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Iden ti tats i sub cul tu res en re la ció
amb l’esport: Una anà li si d’algunes re vis tes
per a noies ado les cents a la Gran Bretanya

Resum
L’article pre sen ta una anà li si de les re ferè -

ncies mos tra des en qua tre re vis tes des ti -

na des a noies ado les cents a la Gran Bre -

tan ya, so bre qües tions ac tuals de l’esport. 

L’atenció s’adreça cap a la per ma nent

cons truc ció ne ga ti va de l’estereotip es por -

tiu fe me ní, els ris cos amb què s’enfronten

les noies quan en tren din tre del camp es -

por tiu, i les tri via lit za cions a les quals es

veuen sot me sos en l’esport ho mes i do -

nes. Les lec to res jo ves d’aquestes re vis tes 

s’en fron ten a con tra dic cions, les quals

són ex plo ra des a la llum de les re cents

teo ries de les sub cul tu res de les ado les -

cents i els pro ces sos de for ma ció de la

iden ti tat. “L’esportivitat”, en aques tes po -

pu lars pu bli ca cions, és re pre sen ta da com

a in com pa ti ble amb les qua li tats que fan

ser ob jec te de de sig he te ro se xual. L’arti cle 

con clou ac cen tuant la ne ces si tat de tro bar 

pràcti ques dis cur si ves al ter na ti ves per

part dels edi tors, els pro fes sio nals de

l’educació fí si ca i d’altres, que po drien fo -

men tar i de sen vo lu par en les ado les cents i 

do nes jo ves un sen tit més fort de si ma tei -

xes, i po ten ciar que es de fi nei xin autò no -

ma ment.

Introducció
Les es truc tu res es por ti ves tra di cio nals a la

Gran Bre tan ya, in clo sa l’educació fí si ca es -

co lar, han es tat cri ti ca des per ser ina de -

qua des per co brir les ne ces si tats de mol tes 

“noies” i “do nes jo ves”1 (Ma son, 1995;

Scra ton, 1992; Sports Coun cil, 1993 i

Tal bot, 1986). A més a més, s’ha ar gu -

men tat que les noies arri ben a ser alie na -

des “per”, i des mo ti va des “cap a”, l’esport i 

l’activitat fí si ca en ge ne ral, i l’educació fí si -

ca en par ti cu lar (ve geu, per exem ple, Lea -

man, 1986). Enca ra, la ma jo ria de la in -

ves ti ga ció rea lit za da en aquest camp ha

es tat con duï da des de la pers pec ti va do mi -

nant dels edu ca dors fí sics, i po ques ve ga -

des aques ta ha des crit com “ser” una noia

(o un noi) dins el pro cés de l’educació fí si -

ca. Aquest ar ti cle in ten ta d’adoptar la pers -

pec ti va, so vint mar gi na da, que les noies

ado les cents i les do nes jo ves te nen so bre

elles ma tei xes (en la me su ra que si gui pos -

si ble des de la vi sió d’una in ves ti ga do ra

“adul ta”). Inten ta ré de des ta car les con tra -

dic cions, in ten tant de com pren dre de qui -

na ma ne ra el món pre sen ta ten sions i con -

flic tes res pec te a l’esport per a les noies

ado les cents i les do nes.
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1 Enca ra que pu gui sem blar re pe ti tiu, l’autora vol ex pres sar les di ferè ncies cul tu rals que de ve ga des exis tei xen en tre

les “noies” (o ado les cents –“Tee na ge girls”–) i les “do nes jo ves”.

Abstract
This paper presents an in-depth 

analysis of the references to

sport in current issues of four

teenage girls’ magazines.

Attention is directed towards the 

negative stereotyping

surrounding females in support,

the risks girls’ face on entering

the sporting domain, and the

trivializations of involvement in

sport, whether of females or

males. The young readers of

these magazines are faced by

contradictions, which are

explored here in the light of

recent theories of teenage girls’

subcultures and processes of

indentity formation. ‘Sportiness’, 

in these popular publications, is

represented as incompatible

with heterosexual desirability.

