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Moltes persones pensen que la igualtat entre dones i homes és una realitat 
assolida a l’Estat espanyol. Aquesta idea prové dels avenços que 
indubtablement s’han fet a les darreres dècades. Tanmateix, i de manera 
rotunda, podem afirmar que encara es manté la desigualtat entre dones i 
homes i que la legislació, tot i ser molt  important, no ho és tot quan parlem 
d’igualtat. Cal, doncs, un compromís no només polític sinó també social per 
aconseguir la plena igualtat. 
 
L’escola, com a part de la societat no pot quedar al marge del canvi cap a la 
igualtat. És innegable el paper decisiu de l’escola –juntament amb la família o 
els mitjans de comunicació- en la construcció d’imaginaris col·lectius i en la 
perpetuació o en la transformació de les relacions de poder associades al 
gènere. Pel que fa a l’escola hauríem de caminar, en paraules d’Ángela Mussat, 
cap a “un nou model d’escola coeducativa que adopti mecanismes per superar 
l’androcentrisme i que potenciï un enfocament equitatiu dels continguts, dels 
mètodes, del llenguatge, de les relacions, de l’organització i de tota la dinàmica 
generada en la pràctica educativa”. En definitiva, “un camí que promogui la 
igualtat, el respecte mutu, la cooperació i l’aparició de nous i millors imaginaris 
col·lectius i nous models de masculinitat i feminitat”. 
 
Al CEPA Pitiüses volem contribuir a crear una societat més justa, una societat 
on dones i homes es reconeixin en una humanitat compartida, i ho facin en 
peu d’igualtat. Més enllà del nostre dia a dia, volem treballar de manera 
conscient totes aquelles dinàmiques d’invisibilització i discriminació que 
pateixen les dones a la nostra societat. Amb aquest objectiu ens servirem del 
discurs “Tothom hauria de ser feminista” de Chimamanda Ngozi Adichie. 
Aquesta autora, d’origen nigerià, ens ajuda a desmuntar discursos i 
pràctiques excloents i ens permet construir relats compartits d’igualtat entre 
dones i homes. 
 
Treballarem de manera coordinada des dels diferents àmbits de coneixement i 
des de totes les matèries. Així hem elaborat tot un seguit d’activitats des de 
totes les àrees del currículum amb l’objectiu d’aconseguir un acostament el 
més integral possible a les qüestions de gènere. Durant tot el mes de 
novembre hi treballarem de valent, des de la reflexió i des de l’acció. 
Acabarem aquest projecte  amb l’assistència a un acte públic al Club Diario de 
Ibiza on tindrem l’oportunitat d’escoltar altres visions que ens permetin 
enriquir el nostre punt de vista. 
 
Comencem el viatge,  un viatge cap a la justícia, la llibertat, la felicitat i la pau! 
Que els vents ens siguin favorables! 
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Però qui és Chimamanda? 

 
El premi de la crítica nord-americana a 'Americanah', editada ara en 

espanyol, confirma a Ngozi Adichie com una de les escriptores joves més 

interessants en llengua anglesa 

  
A més de ser dona, escriptora, nigeriana, negra, guanyadora la setmana 
passada del premi que concedeixen cada any els crítics novaiorquesos per 
Americanah, la seva més recent novel·la, qui és Chimamanda Ngozi Adichie? 
 
Hi ha a la pàgina del TED, organització creada als Estats Units per potenciar 
idees que puguin transformar al món, un vídeo de Chimamanda. Va ser 
convidada al 2009 i la seua xerrada ha estat vista per més de sis milions 
d'internautes. 
 
"Cont històries". Així, amb una sola frase, definia la seua activitat aquesta 
novel·lista que arriba als 36 anys amb tres novel·les i un llibre de relats escrits 
en anglès, tots traduïts a l'espanyol, i que en aquell 2009 es disposava a parlar 
del perill que implica la existència d'una sola història. Qui la conta la imposa, 
qui la rep pot creure que és l'única. 
 
 

 
 
Ho sap per experiència pròpia, adquirida en la seva infància en una casa de 
classe mitjana en què va parlar i va llegir molt ràpid literatura anglesa i nord-
americana i també molt ràpid va començar a escriure històries en què els seus 
protagonistes eren rossos, d'ulls blaus, es movien per paisatges nevats i 
prenien cervesa de gingebre, encara que ni la cervesa existís en la seua Nigèria 
natal ni la neu caigués en Nsukka, ciutat on va passar la seua infància. 
 
Per fortuna per a la futura escriptora, també van arribar a les seues mans 
autors com el seu paisà Chinua Achebe, pare de la literatura africana moderna, 
o el guineà Camara Laye, que la van salvar dels personatges que descrivia en les 
seues primeres lletres i la van centrar en la seua Nigèria, des de la qual 
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Chimamanda conta i es conta, descobreix i es descobreix, perquè és innegable 
que l'escriptor, en aquest cas l'escriptora, és ell o ella de moltes maneres en el 
que escriu. 
 
