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• Imperatius estètics versus aspecte saludable 

Els cossos de les dones són una de les principals representacions sobre les quals la publicitat exerceix i explota la seva 

capacitat persuasiva. A causa d’utilitzar-los en excés, i a la saturació visual a què estan sotmesos per part dels mitjans, 

els cossos de les dones han esdevingut objectes que es poden alliçonar i emmotllar a una correcta actitud i aspecte 

que té com a objectiu final gratificar la mirada masculina, que és la que impera en la nostra cultura.   

Per aconseguir les finalitats de venda i consum, la publicitat és capaç d’exercir un desplegament de retòriques i 

funcions associatives que posen en joc els valors de la nostra societat. Una de les tendències més prolífiques en les 

campanyes publicitàries és la d’associar els imperatius estètics amb l’aspecte saludable o la salut de les dones. Fins a 

quin punt, doncs, els cossos de les dones coincideixen amb un aspecte saludable o no? Fins a quin punt circulen amb 

tota llibertat i autonomia de decisió?, o fins a quin punt es troben sotmesos a la tirania del model estètic? Aquestes 

competències, que van des de l’estètica a allò saludable, es tracten de la mateixa manera quan es parla dels cossos dels 

homes? 

 

• Els avantatges del menjar light 

Associar l’aspecte saludable de les dones a una dieta suposadament equilibrada, que consisteix en tot un seguit de 

recomanacions de consum de menjar light, és un dels exercicis més habituals de la publicitat. Si ens hi fixem, els 

anuncis de menjar light, és a dir, aquell que és baix en calories, principalment estan protagonitzats per personatges 

femenins. Sabem que una de les funcions de la publicitat és la de presentar els productes en espais idealitzats; i això és 

el que passa també en aquest tipus de productes: en espais amplis i de llum diàfana, tot un seguit de noies i dones 

circulen per les pantalles enumerant les qualitats d’aquests productes, que, més que ser sans, energètics o tenir moltes 

vitamines –alimentar al cap i a la fi–, tenen la funció principal de mantenir la línia i de no engreixar. Si mirem les 

protagonistes d’aquests anuncis, observarem que coincideixen amb els cànons estètics imperants. A més a més, en 

gairebé cap anunci aquestes noies presenten un cos atlètic, o apareixen fent exercici; contràriament, quasi totes resten 

inactives, presentant els seus cossos idealitzats a les càmeres, com la prova que constata l’eficàcia del producte. Quin 

tipus d’autonomia ens transmeten, doncs, aquestes protagonistes? Quina personalitat els adjudiquem? El seu aspecte 

saludable passa per estar ben alimentades i preparades per afrontar la dura jornada o per estar sempre presentables al 

món exterior, que sembla que només les jutgi pel seu aspecte? 
 

• Energia, per a qui? 

Quan es tracta de publicitar diferents productes energètics, les dones tenen poc a dir. Tots aquells productes 

alimentaris que porten sucre, vitamines, proteïnes..., energètics al capdavall, es dirigeixen al públic masculí. Perquè la 

publicitat, d’una manera molt antiquada, encara regeix el joc d’inclusió i exclusió per una divisió sexual de la nostra 

societat, on les dones, a banda de mestresses de casa, no hi són agents actius, i on els homes són els que dirigeixen i 

mouen l’entorn social, és a dir, treball, esport, oci, diversió... Així, les begudes energètiques com a complement de 

l’activitat esportiva, els aliments portadors de vitamines i energia que es desprèn de mica en mica per afrontar la dura 

jornada, esmorzars o berenars que aporten la quantitat de llet diària recomanada..., es dirigeixen i es recomanen al 

sexe masculí de manera gairebé exclusiva. És interessant, això no obstant, comprovar com la publicitat representa les  

dones quan pretén parlar de les seves activitats en l’àmbit laboral: cansades, extenuades i incapacitades per conciliar 

les tasques domèstiques amb les laborals. Fet que, no cal dir, no passa als homes, ja que ells estan desproveïts de les  
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responsabilitats de la llar i de la cura dels infants. És en aquest cas quan les dones es converteixen en consumidores 

models de diferents complexos vitamínics. 

