(“L'home té els braços més curts que els 
antropoides”)

Homes i dones i/o persona no-binària Masculí
(“En Pol, la Neus i la Marta són advocats”)

Conclusió:
Sempre que en una frase es parli d’un conjunt de dones, homes i persones no-binàries, mentre 
hi hagi un sol home, o bé es parli en general de l’espècie humana, la gramàtica prescriu utilitzar 
el gènere masculí.



Font: Experiència narrada per Graciela Hernández, que va tenir lloc en una classe de 
sociología amb el professor Jesús Ibáñez. Recollida a Belén Villar: Proyecto
Relaciona. Informes y resumen. Documento interno del Instituto de la Mujer. Madrid, 2005. 
Extret de la Guía de Lenguaje Inclusivo del CEP-PIE, Colectivo de Estudiantes de Psicología

Si m = m + f, aleshores f = 0
És a dir, si masculí = masculí + femení, 
aleshores femení = 0



“[…] la acusación de que la gramática española es sexista
por permitir decir Todos los españoles son iguales ante la
ley –englobando así españoles y españolas– o He dormido
en casa de mis padres –por en casa de mi padre y de mi
madre– es radicalmente falsa.”
Manifest “Acerca de la discriminación de la mujer y de los lingüistas en la sociedad:
manifiesto de apoyo a D. Ignacio Bosque” http://manifiestolinguistica.weebly.com

Quinientos lingüistas apoyan a Bosque y su informe sobre el lenguaje sexista

El documento asegura que las conclusiones del académico son "inobjetables"

Según los firmantes, "la gramática no tiene ideología"

WINSTON MANRIQUE SABOGAL
Madrid 12 MAR 2012



Carme Junyent i Quim Monzó parlen del 
‘tots i totes’: ‘Una de les estupideses 
més grans que s’han fet en la història’
'Canviant les paraules no es canvia la realitat de les dones’, 
diu la directora del Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades

M. Carme Junyent:
“El gran problema de la llengua inclusiva 
és que, en realitat, discrimina. Quan parlem
de ciutadanes i ciutadans, les ciutadanes
queden excloses del conjunt de ciutadans.”

12.09.2021

Tots, totes o 'totis'?
La conselleria d'Igualtat encén 
la polèmica per fer servir 
el mot inventat per referir-se 
a persones no-binàries

30.06.2021

27.02.2016



“Dir el ciutadà i la ciutadana, o la ciutadana i el ciutadà, no 
és una repetició. Com no ho és dir gros, negre, blau, verd. 
Quan diem els colors ens referim a tots ells, de la mateixa 
manera que quan diem la ciutadania estem anomenant el 
conjunt dels homes i les dones […] El conjunt de dones i 
homes són les persones, però la paraula ‘home’ no 
representa la dona i es fa, per tant, necessari anomenar-la.”
Nombra en femenino y en masculino. Carmen Alario, Mercedes Bengoechea, Eulalia Lledó
i Ana Vargas, Madrid: Instituto de la Mujer, 1995



“El problema és que, en general, les
llengües només tenen dos gèneres i cal
triar entre l’un i l’altre: no tenen un
gènere ‘neutre’ pròpiament dit, és a dir,
que signifiqui ‘ni masculí ni femení’;
femení i/o masculí’”

“Ras i curt, el femení ocupa en la llengua
una posició ‘derivada i subalterna’”

“... Si hem de ser sincers, tampoc no ens ha d’estranyar que avui les
dones no es vulguin resignar a fets que la gramàtica ens dona com a
naturals”

Joan Solà, a “El sexe dels Àngels” i “La gramática contra les dones”, Parlem-ne
(Converses lingüístiques, 1990-1997, Ed. Empúries, 2020)



“Volontat d’aqel o d’aqela
que testa en sa vida”
Forum Iudicum, entre 1180 i 1190

“[…] e lo dit servent o
serventa per alcuna raó
s’exirà de son seynor o de sa
dona dién que no y vol estar”
Llibre de les Costums de Tortosa, 1272

Citats a Eulàlia Lledó, De llengua, diferència i context. Institut Català de les Dones, 2007.