Una Chimamanda que viu i concilia Nigèria, a l'Àfrica, continent que segueix sent 
un desconegut, i Estats Units, on inicia la narració d’Americanah (Literatura 
Random House, traducció de Carles Milla Soler) i en la qual Ifemelu pot distingir 
per les seues olors les ciutats americanes que ha visitat. Hi ha en Ifemelu potser 
una mica de la Chimamanda que viu i rep premis a Occident i torna tots els estius 
a Lagos per dictar tallers d'escriptura a la seu del Fons Farafina, que va crear amb 
el seu editor nigerià per impulsar la lectura i l'escriptura. 
 
No sé si ella ho diria així, però la presència dels dos mons en la vida dels seus 
personatges és el canvi que s'ha anat sentint en les seves novel·les. El clic ho va 
fer amb Algo alrededor de tu cuello, en el que diversos dels seus relats són de 
nigerians als Estats Units, mentre que Nigèria és el centre de les seues dues 
novel·les anteriors: La flor púrpura i Medio sol amarillo. Americanah transcorre 
en tres continents perquè Chimamanda es fa cada vegada més universal, sense 
abandonar Nigèria, el seu centre de gravetat. 
 
Ho seguirà sent perquè no està disposada que la història del seu món l'expliquin 
des de l'altra riba, mal explicada, distorsionada o plena de prejudicis, com els que 
ella mateixa va viure quan en arribar als Estats Units la seua companya de pis a la 
universitat no pogués creure que parlés un bon anglès, idioma oficial nigerià, 
conegués Mariah Carey o sabés fer servir una estufa. "La seua visió de mi, com 
africana, es reduïa a una llàstima condescendent", alguna cosa similar a 
l'experiència viscuda amb un professor que li va dir d'una de les seues novel·les 
que "no era autènticament africana" perquè els seus personatges eren de classe 
mitjana. 
 
Convençuda que "una sola història roba la dignitat als pobles", Chimamanda tria 
contar des de l'Àfrica on no deixa de preguntar "Per què no diem res [...]? Per 
què mai diem res?". Ho fa a través de personatges com Ujumwa, en Jumping 

monkey hill, una nigeriana convidada a un taller d'escriptors a Sud-àfrica, 
organitzat per un anglès lasciu, amb prejudicis i arrogant. Arribat el moment de 
compartir els textos, l'anglès troba transcendental la narració d'un tanzà sobre 
les matances al Congo però antiquada una història de pastors escrita per una 
zimbabuesa, no representantiu d'Àfrica un amor lèsbic contat per una 
senegalesa i inversemblant l'escrita per la protagonista que va convertir en relat 
una experiència pròpia: els favors sexuals que esperava un ric home de negocis a 
canvi de dipositar els seus diners al banc que representava Ujumwa. 
 
Mai políticament correcta, Chimamanda declara en aquest relat que és 
"imperdonable" que Isak Dinesen afirmés que "tots els nens kikuyu s'havien 
tornat retardats mentals als nou anys" i agafa aire per seguir contant perquè està 
segura que "quan ens adonem que mai hi ha una sola història sobre cap lloc, 
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recuperem una mena de paradís ". Paradís que els seus lectors esperem seguir 
gaudint. 
 
* Publicat a El País (19 / 03 / 2014), Marbel Sandoval Ordóñez. 
 

Obra i premis: 
 

• La flor púrpura (Grijalbo, 2004). Va rebre el 
Commonwealth Writers 'Prize for Best First Book. 

• Medio sol amarillo (Literatura Random House, 
2007). Guanyador de l'Orange Prize for Fiction. 

• Algo alrededor de tu cuello (LRH, 2010). 

• Americanah (LRH, 2014). Chicago Tribune Heartland 
Prize i el Premi Nacional de la Crítica dels EUA 

 

Feminista feliç i que no odia els homes 
 

L'escriptora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie es rebel·la contra el 

masclisme. I contra els tòpics 

 
 

 
 
 
Les feministes són dones infelices perquè no troben marit, el feminisme és 
antiafricà, les feministes estan sempre enfadades i no fan servir desodorant. Tals 
tòpics, escoltats d'una manera més o menys velada però amb persistència, 
porten a l'escriptora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (1977) a definir-se al 
començament d'aquest llibret com a "feminista feliç africana que no odia els 
homes i a qui li agrada portar pintallavis i talons alts per a si mateixa i no per als 
homes". I és que el terme feminista és un dels més carregats de connotacions 
negatives que existeixen, el que potser és la demostració més evident que el 
"feminisme" (el feminisme que busca les seues pròpies estratègies i no es deixa 
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manipular per unes regles del joc i uns usos lingüístics que fan trampa ja abans 
que comenci la partida) segueix sent una bandera per la qual lluitar des de 
múltiples àmbits. Un problema de "drets humans", però, com recalca Adichie, un 
problema "específic". 
 
