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de comunicació en gene-
ral de forma reiterada i 
insistent. Ser dona ja és 
una anomalia per al siste-
ma. Ser dona racialitza-
da, encara més. Visibilit-
zar les diferents opcions 
sexuals continua sent 
una rara avis. I si a sobre 
ets pobra o precària i/o 
vella i/o grassa per a més 
inri, els mass media t’invi-
sibilitzaran perquè estàs 
totalment fora del que és 
normal.
 Una mostra d’això. 
M’he assegut davant del 
televisor a esperar amb 
ànsia la publicitat. I això 
és el que he trobat: Guc-
ci, dones blanques, joves, primes; 
Dormidina, homes i dones blancs; 
Chanel, dona blanca jove; Línea Di-
recta, homes i dones blancs; Findus, 
família blanca a l’estil sitcom; Max 
Factor, dona blanca i jove; Mikado, 
dona i home blancs; Dentix, dona 
gran, també blanca; Vivus, home 
blanc madur; Puleva, tres nens, una 
nena, avi, àvia, pare i mare blancs a 
casa amb jardí (tot molt normatiu); 
Kukident, dona blanca madura; Te-
sa, homes blancs d’uns 40; Valor, 
dona blanca guapíssima anunci-
ant xocolata sense sucre; Boss, ho-
me blanc, jove, guapo, elegant; Nu-
trisse, dones blanques, també molt 
guapes i divines… I podria seguir. 
Això es correspon tan sols amb un 
bloc publicitari.
 No entraré a valorar quina me-
na de productes anuncien dones i 
homes, respectivament, perquè ja 
s’ha escrit molt del sexisme en la 
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U
na vegada més, la mar-
ca Dove està sota sospi-
ta. No és la primera ve-
gada en què la firma és 
acusada de racista per 

la seva publicitat. Ja va passar el 
2011, quan un altre anunci insinu-
ava que amb l’ús del producte la 
pell quedaria més clara, i el 2015, 
quan es va fer públic que l’etiqueta 
d’algun dels seus gels de bany dis-
tingia entre «pells normals» i «pells 
fosques».
 Sembla que, tal com ha explicat 
la mateixa protagonista de l’espot 
que acaba de ser retirat per la mar-
ca, l’edició de l’espot ha sigut des-
afortunada, i amb aquests antece-
dents no ha sigut difícil que el mis-
satge tornés a interpretar-se com 
a discriminador i racista. No pre-
tenc amb això ser tèbia ni justifi-
car l’empresa, però prefereixo pe-
car de bonisme i pensar que la in-
tenció (almenys explícita) no era 
desmerèixer les dones negres. Però 
m’agradaria anar més enllà del cas 
de Dove, perquè el nucli del proble-
ma no és anecdòtic.

EL QUE ÉS suposadament 
normal i desitjable en el món globa-
litzat, neoliberal i patriarcal en què 
ens toca (sobre)viure és ser home, 
blanc, heterosexual i de classe aco-
modada. Això és el que s’afanyen 
a dir-nos la publicitat i els mitjans 

publicitat, tant en mitjans de co-
municació com en revistes acadè-
miques, però aquesta petita mostra 
seleccionada a l’atzar permet veure 
que un ampli percentatge de la nos-
tra societat està totalment invisibi-
litzat.
 Raymond Rubicam, un dels pio-
ners en el món de la publicitat, deia 
que l’objectiu de tot publicista era 
«conèixer el mercat millor que la 
competència i posar aquest conei-
xement en mans d’escriptors i artis-
tes amb imaginació i una profunda 
comprensió de les qüestions huma-
nes». Doncs la veritat és que la publi-
citat no va dirigida a tot «el mercat»  
–això no sé si és bo o dolent, perquè 
això vol dir que potser algú s’escapa 
de l’oda al consum– i tampoc sem-
bla reflectir un excels coneixement 
de les qüestions humanes.
 Sé molt bé que les dades sovint 
es queden curtes i no aporten gai-
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Després de la polèmica per un espot

res matisos, però vegem-ne només 
algunes que aporten una mica de 
llum sobre les «qüestions huma-
nes» que la publicitat exclou.

SEgonS dadES provi-
sionals de l’Institut Nacional d’Es-
tadística (INE), l’1 de gener del 
2017 residien al conjunt de l’Estat 
espanyol 3.979.920 persones nas-
cudes en països africans, l’Amèri-
ca Central i el Carib, Mèxic, l’Amè-
rica del Sud i l’Àsia. D’aquestes, 
2.036.212 són dones. Més de dos 
milions de dones que no es veuen 
representades en la publicitat ni 
pràcticament en els mitjans de co-
municació si no és com a objecte 
exòtic, com les altres, associades a 
rols tradicionals, infrarepresen- 
tades, vinculades a estereotips 
com la submissió, el terrorisme, 
la hipersexualització o la delin-
qüència. 
 Es veu que elles no compren 
perfums, ni tenen problemes per 
dormir, ni mengen pèsols, ni pen-
gen quadros, ni asseguren el seu 
cotxe, ni es tenyeixen, ni se’ls des-
enganxa la dentadura…
 En vista d’això, l’anunci de Do-
ve no és res més que la punta de 
l’iceberg d’un sistema que rebut-
ja i que imposa models no només 
de bellesa sinó de persones.
 Dilluns passat, Angela Davis 
afirmava el següent durant la seva 
xerrada al Centre de Cultura Con-
temporània de Barcelona: «No vo-
lem inclusió ni diversitat, sinó cre-
ar una nova societat sense racis-
me». Tabula rasa. Tant de bo. H
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P
ensava començar l’ar-
ticle d’avui recordant 
una afirmació de Bal-
mes, que no era pre- 
cisament un revoluci-

onari. Diu això: «Ai del poble go-
vernat per un poder que ha  
de pensar en la pròpia conser- 
vació».
 I ara resulta que la cita agafa 
una dimensió extraordinària i in-
esperada. 
 Davant la sentència de Balmes 
el Govern actual d’Espanya hau-
ria d’estar molt preocupat. Per-
què no actua només per conser-
var, sinó, també, per atacar.
 No tinc el gust de conèixer el 
senyor Andreu Pujol, que ha fir-
mat fa poc un article a EL PERIÓ-
DICO. El diumenge dia 1 d’octu-
bre «els cossos policials espanyols 
van aparèixer als llocs més recòn-
dits com ràtzies més pròpies de 
grups formats per vàndals que 
com unes forces de seguretat d’un 
país civilitzat».