 

• Les malalties de les dones 

Com venim observant, el concepte de saludable que la publicitat explota té poc a veure amb la salut. Més aviat es 

tracta de coincidir amb els models estètics imperants. No obstant això, sí que hi ha una franja publicitària més 

específica amb el tema salut, on les dones esdevenen un dels primers subjectes vulnerables dins de la seva escenografia 

i discurs. En aquesta esfera, les dones han estat associades amb l’ús de diferents medicaments o productes per a la 

millora de la confortabilitat vital i quotidiana. Conseqüència d’aquesta associació, ha resultat que les dones són les 

protagonistes ideals per promocionar tant l’aspirina –que calma les migranyes– com a la necessitat de portar una 

ortodòncia per lluir dentadura. Fins al punt que sembla que problemes de salut tan universals com el mal de cap, les 

càries, les varius o les grips, entre d’altres, siguin malalties especifiques del sexe femení. A banda d’això, relacionar les 

dones amb aquests lemes publicitaris és un exercici que potencia i explota la vivència del cos de les dones com un 

problema que ha de ser corregit i millorat contínuament. És que ens imaginem potser la virilitat d’un cos masculí 

afectat per qualsevol dolença física?  

D’altra banda també es detecta que massa sovint les informacions relacionades amb patologies molt serioses que 

afecten especialment les dones tendeixen a trivialitzar-ne els efectes o a apel·lar les dones com a ignorants en relació a 

les seves afeccions: fibromiàlgia, osteoporosi, depressió, etc. 

Els mecanismes consumistes i les estratègies publicitàries semblen estar darrere de l’excés de medicació en la vida de 

les dones perquè aquest fet beneficia la indústria (farmacèutica, cosmètica, etc.). 

 

• Les dones com a cuidadores ideals 

Finalment, un fet que contribueix a associar la feminitat amb les malalties i la debilitat física és la representació sexuada 

de certes activitats i ocupacions laborals. Mentre que el cos mèdic quasi sempre ve representat per homes que saben 

diagnosticar i salvar vides, el cos infermer esta quasi totalment capitalitzat per noies i dones que saben aplicar 

correctament el que els metges prescriuen, i tenir cura de qui ho necessiti. Com a excepció, les metgesses que 

apareixen als mitjans normalment són expertes en el que podríem anomenar la salut estètica. Parlem, és clar, de les 

responsables de laboratori de dermoestètica, de les dietistes o de les cirurgianes plàstiques. No és que aquestes siguin 

professions a desmerèixer, però sí observem, altra vegada, una associació dicotòmica entre la feminitat i la cura del 

cos, i la masculinitat, amb la professionalitat i la capacitat personal.  

Al capdavall, i segons el que ens transmeten els mèdia, qui és la veu de la ciència? 
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Per a grups de dones 

 

 

1. Sobre el concepte de salut 

 

 

 
 

 

 

Proposta d’activitats 

Observa la següent làmina i respon: 

• Segons aquesta pàgina d’una revista de 

salut, quines han de ser les principals 

preocupacions sobre salut de les dones? 

Creus que diferencien conceptes com cura 

i bellesa de salut? 

• És adient observar de quina manera una 

pàgina sobre salut inteel·la els lectors i 

lectores. A qui creieu que s’adreça 

principalment? Quins són els tòpics que ens 

ho fan detectar ràpidament? 

• Fixeu-vos en totes les fotografies. Quina 

informació aporten les imatges en la 

composició i en el missatge de la pàgina?  

• Segons la notícia, què és l’índex de massa 

corporal i per què cal calcular-lo? Quina 

relació té amb les informacions sobre 

càncer o sobre les malalties 

cardiovasculars? 

• Qui signa aquestes informacions? 

 

Proposta de debat 

• Comenteu el paper dels percentatges en la 

lectura d’aquesta pàgina. A qui al·ludeixen? 

Què s’acaba interpretant? 

• Reflexioneu sobre el concepte de la salut 

de les dones que s’extreu d’aquesta pàgina. 

Què és pot guarir o corregir i què és quasi 

inevitable? 
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2. Salut i genealogia 

 

          
 

Proposta d’activitats 

Observa els següents anuncis i respon: 

• Què és l’osteoporosi segons el que explica l’anunci de García Baquero? A qui s’adreça? Per què hi surten una àvia i 

la seva néta? Qui és l’expert?  

• A qui va dirigit  l’anunci de Floradix? Com ho sabem?  

• Analitzeu la relació entre la imatge i el text de l’anunci de Floradix:  

Qui el protagonitza i quina relació té amb el producte anunciat? Quins valors hi associaries a la dona de la imatge?  

• Llegeix atentament el text inferior:  

Per a quins sectors de la població està especialment indicat? Quin d’aquests sectors apareix a la imatge?  
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• Segons l’eslògan Floradix aporta “energía y vitalidad para tu organismo”.  És aquesta la imatge que desprèn la dona 

de la fotografia? Quin és el paper del personatge masculí a la fotografia? 

• A més de descriure el producte, ens avisen dels elements que no conté. Quins són? Per què els cita? Un 

d’aquests productes és el sucre: quina relació té amb els altres? 

 

Proposta de debat 

• Com classificaries aquestes publicacions? 

Són informació o publicitat? Quins elements tenen de cada gènere? 