En aquesta breu conferència avui convertida en llibre, Adichie no només es 
conforma amb enumerar els micromasclismes quotidians als quals sembla 
abocar-nos una concepció descafeïnada de l'assumpte: els cambrers sempre 
esperen que paguin ells, les dones s'ocupen de tasques de la llar i cedeixen una 
mica en la seva carrera professional per mantenir la pau domèstica. També 
combina dades objectives (un 52% de la humanitat són dones, però "com més 
amunt arribes, menys dones hi ha", i cobren menys per les mateixes feines), 
relata anècdotes que recorden l'estranyesa empàtica de les seues novel·les (la 
dona negra que entra sola en un hotel de Nigèria i és presa per una prostituta) i, 
sobretot, se centra en l'estructura del nostre pensament, en l'educació. Per 
exemple, la nena que treu la millor nota de classe perquè aspira a ser delegada, 
però a la professora se li oblida matisar que només els nens homes poden ser-
ho: "Si fem alguna cosa una i altra vegada, acaba sent normal. Si veiem la 
mateixa cosa una i altra vegada, acaba sent normal. Si només els nois arriben a 
delegats de classe, al final arribarà el moment en què pensem, encara que sigui 
de forma inconscient, que el delegat de classe ha de ser un noi. Si només veiem 
homes presidint empreses, començarà a semblar-nos natural que només hi hagi 
homes presidents d'empreses". Perquè per Adichie el realment perillós d'aquest 
concepte essencialista de la diferència entre dones i homes, disfressat gairebé 
sempre de virtuts positives (sentiment, dolçor ...), és que "prescriu com hem de 
ser, en comptes de reconèixer com som. [...] Nois i noies són biològicament 
diferents, però la socialització exagera les diferències ". 
 
Ara ens preguntarem què ens aporta la visió d'una escriptora nigeriana que no 
vol sortir del seu context africà, sinó que es reafirma en alguns costums socials 
que els espanyols creiem superats. El primer, la demostració de la pervivència 
d'una estructura masclista en qualsevol societat, per molt desenvolupada que es 
pensi. El masclisme no és només el passat històric. És també el passat vital, és a 
dir, la nostra infància. Però també el nostre present: segregació a les escoles 
recolzada per alguns governs, la violència masclista en grups de persones cada 
vegada més joves. Així que no és estrany que aquesta conferència dictada pel 
TEDxEuston el 2012 sembli parlar-nos als espanyols d'ara. 
 
Adichie és una narradora amb un estil clar i suggerent, sense temps morts, de les 
que enganxen des del principi de la frase. Ho ha demostrat en les tres novel·les 
escrites en anglès (des dels 19 anys viu entre Estats Units i Nigèria) que l'han fet 
cèlebre: La flor púrpura (2005), Medio sol amarillo (2007) i l'ambiciosa història 
d'amor i colonització, entre Lagos i Brooklyn, que és Americanah (2013). 
Semblaria que els escriptors anomenats postcolonials (alguns africans de la seua 
generació com Teju Cole o Binyavanga Wainaina) estan cridats a donar, des de la 
vessant local, la mesura del món en què vivim amb una complexitat i lucidesa 
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que un enveja en altres països colonitzadors i colonitzats a un temps, com el 
nostre. 
 
La Kirkus Reviews ha dit de Tothom hauria de ser feministes que era una lectura 
obligatòria per a estudiants i professors. Ho és com a invitació a pensar en la 
vigència del feminisme. I si un vol una lectura més profunda de l'estructura 
violenta del gènere o de la base masclista de la nostra cultura, pot continuar-
amb Judith Butler (Dar cuenta de sí mismo) o Silvia Federici (Caliban y la bruja). 
 
Però aquest llibre és sobretot una invitació a la lectura de les novel·les de la 
pròpia Adichie, per exemple aquesta joia que és Americanah. 
 
*Text aparegut a El País (14 / 09 / 2015), Carlos Pardo. 
 
 
Tothom hauria de ser feminista, Chimamanda Ngozi Adichie. Fanbooks. 
 

 
 

Todos deberíamos ser feministas, Chimamanda Ngozi Adichie. Traducció de 
Javier Calvo. Literatura Random House. Barcelona, 2015.  
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√ Visita aquest enllaç i llegeix en primer lloc la notícia i els aspectes rellevants 
que volen transmetre: 
 
http://www.eldiario.es/politica/mujeres-segundonas-listas_0_457754920.html 
 
 
• Llegeix el següent fragment. És correcte matemàticament? Explica per 
què. 

“La normativa de 2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres exige 

que en el conjunto de cada lista la presencia de mujeres esté por encima del 

40%. 

Esta normativa, sin embargo, solo obliga a los partidos a tener dos mujeres por 

cada tramo de cinco puestos y no exige una paridad en la posición de salida de 

los candidatos.” 

 

• És correcta la següent afirmació? 

“Es ahí donde los partidos no cumplen ninguna regla de paridad: UPyD (21%), 

C’s (21%), IU-UP (25%) y PP (29%) no llegan ni a una mujer por cada tres 

cabezas de lista.” 

 

 
• Cerca a la notícia el nombre de candidats dones i homes del partit CC a 
Las Palmas i a Sta. Cruz de Tenerife. És correcte el percentatge que indica en 
una de les graelles interactives? 