 Jo també vaig veure la ràbia 
amb què les forces de seguretat 
insultaven i colpejaven persones 
que estaven indefenses, només ex-
plicable, aquest fet, per autèntic 
odi.
 Sí, jo vaig veure els fets des de 
casa meva, per televisió. I natural-
ment, també els van veure mili-
ons de persones, de totes les idees 
polítiques i de totes les edats. Un 
fantàstic espectacle perquè ado-
lescents i joves es giressin cap als 
seus pares per preguntar: «¿Però 
això es pot fer?».
 Jo no m’hauria imaginat mai 
que un dia hauria de veure una es-
cena tan lamentable protagonit-
zada per la violència més dura. «¡A 
por ellos!». Com quan un caçador 
diu «ara» i amb els seus companys 
es llança a disparar contra els co-
nills.
 Espanya és un país que sempre 
ha estat ric en creativitat artísti-
ca. Però no es pot dir el mateix pel 
que fa a l’àmbit de la creació polí-
tica. Pensem en tots els territoris 
que en una època havia conquis-
tat i que després va haver d’aban-
donar.
 La violència armada no és pre-
cisament una bona fórmula per 
fer amics. H

Petit observatori

No m’hauria imaginat 
mai que un dia hauria de 
veure una escena de 
violència com la de l’1-O

Lamentable 
cacera d’un 
diumenge
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Dues mirades

Torneu demà

ment, el text, l’esclat d’allò que 
ens interpel·la. No pas com a «en-
treteniment elevat per donar sen-
tit a les nostres vides» o com «una 
escalfor que mai no ens crema  
perquè caduca a la porta de sorti-
da». El teatre, al contrari, com un 
llumí «que no és res si no provo- 
ca un incendi». Són frases extre-
tes del curt que anuncia Tempora- 
da Alta, una declaració de prin- 
cipis. La il·luminació que ens en- 
cega a la sala no és res més que 
un divertiment (feliç o tràgic) si  
no som capaços, el públic, d’atiar 
després la flama. És a dir, enten-
dre el teatre com una transforma-
ció, no pas religiosa (o només ín-
tima), sinó cívica, compromesa. 
I, com diu Feste, el bufó de Nit de 
reis: «Torneu demà si no n’heu tin-
gut prou». H

P
oc abans del final de la fun-
ció (Nit de reis, dirigida per 
Declan Donnellan), el pú-
blic aplaudeix el desenllaç 

feliç de la comèdia. Tots s’acaben ca-
sant amb qui toca, que és la manera 
que té Shakespeare de solucionar 
els embolics causats per la comèdia. 
El que vulgueu és el segon títol possi-
ble de l’obra, una invitació a la bo-
geria i a pensar el que cadascú desit-
gi, amb música, això sí, que és l’ali-
ment de l’amor. A vegades té això, 
Shakespeare, que tot acaba bé o 
que tots moren sobre l’escena, com 
a Titus Andronic, solucions dramàti-
ques per enllestir la cosa. 
 Comença el festival Tempora-
da Alta i un any més es produeix 
el miracle de veure com, enmig 
de totes les dificultats, de totes les 
tempestes, sura el teatre, el movi-
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l’increment de menors arribats 
sols, sigui per incapacitat, el cert és 
que tenim un problema amb la Di-
recció General d’Atenció a la Infàn-
cia i l’Adolescència. L’acumulació 
d’errors és preocupant. Les acusa-
cions de desemparament augmen-
ten. És urgent millorar les condici-
ons d’acollida i la cura dels menors 
i, també, revisar el procediment 
que porta l’Administració a as- 
sumir-ne la tutela. Ni sempre sem-
bla justificat ni sempre ofereix res 
de millor a la llar d’on provenen. 
En casos d’errors, només llargs pro-
cessos judicials poden revertir la 
decisió presa per la DGAIA. Quan 
estan a les seves mans, nosaltres 
en som responsables, són els nostres 
nens. Davant el desemparament, 
només és possible redoblar la pro-
tecció. H

A
ra que estem en temps 
mort (o en mig temps o 
guanyant temps o cape-
jant el temporal), ampli-

em el focus i descobrim, oh sorpre-
sa, que hi ha més notícies, algunes 
positives, altres que despullen les 
nostres carències que són tantes i 
que no han desaparegut.
 La fiscalia culpa la DGAIA que nens 
dormin dies a terra als jutjats, aquest 
és el titular. El cor del text qüestio-
na que, a vegades, l’Administració 
mantingui en actiu aquest òrgan. 
Nens i adolescents que han fugit 
dels centres de menors o que han 
arribat a Catalunya després d’un 
periple que ens posaria els cabells 
de punta, allà es queden encallats, 
a vegades fins a 60 hores, en una sa-
la d’espera.
 Sigui per les retallades, sigui per 

Els nostres nens
EMMA Riverola