 

• A través dels mitjans coneixem patologies que afecten principalment les dones com la menopausa, l’anèmia o 

l’osteoporosi. Però quina informació tenim, per exemple, de l’andropènia o la prostatitis?  
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3. Salut i embelliment 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Proposta d’activitats 

Observa els anuncis i respon: 

• Penseu que tenir la pell sana i cuidada és el mateix que no 

tenir arrugues? 

• Analitzeu l’eslògan següent: “ la salud también está en la piel”. 

Segons aquest anunci, què és la “salut de la pell”?  Quins 

“problemes”  corregeix  la crema? Us sembla que són de 

“salut”?   

• Com il·lustren la “pèrdua de densitat i sequedat” de la pell? 

Creieu que l’expressió del rostre de la dona es correspon a la 

sensació de tenir un pes penjant del coll?   

• Fixeu-vos en el vocabulari del text. Sabeu què volen dir 

termes com redensificar, Phyto-complex o hipoalegénico? Quina 

informació aporten? Amb què els relacionem? 

• En l’exemple de Saltratos, quin recurs s’utilitza per fer visible la 

sequedat de la pell”? 

• Què pensem quan ens recomanen “pida consejo 

farmacéutico”? 

 

 

Proposta de debat 

• El càstig al cos de les dones com a una fórmula per aconseguir 

“bellesa”.  “ Per lluir s’ha de patir”.  

• Debatre el paper de les farmàcies en l’augment de promoció i 

venda de productes anomenats de parafarmàcia –cosmètics i 

cremes d’embelliment- que podem associar a qüestions de 

salut, quan en realitat no ho són. 
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Per a grups de nois i de noies 

 

1. Salut i nutrició 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta d’activitats 

Observa el següent anunci i respon: 

• De quin producte es tracta? Quina és la finalitat 

d’aquest producte? 

• Quins són els seus beneficis nutritius? 

• Aquesta publicitat us anima a fer esport o a sentir-vos 

còmodes i actives amb la vostra vida? 

• El fet que estigui publicitat per una reconeguda model i 

actriu, quin valor afegeix al producte? 

• Com que és un producte “sin azucar añadido”, significa 

que és un producte sa? 

 
 
Propostes per al debat: 
 
• Analitzeu la principal frase de promoció d’aquest 

producte: 
“El cuidado y la salud se resumen en una línea”. 

• Què implica la relació d’aquests conceptes en una 

mateixa frase? 

• T’imagines un noi publicitant el mateix producte? Per 

què? 

• Quin tipus d’aliments acostumen a anunciar els nois? 

• Així doncs, per quin motiu tots els productes light els 

anuncien les noies? 
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2. Salut i correcció 

 

 

 

 

 

 
Proposta d’activitats 

Observa els següents anuncis i respon: 

• Quin tipus de productes anuncien aquests cartells publicitaris? A banda de ser dos productes totalment diferents, 

quina finalitat comuna persegueixen? 

Què corregeix cadascun d’ells? 

• Aquests dos productes correctors volen aconseguir un aspecte saludable o bé persegueixen un millorament de 

l’aspecte estètic? 

 
Proposta per al debat: 

• A partir d’aquestes dues fotografies, reflexioneu sobre l’afirmació següent: 

“Els cossos de les dones sempre s’han de corregir”. 
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3. Salut i bellesa 

 

 

 

 

 
 
Proposta d’activitats 

Observa els següents anuncis i respon: 

• A quina franja d’edat es dirigeix l’anunci de Biotherm? Quines són les propietats específiques d’aquesta crema? Fins a quin 

punt la utilització d’aquesta crema es converteix en imperatiu per al públic més jove? 

• La frase “Toda la fuerza de vida del olivo” quin significat aporta a l’anunci? Quin és el valor de l’oliva? Els colors blaus i verds, 

quina sensació i significat aporten? 

• Què se’n destaca de la fotografia de la Cameron Díaz extreta d’un article sobre l’acne juvenil? Si llegiu el text que acompanya 

la foto, què us fa pensar de l’actriu l’expressió “punto débil”? 

• Creieu que aquesta fotografia pot il·lustrar l’acne juvenil? És això l’acne? En dóna una imatge i una informació seriosa? 

Proposta per al debat: 
 
• Avalueu la necessitat d’associar les propietats d’un producte natural com l’oli d’oliva amb un producte tan sintètic com una 

crema antiarrugues. Quina finalitat persegueix? 

• El fet d’il·lustrar un article sobre l’acne juvenil amb la imatge d’una estrella del cinema a quin tema creus que fa referència, a 

la salut o a la bellesa? 

• Per quins motius penseu que els nois queden exclosos d’aquest tipus d’anuncis en els que es relaciona bellesa i salut? 