 

• Analitza els dos gràfics finals. En què es diferencien? Quina informació 
ens dóna l’inici gris/groc dels gràfics? 
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Warm up. 
 

o  What do you understand by feminism? 
o  Does being a feminist mean that you hate men? 
o  In our society, do you think feminism is necessary? Why? 
o  Can a man be a feminist? 

 
Watch the video and answer the following questions. 
 

1.- How old was Chimamanda the first time she was called a feminist? 
 
2.- According to the journalist that wanted to advise her, why are 
feminists unhappy? 
 
3.- When Chimamanda was in primary school and after getting the 
highest score in the test, why couldn’t she be the class monitor? 

 
4.-Why did the man at the car park in Lagos thank Louis? 
 
5.-Each time a waiter ignores her, how does she feel? 
 
6.- If a boy and a girl in high school go out, who is always expected to 
pay? Why? 
 
7.- What do we understand by “bottom power”? 
 
8.-  If her 15 year old twin nieces had been born a hundred years ago, 
what would have happened to them? Why? 
 
9.- What was the definition of “Feminist” in the dictionary? 
 
10.- Which is her own definition of “Feminist”? 

 
Discuss the following questions: 
 

o In what way can we say the Chimamanda’s great-grandmother 
was a feminist? 

o Looking back in history, is it at all understandable that the leader 
was always the man? If so, how have things changed in our society? 

o In your opinion, is equality of the sexes possible? How? 
 
Optional activity. 
 
Find information about famous feminists in history. Share this information with 
your class.  
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• Raça i ètnia. 
 
Quin concepte s’utilitza actualment a les ciències socials, el de raça o el d’ètnia? 
Per què? Estàs d’acord? 
 
 

• Sexe i gènere. 
 
Per què per referir-se a les diferències entre els homes i les dones es fa servir el 
concepte de gènere i no el de sexe? Estàs d’acord? 
 
 

• El patriarcat. 
 
Què és el Patriarcat? Vivim en una societat patriarcal? 
 
 

• Feminismes. 
 
Actualment podem parlar en les ciències socials de feminisme o de 
feminismes? Quines són les principals tendències? Quina tendència t’agrada 
més? Raona la resposta. 
 
 

• El feminisme en la societat contemporània. 
 
Et consideres feminista? Creus que el feminisme continua essent un moviment 
social necessari en les societats contemporànies occidentals i no occidentals?  
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L’alumnat de 4t d’ESPA realitzarà una recerca sobre les dones científiques més 
rellevants de la història completant el model de fitxa adjunt. Un cop es tinguin 
totes les fitxes es penjaran a una zona comuna del centre per ordre cronològic 
intentant aconseguir una visió general de la situació de la dona en l’àmbit 
científic. 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUI ? 
(Nom i cognoms, data 
naixement - defunció, 

context familiar, 
formació,…) 

  

ON ? 
(marc geogràfic, 
repercussió, …) 

  

QUAN ? 
(dates, context social i 

històric,… ) 

  

QUÈ ? 
(descobriment, 

repercussió científica, 
reconeixement, … ) 

  

Curiositats 

  

Reflexió 
personal 
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DONES CIENTÍFIQUES 

Aquesta activitat està dirigida a l’alumnat de 4t d’ESPA, la correcta realització 
d’aquesta activitat pot comportar COM A MÀXIM un increment de 0,5 punts a la nota 
FINAL de CCNN. S’haurà d’enviar per mail en format PDF al professor de CCNN la fitxa 
de recerca d’una científica (model al drive) només una pàgina i amb data límit 11 de 
Novembre. 
 

Científica Alumne/-a 

Hipàtia  

Tròtula de Salern  

Margaret Cavendish  

Mary Wortley Montagu  

Gabrielle du Chatelet  

Maria Gaetana Agnesi  

Carolina Herschel  

Sophie Germaine  

Ada Byron Lovelace  

Florence Nightingale  

Alice Eastwood  

Marie Curie  

Helen Bradford Thompson Wooley  

Lise Meitner   

Irène Joliot-Curie   

Barbara McClintock  

 Virginia Apgar   

Mary Leaky  

Rosalind Franklin  
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Laura Bassi  

Ellen Swallow Richards  

Florence Rena Sabin  

Mileva Maric   

Dian Fossey  

Jane Goodall  

Ana María Pascual-Leone  

Josefina Castellví  
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Proposta 1 
 
Una vegada llegit el llibre, cadascú a classe haurà d'escriure unes línies sobre 
una situació que hagin viscut o que els hagin contat, on es pugui observar una 
discriminació per qüestió de gènere. Just dues línies en pla titular. Podrà ser 
anònim i s'intercanviaran els papers, i així ningú no sabrà de qui és cada 
situació. Es tracta que cadascú surti a llegir el paper que li hagi tocat. Després 
es poden comentar i plantejar les diferents situacions que hagin sortit.  
Es pot fer èmfasi, també, en el fet que els homes també pateixen les 
dicotomies de gènere, en haver de fer coses pel fet de ser homes.  