The paper concludes by

stressing the need for alternative 

discursive practices on the part

of editors, the PE  profession

and others, that would

encourage teenage girls and

young women to develop a

stronger sense of self, and

empower them to define

themselves autonomously.
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En la pri me ra part d’aquest ar ti cle faré

con èi xer al gu nes de les imat ges pre do mi -

nants de l’esport ofert a les noies ado les -

cents i do nes jo ves en el dis curs ac tual,

ba sant-me per fer-ho en els re sul tats de

l’anàlisi de qua tre re vis tes que exis tei xen

en l’actualitat per a noies ado les cents.

Inten ta ré tam bé de cen trar-me en el ma -

te rial vi sual que pre sen to, per atreu re l’a -

tenció, a par tir d’aquest, so bre les con -

clu sions d’altres in ves ti ga dors i au tors en 

aquest camp. En la se go na part d’aquest

ar ti cle ana lit za ré el que són les sub cul tu -

res de noies ado les cents i com la for ma -

ció de les iden ti tats afec ta, i és afec ta da,

per la re pre sen ta ció de l’esport en la

pràc tica dis cur si va de les re vis tes per a

noies ado les cents. Fi na lit za ré sug ge rint

al gu nes pos si bi li tats per tro bar for mes

que per me tin a les noies in vo lu crar-se en

l’esport i mo di fi car-ne la re pre sen ta ció a

les re vis tes.

Les raons i el mètode

Escrip to res com Gill Li nes (1993), Ánge -

la McRob bie (1991) i Ja ni ce Wins hip

(1987) veuen l’estudi dels dis cur sos de

les re vis tes com una for ma d’accedir a les 

sub cul tu res i ex plo rar-les. Les me ves

raons per de ci dir-me a exa mi nar les re -

vis tes es ba sen en les pre mis ses se -

güents:

n Les re vis tes ofe rei xen a les noies ado les -

cents un ar ti cle que apa reix com a re la -

ti va ment rao na ble, que surt amb una

pe rio di ci tat i que es tro ba dis po ni ble

fàcil ment; po den com prar-lo elles ma -

tei xes al ca rrer, amb el seus pro pis di -

ners i sen se el con sen ti ment o per mís

d’una ter ce ra per so na –par ti cu lar ment

fa mi liars.

n Les re vis tes po den ser lle gi des, sen se

ser mo les ta des, din tre de la im por tant

pri va ci tat de les cam bres de les noies

ado les cents (ve geu McRob bie i Gar der,

1976), o bé, en qual se vol al tre lloc,

com l’escola o el parc.

n La com pra, lec tu ra, dià leg i dis cus sió

d’aquestes re vis tes pro por cio na a les

se ves lec to res un grup cul tu ral, amb la

seva pròpia iden ti tat. Aques ta en te sa

com par ti da i el sen tit de per ti nen ça pro -

por cio nen un sen tit de se gu re tat a la

per so na jove, cosa que, pa ral·le la ment,

és un fac tor im por tant en el pro cés de

ma du ra ció, din tre d’un món so vint con -

fús i so li ta ri (ve geu, per exem ple, Ru -

therford, 1990).

Les re vis tes Just Se ven teen (De sem bre,

1998), Live and Kic king (De sem -

bre, 1998), My Guy (De sem bre, 1998) i

Su gar (Ge ner, 1999) van ser se lec cio na -

des per a aquest es tu di pel fet d’ésser re -

vis tes amb un gran pre di ca ment en tre les

noies de 12 a 14 anys (ve geu tau la 1 per

a les ven des de les re vis tes). Aquest mer -

cat va ser con fir mat per les tro ba lles

d’altres in ves ti ga dors (Li nes, 1993;

McRob bie, 1991), pels de ta llis tes del ca -

rrer, i per les edats dels lec tors que te nien

car tes pu bli ca des a les re vis tes.

