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Vídeo: Campanya “Cómo tratar una mujer” 	
  
Data: octubre
Mitjà: Xarxes Socials. 	
  
Resum: Campanya de sensibilització de la Fundació Balia davant
l’augment de la violència de gènere entre els menors. 	
  
Una campanya de prevenció del masclisme entre joves 	
  
el redueix a formes extremes i antigues	
  
Un vídeo de la Fundació Balia dirigit a adults que presuntament han
d’educar a menors contra la violència de gènere, desvirtua la realitat
del masclisme perque mostra com a exemple la conducta d’un home
masclista, arquetípic, ranci i antiquat. 	
  
Ell li diu a una nena: «¿Sabes lo que dicen en mi pueblo? La mujer de la
cocina a la cama y por el camino a hostias».	
  
L’escena dificulta què l’audiència identifiqui i revisi pràctiques masclistes
–pròpies o alienes-, esteses i subtils avui (control obsessiu, amor
romàntic, ciber-assetjament, etc). 	
  
A més, com que l’home beu conyac, tendencialment limita el perfil del
maltractador al consumidor d’alcohol. Cosa que també impedeix que els
masclistes que no encaixen en el perfil no se sentin interpel·lats. 	
  
El vídeo demana als adults que eduquin els fills i filles contra les
pràctiques sexistes, però com que, de fet, només parla d’abusos dins la
parella heterosexual, obvia les altres formes. És a dir, desorienta.	
  
A més, la representació de l’escena masclista només és implícitament
negativa per al públic que ja té una certa sensibilitat, però, per qui no la
tingui, la nota final que diu «Si no los educamos nosotros, lo harán
otros» aporta una perspectiva crítica minsa i inefectiva.
A la web hi ha un bon exemple de campanya de prevenció que està feta
per dones joves i parla de les múltiples formes de violència, les òbvies i
les subtils:
http://tribunafeminista.org/2016/11/tres-‐videos-‐de-‐mujeres-‐jovenes-‐para-‐prevenir-‐la-‐
violencia-‐de-‐genero-‐en-‐la-‐juventud/	
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Imatge

Text

Es veu el tors d’un home que beu conyac

A las mujeres les va la marcha.

Mentre fa una calada del cigarro

O tienen un tio que mande a su lado o
se van con el primero que pillan.

S’enfoquen les mans

Sabes lo que dicen en mi pueblo?

S’apropa més a les mans de l’home. Se’l sent De la cocina a la cama, y por el camino
rient, i s’enfoquen les mans d’una persona
ostias.
menor que es toca una pulsera mentre
l’escolta.

Es veuen les mans de la criatura seguit del
missatge de la campanya.

	
  
	
  

	
  

“Si no los educamos nosotros lo haran
otros”. Fundación Balia, 15 años
educando a menores con riesgo de
exclusión.