 

Proposta 2 

Treball en equip, o en parelles: buscar informació sobre la situació de la dona a 
diferents parts del món i, posteriorment, fer-ne una comparació entre la gent 
de la classe. Així es podrien veure les diferències entre, per exemple, sud 
d'Europa, nord d'Europa, Magrib, Iran, Aràbia Saudita, Nigèria, Àfrica del sud, 
Kènia, Egipte, Amèrica Llatina, Amèrica del Nord, Austràlia i Nova Zelanda.  

 

Proposta 3 

 Realitzar una comparació entre les situacions que l'autora comenta dins el 
llibre i les que es troben aquí habitualment, i observar el grau de diferència que 
hi pugui haver. Aparentment hi ha d'haver molta diferència entre Nigèria i 
Eivissa, però, potser, a la pràctica, la majoria de situacions tenen un punt de 
semblança?. També s'hi poden entrecreuar les societats d'origen d'altres 
alumnes de l'escola. Què hi ha de semblant? Què de diferent? Què pensau que 
es pot fer per avançar cap a la igualtat de gènere? 
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Proposta 4 

Comenta entre tota la gent de la classe el següent paràgraf i tot seguit redacta’n la 
teva opinió. 

 
 
 
Proposta 5 
 
Respon el següent qüestionari: 
 

1. Per què Chimamanda Ngozie Adighie es considera feminista? 
2. De quin país procedeix? Quina és la situació de la dona en aquell país? 
3. Coneixes algun cas molt difós arreu del món que guardi relació amb la 
situació de la dona en alguna part de Nigèria? 
4. Què en diu de Lagos, la capital de Nigèria? 
5. Quines actituds es poden trobar a Lagos que mostren la desigualtat entre 
homes i dones? 
6. La desigualtat també fa mal als homes? Per què? 
7. D'on parteix la desigualtat? Què la causa? 
8. Explica exemples d'autocensura de l'autora mateixa.  
9. Què en pensa del fet que les dones hagin de ser sempre amables, hagin 
d'agradar, no hagin d'entrar en conflicte? 
10. Com proposa superar la divisió entre rols masculins i femenins?  
11. Per què tothom hauria de ser feminista? 

 

 

Comentari de text: Quin sentit té la cultura? 
 
Alguns diuen que les dones estan subordinades als homes perquè és la nostra cultura. 
Però la cultura canvia constantment. Tinc dues nebodes bessones precioses que tenen 
quinze anys. Si haguessin nascut fa cent anys, se les haurien endut i les haurien matat. 
Perquè fa cent anys, la cultura igbo considerava que el naixement de bessons era un 
mal presagi. Actualment, aquesta pràctica és inconcebible per a tot el poble igbo. 
Quin és el sentit de la cultura? En última instància, la cultura té com a finalitat garantir 
la conservació i la continuïtat d’un poble. A la meva família, sóc la filla que més interès 
té per la història de qui som, les terres ancestrals, la nostra tradició. Els meus germans 
no hi tenen tant d’interès com jo. Però no hi puc participar, perquè la cultura igbo 
privilegia els homes i només els membres masculins de la família extensa poden 
assistir a les reunions en les quals es prenen les decisions importants de la família. Jo 
no tinc ni veu ni vot. Perquè sóc una dona. 
La cultura no fa la gent. La gent fa la cultura. Si és cert que no forma part de la nostra 
cultura el fet que les dones siguin éssers humans de ple dret, aleshores podem i hem 
de canviar la nostra cultura. 
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Proposta 6 

 

Textos i exercicis complementaris: 

Text 1. Llegeix aquest article de l’escriptora Eva Piquer sobre el llibre Tothom hauria de 

ser feminista de Chimamanda Adichie. 

Tothom hauria de llegir aquest llibre 

Va arribar a ser una «feminista feliç africana que no odia els homes i li agrada 

pintar-se els llavis» 

 

Ara fa tretze anys, la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie va escriure una novel·la 

que va ser titllada de feminista. L'autora va rebre un consell d'un periodista carregat 

de bona fe i de prejudicis: que no es presentés mai com a feminista. La raó? Les 

feministes són dones infelices perquè no troben marit. Llavors ella va decidir 

presentar-se com una "feminista feliç". 

En aquell temps una acadèmica li va dir que el feminisme no era part de la seva 

cultura, que era antiafricà, i que si ella es considerava feminista és perquè estava 

massa influïda pels llibres occidentals (tot i que havia devorat piles de novel·les 

romàntiques masclistes i, en canvi, s'avorria quan intentava llegir algun text feminista 

clàssic). Com que es veu que el feminisme era antiafricà, la Chimamanda va començar 

a presentar-se com una "feminista feliç africana". 