El 1647, el gramàtic francès 
M. de Vaugelas escriu a 
Remarques sur la langue
française que “el gènere 
masculí és el més noble”

El 1859, les germanes Felipa 
Máxima i María Paula de Cabeza 
escriuen a La señorita instruida o 
sea Manual del bello sexo que “si 
fossin dos substantius, l’adjectiu 
es posarà en plural amb la 
terminació peculiar del gènere 
més noble, això és, el masculí”



“Després de la Revolució Francesa, l'Assemblea
Nacional va aprovar la Declaració dels Drets de
l’Home i del Ciutadà”
Està escrita en llenguatge sexista, aquesta frase?



Olympe de Gouges (1748-1793)



“Quan cap al 1848…, les 
ciutadanes franceses es van 
voler inscriure a les llistes 
electorals, els van dir que no 
ho podien fer perquè l’article 
deia: ‘són electors tots els 
francesos’, i… l’expressió 
‘francesos’ s’havia d’enten-
dre… com ‘tots els mascles 
que tenien la ciutadania 
francesa’. 
Al Canadà, aquest tipus 
d’‘interpretació’ va estar a 
l’ordre del dia en totes les 
lleis a partir de 1867”
Eulàlia Lledó, De llengua, diferència i 
context. Institut Català de les Dones, 2007.



“–Quan jo faig servir una 
paraula –va insistir Humpty
Dumpty amb un to de veu 
més aviat de menyspreu– vol 
dir el que vull que digui..., ni 
més ni menys.
–La qüestió és –va insistir 
Alícia– si es pot fer que les 
paraules signifiquin tantes 
coses diferents.
–La qüestió –va tallar 
Humpty Dumpty– és saber 
qui és el que mana. Això és 
tot.”

Alícia a través del mirall, Lewis Carrol



Els anglesos prefereixen el te al cafè. 



Els anglesos prefereixen el te al cafè. 

També prefereixen les dones rosses a les morenes. 



El sexisme
en la 
llengua es 
manifesta
de moltes
maneres



María Rodríguez Fernández (2009) analitza l’evolució en la forma de fer
referències genèriques des de 1976 a 2006, utilitzant textos escrits extrets
de diaris i revistes.

La investigadora constata una davallada considerable en la freqüència d’ús
del masculí genèric singular i un augment correlatiu dels substantius de
gènere fix amb referents humans (especialment “gent” i sobretot
“persona”).

La tendència és més evident en les dones, i entre aquestes, en les de classe
social mitjana-alta, amb un nivell cultural alt i una ideologia progressista.

El seu estudi també mostra que el terme “home” tendeix a ser interpretat
com a específic en un 90% dels casos. Per aquest motiu va sent substituït
per d’altres com “persona”, “ésser/ser humà”, “individu”, “gent”, etc.

“La Maria té un fill adoptiu”

“Ha vingut el fill de la Maria”



NO! Hi ha moltes alternatives per expressar-nos sense haver de recórrer

a paraules, expressions o imatges que poden invisibilitzar, discriminar o

alimentar prejudicis contra determinats grups humans.



“Les paraules són… la nostra més 
inesgotable font de màgia, 
capaces de fer mal i de remeiar-ho”
J.K. Rowling



 Glossari i Qüestionari Observatori de les Dones

 Decàleg per a una millor representació de les dones en la 
comunicació

 Recomanacions per a una publicitat igualitària, del CAC

 Guia d’estil de llenguatge inclusiu i no sexista del Consell 
Comarcal del Montsià

 Guia de llenguatge inclusiu en el tractament de persones 
amb discapacitat. Generalitat de Catalunya

 Recomanacions per a una comunicació inclusiva. 
L’Apòstrof. www.apòstrof.coop



Moltes gràcies!

jordi@apostrof.coop