La pri me ra fase de l’anàlisi va in clou re un

exa men com plet de cada re vis ta per es ta -

blir els seus te mes prin ci pals. To tes les re -

ferè ncies de text o fi gu res so bre l’esport,

l’activitat fí si ca i l’educació fí si ca van ser

ano ta des. En se gon lloc, es van pren dre

en con si de ra ció els te mes més im por tants 

ex trets d’aquestes re ferè ncies per tal de

bus car mo dels en la re pre sen ta ció d’una

pos si ble cul tu ra do mi nant, que en glo bés

les noies ado les cents, les do nes jo ves i

l’esport en ge ne ral. Ha vent tro bat molt po -

ques re ferè ncies a l’esport for mal o

l’educació fí si ca, vaig am pliar les de fi ni -

cions fins a al tres ac ti vi tats més in for mals

com ara el pa ti nat ge, el ball o ban yar-se.

To tes les re ferè ncies en text o fi gu res van

ser ana lit za des, in ter pre ta des i ava lua des. 

Els te mes emer gents van ser fi nal ment els

se güents:

n con fir ma ció dels es te reo tips,

n els ris cos a què s’enfronten les noies en

l’esport,

n la tri via lit za ció de la par ti ci pa ció fe me -

ni na i mas cu li na en l’esport,

n con flic tes i ten sions creats per les imat -

ges di co to mit za des.

Discussió dels resultats

Les re vis tes des ti na des a noies ado les -

cents i do nes jo ves han es tat cri ti ca des, al 

llarg de di ver ses dèca des d’investigació

fe mi nis ta, per con tri buir a la per pe tua ció

de les re la cions pa triar cals mit jan çant la

“...pro mo ció d’una res tric ti va nor ma co -

mu na de be lle sa” (Bud geon i Cu rrie,

1995, pàg. 173). A més a més, els es tu -

dis so bre re vis tes des dels anys 40 fins a

l’actualitat han tro bat que “...l’amor sem -

pre triom fa” i que els mis sat ges so bre les

al ter na ti ves per a les do nes, com ara

l’esport, no so vin te gen (Bud geon i Cu rrie,

1995; Lee, 1993; Shar pe, 1976). En re -

la ció amb les qües tions so bre el cos, la

be lle sa, o les re la cions amb nois/ho mes,

les re ferè ncies a l’esport van ser es cas ses

din tre de les re vis tes ana lit za des per a

aquest ar ti cle. Mal grat tot, aques tes po -

ques re ferè ncies a l’esport fan con èi xer, a

tra vés d’imatges vis to ses, un im por tant

con junt de rep tes als quals les noies ado -

les cents i do nes jo ves són en fron ta des

dins el camp de l’esport i, per tant, de

l’activitat fí si ca en ge ne ral, i l’educació fí -

si ca en par ti cu lar.

“L’esport és per als nois,
no per a les noies”:
La confirmació
dels estereotips

Mol tes de les re ferè ncies a l’esport en

aques tes re vis tes in clouen nois i jo ves

re tra tats com a es tre lles po pu lars, els

quals con fir men en les en tre vis tes pu bli -

ca des en les ma tei xes re vis tes que els

seus re gals tí pics per a Na dal acos tu -

men a ser “...bi ci cle tes i ...pi lo tes de fut -

bol, ja saps, les co ses nor mals d’un noi”

(Su gar, pàg 19), o es tris de pes ca (Live

and Kic king), o un es tic d’hoquei i pa -

tins (Su gar). A les pu bli ca cions no es

feia es ment de noies/do nes re bent ar ti -

cles es por tius i, de fet, fora del dis curs

REVISTA
VENDES

(per mes)

Just Se ven teen 250.306

Live and Kic king 215.205

My Guy  42.211

Su gar 459.984

Ta ula 1.

Mit ja na de ven des men suals, des de ge ner a juny, de 

les re vis tes ana lit za des en aquest es tu di.
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de l’estrella es por ti va po pu lar mas cu li -

na, les re ferè ncies a l’esport bri lla ven

per la seva absència. Per exem ple, un

anun ci en una pàgi na com ple ta (Su gar,

pàg. 89) va uti lit zar tret ze ítems per pro -

mo cio nar una al tra re vis ta de noies ado -

les cents, cap dels quals te nia re la ció

amb l’esport. Shar pe (1976, pàg. 196)

con si de ra una qües tió si mi lar, i ar gu -

men ta que en una re vis ta és “...im por -

tant tant el que s’hi omet com els con tin -

guts ...per què en dei xar fora qual se vol

sug ge ri ment que doni pos si bi li tat o con -

ve nièn cia per al can vi es ra ti fi ca el sta -

tus quo”. Així, les es fe res con tra po sa des 

de les re la cions ac cep ta bles mas cu li na i

fe me ni na amb l’esport són cla ra ment es -

ta bler tes, és a dir, que l’esport és per a

nois, no per a noies.