Quan una bona amiga li va dir que ser feminista volia dir que odiava els homes, ella va 

decidir que a partir d'aleshores seria una "feminista feliç africana que no odia els 

homes". I així va arribar a ser una "feminista feliç africana que no odia els homes i a 

qui li agrada pintar-se els llavis i dur sabates de taló alt perquè vol i no pas per agradar 

als homes". Hauria pogut seguir definint-se com "una feminista feliç africana que no 

odia els homes i a qui li agrada pintar-se els llavis i dur talons i anar depilada i que no 

està eternament enfadada amb el món". 

Les connotacions negatives associades a la paraula feminisme s'acabaran el dia que es 

compleixi el títol d'un llibret de Chimamanda Ngozie Adichie que transcriu una 

xerrada TED i es diu Tothom hauria de ser feminista (Fanbooks, 2016). Tothom: els 

homes i les dones, els de lletres i els de ciències, els qui es depilen i els qui no i, per 

descomptat, els qui no encaixen en les sempre reduccionistes classificacions binàries. I 

vull creure que aquest dia arribarà. Sóc una feminista optimista. 

 

http://www.catorze.cat/noticia/3951/tothom/hauria/llegir/aquest/llibre 

 

● Quin tipus de text és? Expositiu o argumentatiu? Per què? 

● Com es presenta la Chimamanda? Per què? 

● Quines connotacions negatives s’associen a la paraula “feminisme”? 
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● Com ha titulat Eva Piquer aquest text? Per què creus que li ha posat aquest 

titol? 

 

 

 Text 2. Al llibre Chimamanda ens explica aquesta història d’infantesa: 

 

Quan era alumna de primària a Snukka, una ciutat universitària del sud-est de Nigèria, 

al començament del trimestre la mestra ens va dir que ens posaria un examen i que 

aquell que n’obtingués la nota més alta seria el delegat de la classe.  

Ser el delegat de la classe no era poca cosa. Si eres el delegat de la classe, tots els dies 

apuntaves els noms dels nens que s’esvalotaven, la qual cosa ja implicava de per si un 

poder embriagador, però a més la mestra et donava una vara perquè la portessis a la 

mà mentre recorries l’aula i patrullaves la classe en busca dels esvalotadors. 

Evidentment, no la podies fer servir. Per a una nena de nou anys com jo, però, era una 

perspectiva ben emocionant. Tenia moltes ganes de ser delegada de la classe. I vaig 

treure la nota més alta de l’examen.  

I em vaig quedar amb un pam de nas quan la mestra va dir que el delegat havia de ser 

un nen. Se li havia passat per alt esmentar-ho abans; havia donat per fet que era obvi. 

La segona millor nota de l’examen l’havia tret un nen, i ell va ser el delegat.  

El més interessant de tot plegat és que aquell nen era dolç i amable, i no tenia cap 

mena d’interès a patrullar la classe amb un bastó. Jo, en canvi, me’n moria de ganes.  

Però jo era dona i ell, home, de manera que el delegat de la classe va ser ell. 

 

● T’ha sorprès el que explica? Creus que a la nostra societat s’educa de la 

mateixa manera als nens i les nenes? 

 

Text 3. Llegeix aquesta altra anècdota que ens explica Chimamanda. 

 

M’encanta tornar a Nigèria, i gran part del temps que hi sóc el passo a Lagos, que és la 

ciutat i nucli comercial més gran del país. A vegades, al vespre, quan la calor remet i la 

ciutat s’alenteix una mica, surto amb els amics o la família pels restaurants i les 

cafeteries. Una d’aquestes vegades el Louis i jo vam sortir amb uns amics. 

A Lagos hi ha un costum meravellós: un grapat de joves enèrgics que esperen davant 

d’alguns establiments i t’«ajuden» molt teatralment a aparcar el cotxe. Lagos és una 

metròpoli de gairebé vint milions de persones, amb més energia que Londres i més 

esperit empresarial que Nova York, de manera que als seus habitants se’ls acudeixen 

mil maneres de guanyar-se les garrofes. Com passa a la majoria de les ciutats, pot ser 

difícil trobar aparcament a l’hora de sopar, així que aquells joves es guanyen la vida 

trobant llocs per aparcar i —encara que hi hagi més llocs disponibles— guiant-te fins 

al teu sense deixar de gesticular o prometre’t que et «cuidaran» el cotxe fins que 

tornis. A mi em va impressionar sobretot la teatralitat de l’home que aquella nit ens 
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va trobar un lloc per aparcar. Així doncs, mentre marxàvem, vaig decidir donar-li 

propina. Vaig obrir la bossa, hi vaig ficar la mà per agafar els diners i els hi vaig donar. 

L’home, content i agraït, va agafar els diners que li donava, va mirar el Louis i li va dir: 

—Gràcies, senyor! 

El Louis em va mirar, sorprès, i em va preguntar: 

—Per què em dóna les gràcies a mi? No he estat jo qui li ha donat els diners. 

 

● De què se sorprèn en Louis? És una situació habitual a la nostra societat la que 

es descriu en aquesta anèdota? 

● Saps què és un micromasclisme? Llegeix aquest article en què se’n donen 4 

exemples. 

 

Quatre exemples de micro-masclisme 

Repàs de situacions que, malgrat no són considerades com masclisme per la 

societat, menyspreen la dona i consoliden prejudicis. 

