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La violència de gènere constitueix un delicte invisible, perquè actua 

d’amagat i, tanmateix, està present en multitud d’actes diaris i no 

coneix fronteres, cultures ni estrats socials. 

 

 

Sexisme: la violència de les mil cares. 
 

On som i cap on anem 

 

Júlia Sousa Poza 

 
Pròleg de Marina Subirats 

 

 

 

El sexisme és l’origen de la violència de gènere, ja que associa, potencia, ensenya i transmet els 

valors masculins com a sinònim d’èxit, de força, d’intel·ligència, de poder. Es contraposa al que és 

femení, que roman invisible i sempre està supeditat a allò que és masculí. En l’exercici d’aquest 

poder arrela el sexisme i, al seu torn, el sexisme busca aquest poder. El sexisme, per tant, només 

coneix un gènere: el masculí. Aquest llibre no és només per a dones, ni de lluny, també és per als 

homes, atès que el combat contra el sexisme ens interpel·la a tots. Als homes, perquè el practiquen 

per herència històrica i a les dones, perquè el pateixen. I perquè, sense adonar-se’n, de vegades el 

transmeten als seus fills i filles quan els eduquen des d’una perspectiva sexista. 

 

El sexisme és el punt de partida de la desigualtat, així com de la violència masclista. Una violència 

que pren múltiples formes. N’hi ha tantes que a la portada del llibre parlem de «la violència de les 

mil cares». Els crims en són l’expressió més cruel i inhumana. Però la violència contra les dones està 

en les paraules, en els gestos, en les actituds, en la desigualtat quotidiana, a les llars, a la feina, al 

carrer. Està en les ments.  
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Sexisme: la violència de les mil cares, de Júlia Sousa, amb pròleg de Marina Subirats, és el tercer 

llibre editat per la Fundació Periodisme Plural, dins la seva col·lecció Periodisme i Drets Humans. Un 

llibre per transformar les ments. 

 

 

“Aquest llibre vol donar a conèixer, tant a dones com a homes, el que representa la violència de gènere. 

I, per això, he fet un repàs dels estudis més contemporanis que s'estan fent a Catalunya i arreu de 

l'Estat Espanyol sobre aquest tema, per intentar esbrinar el perquè els homes agredeixen a les dones, 

perquè arriben a assassinar-les i també; fer una radiografia de totes les conseqüències que comporta 

per a la dona patir una violència d'aquests tipus durant un llarg període de temps. És un llibre adreçat 

a les dones i els homes, perquè entenc que és un problema de tots dos i l'hem de resoldre plegats.”  

Júlia Sousa Poza 

 

 

 

Júlia Sousa i Poza (Barcelona, 1958).   

 

Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat de 

Bellaterra (Barcelona), ha treballat de periodista durant gairebé 

quaranta anys, primer al diari Tele-Expres i més tard a diferents diaris, 

com El Periódico de Catalunya, i a revistes com ara Intervíu i Tiempo. 

Així mateix, va col·laborar quatre anys a TVE Catalunya, circuit català i, finalment, s’ha dedicat al 

sector de la comunicació empresarial i política, etapa en què destaquen els set anys que va ser cap 

de premsa de la Delegació del Govern a Catalunya. En l’actualitat, gestiona un mitjà de premsa local 

al Baix Empordà. 

 

“Les nenes són fortes, parlen, expliquen la seva realitat, però quan tornen a casa  

tot canvia. S’imposa la por. I això ens fa sentir impotents.”  

Vicenta Ruiz, mestra (Badalona) 
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Fragment del pròleg de Marina Subirats 

[...] Regalem a les dones, doncs, aquest llibre de Júlia Sousa, Sexisme: la violència 

de les mil cares. L’autora hi resumeix d’una manera molt entenedora un seguit 

d’aspectes bàsics de la qüestió: què és la violència de gènere, per què persisteix 

el sexisme en la societat, les condicions que imposa el patriarcat, com té lloc la 

construcció de la identitat femenina i masculina, el perfil de la dona 

maltractada i les conseqüències del maltractament en la seva vida, les 

característiques del maltractador, la protecció i la legislació que hi ha a Espanya 

per a les dones maltractades. Són coses que totes hauríem de conèixer per ser 

conscients que, amb tot l’afecte i la millor voluntat, podem haver d’encarar-nos 

amb situacions espantoses i terriblement destructives per a la nostra vida. 

 

Però no n’hi ha prou que el llegeixin les dones: també, i potser fins i tot de forma 

més necessària, ho haurien de fer els homes. És del tot injust que siguem les 

dones les qui hàgim d’enfrontar-nos a la violència masculina i que ens toqui 

resoldre-la a nosaltres; la nostra comesa és manegar la nostra debilitat, les 

nostres pors, tot allò que se’ns ha imbuït i que hem de superar, i ja ens hi hem 

posat. Als homes els han infós que han de ser forts assertius, manaires i que 

han d’imposar la seva voluntat per qualsevol mitjà, i això inclou la violència en 

totes les seves modalitats. I el que tot això té de negatiu ho han de revisar i 

corregir els mateixos homes, perquè és la seva responsabilitat. Cal que els uns i 

les altres desconstruïm bona part del que ens va ser transmès en la nostra 

infància, producte de mil·lennis de patriarcat i de submissió de les dones. No és 

pas fàcil: hem de desconstruir-ho no només en la nostra ment i en la nostra 

societat, sinó també en les nostres conductes en el nostre dia a dia. [...] 

 

 

 

“Ens cal restablir l’equilibri i fer valdre allò que és femení per, després, compartir-ho 

homes i dones. Per això no hem de parlar de guerra de sexes, si no de com podem 

redescobrir-nos, dones i homes. De com podem transformar un model cultural que té 

milers d’anys; de com canviem el concepte d’home i de dona.” Júlia Sousa Poza 
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Fragment del llibre 

[....] Una de les causes de la violència de gènere és el sexisme, que en força ocasions 

es confon amb el masclisme. Ana de Miguel, una de les filòsofes feministes més 

expertes en temes de sexisme, ens explica que «efectivament, el sexisme és una de 

les raons fonamentals de la violència de gènere, no només a Espanya sinó a tot el 

món. N’hi ha prou de veure la violència tan variada que pateixen les dones pel fet 

de ser dones, les violacions ho deixen clar, per exemple». Un dels seus darrers 

llibres, Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección, aborda precisament les 

relacions sexuals des del punt de vista del gènere. La psicòloga i escriptora Victoria 

Sau, morta el 2017, va exposar a la seva obra Diccionario Ideológico Feminista que 

«el masclisme el constitueixen aquells actes, físics i verbals, per mitjà dels quals es 

manifesta de forma vulgar i poc apropiada el sexisme subjacent a l’estructura 

social. El masclista es limita a posar en pràctica d’una manera grollera allò que li 

ofereix el sexisme de la cultura a la qual pertany per nacionalitat o condició social». 

En altres paraules, si el masclisme és comportament, el sexisme és mètode, 

estratègia. Per això, el masclisme es vincula més aviat a les relacions interpersonals 

quotidianes, mentre que el sexisme com a ideologia té un caràcter més 

institucional. [...] 

 

 

“Aquesta és una lluita de fons. Ens falta un parell de generacions per  

acabar-nos de posar morades.” Marta Càceres, periodista 
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