 

Més enllà de la desigualtat salarial, un tema pendent per a les societats avançades, 

sembla que el masclisme s’ha eradicat a la majoria de llars. Però, malgrat això, encara 

es viuen moltes situacions on la dona, sigui per prejudicis o ‘tradició, és encara 

menyspreada a la quotidianitat. Parlem del micro-masclisme. Aquí quatre exemples. 

La cervesa per l’home. El refresc per la dona 

Amb motiu del Dia de la Dona, una tertúlia radiofònica parlava precisament d’aquests 

micro-masclismes. Un dels periodistes parlava d’una situació tan quotidiana com un 

home i un dona a un bar. L’home demana un refresc i la dona una cervesa. Quan 

torna el cambrer, posa la cervesa al costat de l’home i el refresc al costat de la dona. 

“Cal acabar amb aquestsclichés”, demanava el periodista. 

Dues dones que “viatgen soles”… malgrat ser dues! 

Les xarxes socials bullen des de fa dies en reacció a les paraules d’alguns mitjans que 

relataven la mort de dues noies argentines, que van ser trobades mortes a l’Equador. 

Malgrat viatjar les dues juntes, alguns mitjans no van dubtar a escriure en les seves 

cròniques que “viatjaven soles”. Les conseqüències a les xarxes no es van fer esperar i 

no van ser poques les entitats i activistes que van protestar contra aquesta expressió. 

Dona al volant… 

Tot i que afortunadament el cliché es va esborrant, no són poques les persones 

consultades per fer aquest article que afirmen encara sentir comentaris sexistes 

d’algun conductor (home) si veuen que qui porta el cotxe que els passa al costat és un 

dona, tingui o no motius objectius per queixar-se 
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Les mares no es posen malaltes 

Un dels blocs en espanyol més influents sobre el tema és el de Micromachismos, 

deeldiario.es. En una de les seves darreres entrades, recorda l’anunci de GripaDuo, un 

dels darrers medicaments de Vichs. Aquest antigripal sembla que només funciona en 

mares. Almenys segons els anuncis. 

“Les mares no agafen baixes”, diu l’anunci, sense pensar que també els pares poden 

posar-se malalts i, a banda, poden (i han de) ser els que cuiden dels fills. 

 

http://www.diaricatala.cat/quatre-exemples-de-micro-masclisme/ 

 

● Cerca més exemples de micromasclismes. 

 

Text 4. Beyoncé inclou a Flawless, una de les cançons de l’àlbum Beyoncé (2013), 

“Feminista és la persona que creu en la igualtat social, política i econòmica dels sexes”, 

frase que forma part del discurs de Chimamanda Ngozi Adichie. L’actitud i l’estètica de 

Beyoncé han contribuït al debat feminista, sobretot als Estats Units, un país amb una 

llarga tradició teòrica. N’hi ha que valoren que una artista tan coneguda com ella hagi 

fet un pas endavant i també que ho faci des de l’afirmació sexual. D’altres discuteixen 

justament que en els videoclips perpetuï els clixés que fomenten la imatge de la dona 

com a objecte sexual al servei de l’home, com passa en el de Drunk in love : ella hi 

apareix ballant en biquini al voltant del seu marit, el raper Jay-Z, que hi surt vestit de 

cap a peus i amb una copa de conyac a la mà. 

http://www.ara.cat/premium/cultura/Beyonce-Pop-feminisme-

controversia_0_1106889376.html 

 

● Quina és la teua opinió? 

 

 

PER SABER MÉS SOBRE CHIMAMANDA  NGOZI ADICHIE 

● Chimamanda Ngozi: De Beyoncé a les aules 

● Chimamanda Adichie: El perill d'una sola història (Ted talks) 
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Propuesta 1 
 
Debes buscar titulares, especialmente de la prensa deportiva, que impliquen 
machismo. Puedes inspirarte en los que aparecen en el reportaje “Los 10 
titulares más machistas de los Juegos Olímpicos de Río”. La búsqueda la puedes 
realizar en los diarios en papel y on-line. Con todos los titulares, montaremos 
una pequeña exposición en la que denunciaremos estas prácticas. 
 

Los 10 titulares más machistas de los Juegos Olímpicos de Río 

Listas de "buenorras", "mujeres de" que ganan medallas o deportistas 
simplificadas a "bellezas rubias de ojos azules". Recopilamos los casos más 
sangrantes de sexismo en la cobertura de la competición.  

El País | Clara Ferrero | 9 agosto, 2016 |  
 

 

Simone Biles es la gran sensación de la gimnasia en estos Juegos Olímpicos. La 
nadadora Katinka Hosszú bate el récord mundial en los 400 metros y se cuelga 
dos oros y la estadounidense Katie Ledecky se come la piscina logrando el 
primer puesto –y haciendo historia– en los 400 metros libres. A pesar de que 
en los Juegos Olímpicos de 2016 casi el 50% de los deportistas son mujeres (el 
45% para ser exactos) y de los impresionantes logros deportivos que están 
consiguiendo, muchos medios se niegan a reconocerlas como algo más que un 
trozo de carne. Así lo corrobora un estudio de la Universidad de Cambridge que 
acaba de ser publicado y que afirma que los medios de comunicación tratan de 
forma distinta la información deportiva según si (oh, sorpresa) el protagonista 
es un hombre o una mujer. Es la conclusión a la que han llegado tras analizar 
160 millones de palabras de diarios, blogs y redes sociales. Los hombres 
reciben tres veces más espacio o tiempo en la información deportiva que las 
mujeres y, para colmo de males, las palabras más usadas con ellas son “edad”, 
“embarazada” o “soltera”, mientras que “rápido”, “fuerte” o “fantástico” son 
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los adjetivos más empleados cuando se habla de ellos. Estos datos no hacen sino 
certificar el machismo que aún está presente en el ámbito deportivo y que estos días 
está siendo especialmente palpable en el tratamiento de la información de los Juegos 
Olímpicos de Río. Basta con darse una vuelta por Internet para encontrar varios 
ejemplos sangrantes de discriminación y sexismo:  

– “El trío de las gorditas roza el milagro olímpico” – QS Quotidiano Sportivo 

 

– Allison Stokke, la atleta que te enganchará al salto de pértiga en Río 2016 – Marca 

Buzz 

 
– La “mujer de” que ganó el bronce – Chicago Tribune 
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– El twitter de Marca y sus iconos de hamburguesas y patatas fritas – Marca 

 

– Hosszu, la nadadora que batía récord mundial “gracias a su marido” – NBC 

 
 

– De “buenorras internacionales” a “atletas olímpicamente atractivas” – El Mundo 
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– Katie Ledecky es tan buena porque “nada como un hombre” (ajá) – Ryan Lochte 

 

 

– Una foto de Mireia (bastante) desafortunada – Marca 

 

– “Las muñecas suecas” – Olé 
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– Deportistas que, además de guapas, son deportistas – Varios 

 

  

Propuesta 2 
 
Consulta la página http://www.eldiario.es/micromachismos/ y piensa en otros 
ejemplos de micromachismos y escribe un texto en el que los describas. Puedes 
acompañar la descripción con una foto o imagen que lo ejemplifique. Con el resultado 
haremos una pequeña exposición. 
 
 

 
 
 
De "hombres de negocios" a "personas en viaje de negocios"  
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Denunciar el machismo con un culo al lado  

 
 
 
Ella limpia y cocina  
 
Mi novio y yo nos acabamos de comprar un piso y lo estamos reformando. Él es 
arquitecto y ha realizado el proyecto, pero los dos estamos igualmente implicados en 
el transcurso de los trabajos y en los detalles de los mismos. El otro día fuimos a hablar 
con el electricista para concretar la ubicación de los enchufes, interruptores y puntos 
de luz. Durante la conversación se dirigía indistintamente a él o a mí, ya que entre los 
dos le íbamos dando las indicaciones. Pero al llegar a la cocina y valorar si poníamos un 
interruptor para cortar la luz de la campana extractora, el electricista, dirigiéndose a 
mi pareja, dijo: "Para cuando ella esté limpiando la campana, no se le encienda y le dé 
corriente". El hombre siguió a lo suyo y yo me quedé ojiplática, mi novio se quedó un 
poco descolocado pero nadie dijo nada. A partir de ese momento yo casi ni abrí la boca 
y, cuando pude, me fui de allí. 
Cuando acabamos la visita, mi pareja y yo comentamos la situación. "Tendríamos que 
haberle dicho algo", dijo él. ¡Qué rabia no haber reaccionado en ese momento! Desde 
luego, no me esperaba un comentario así de gratuito y por eso fui incapaz de 
responderle, porque en otras ocasiones lo cierto es que no me callo. Por supuesto, 
para la próxima vez que vea a este señor, tengo muy clara la respuesta que le tengo 
que dar. 
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La tasca final tanca el nostre treball interdisciplinari al voltant de Tothom 

hauria de ser feminista de Chimamanda Ngozi Adichie. Es tracta de sintetitzar 
tot allò après al llarg del mes de novembre des de les diferents matèries de 4t 
d’ESPA. L’objectiu és integrar els aprenentatge fets de manera transversal 
mitjançant una activitat concreta. 
 
En aquest cas, la tasca final consistirà a: 
 

• Assistir a l’acte programat dins de les Jornades Culturals el proper 1 de 
desembre al Club Diario de Ibiza (l’hora encara està per concretar) al voltant 
del tema de les relacions de gènere. 

• Col·laborar en la preparació de l’acte: 
o Participació a la taula rodona. 
o Performance. 
o Acollida al públic assistent. 
o Difusió. 
o Etc. 

• Redacció d’una nota de premsa i d’altres tipus de textos sobre el 
contingut de l’acte. 
 
El mínim serà l’assistència a l’acte. Voluntàriament, qui vulgui, podrà 
col·laborar en la resta de les activitats esmentades. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