Els riscos amb què
s’enfronten aquestes
noies en introduir-se
en l’àmbit esportiu

Aques ta afir ma ció de qui na cosa és per a

qui, que da con fir ma da a tra vés de

l’atenció que aques tes re vis tes mos tren

da vant el risc de les noies, quan aques tes

en tren en el do mi ni es por tiu. Hi ha mol tes

re ferè ncies a les re vis tes que ad ver tei xen

les noies de com la seva fe mi ni tat, la seva

fe li ci tat i con fian ça, la seva ac cep ta ció so -

cial, i fins i tot la seva sa lut i se gu re tat, po -

den tro bar-se en risc en els es ce na ris es -

por tius.

Per exem ple, la fe mi ni tat d’una dona jove

pot tro bar-se en pe rill sim ple ment per la

seva as so cia ció amb l’esport. Un anun ci a 

la re vis ta Su gar (pàg. 21) per a “Boots the 

Che mist”2 mos tra sis ti pus d’esprais per

al cos, amb noms co mer cials com ara

“Hot” (Ca lent) i “Street wear Fling” (Posa-

te’l per a una aven tu ra de nit). La ma jo ria

d’envasos de l’anunci són de co lors bri -

llants, o mos tren l’estereotip de la imat ge

fe me ni na, per exem ple, un cor de co lor de

rosa. Tan ma teix, l’esprai ano me nat “Adi -

das: per a la dona es por ti va” por ta un

envàs blanc, gris i blau, sen se cap in di ca -

tiu de pro pie tats que fa cin la dona de sit ja -

ble, o en re mar quin la fe mi ni tat, o l’e -

pisodi romà ntic. Aques tes imat ges de

l’estereotip fe me ní es pre sen ten en fron ta -

des a les de l’esport; i l’elecció mos tra da a 

les noies sem bla que és: o ser fe me ni na i,

per tant, de sit ja ble, o as so ciar-se a l’es -

port, i així po sar en risc aques ta (es te reo ti -

pa da) fa ce ta de sit ja ble fe me ni na.

El se gon ti pus de risc pre sen tat per

l’esport, tal com ho mos tren aques tes re -

vis tes, està re la cio nat amb la fe li ci tat de

les noies, la con fian ça i l’acceptabilitat

so cial res pec te als seus cos sos. Els

exem ples són nom bro sos i les gam mes

van des de “jo odio les me ves ca mes”

(Su gar, pàg. 110) fins “no po dria su por -

tar el col·legi per gai res dies” (My Guy,

pàg. 45). Els pro ble mes que mos tren les

car tes de les lec to res ten dei xen a il·lus -

trar i fer nor mal la ver gon ya de les noies,

el des con cert i la fal ta de con fian ça que

mos tren vers els seus cos sos. Una lec to ra 

va ex pres sar la seva preo cu pa ció per

anar a ne dar: “temo que el pèl pú bic se’m 

veurà per fora del ban ya dor” (Live and

Kic king, pàg. 28). Una al tra lec to ra ha -

via es tat in ti mi da da en una clas se d’ho -

quei, per què pe sa va mas sa (My Guy).

No va ment, els mis sat ges són clars pel

que fa als cos sos de les noies en els es ce -

na ris es por tius: el cos és font d’aver -

gonyiment, i això els con fir ma la man ca

de con fian ça i els crea in fe li ci tat, cosa

que és nor mal.

El ter cer ti pus de risc que re cu llen aques -

tes re vis tes és el re la cio nat amb la sa lut fí -

si ca i la se gu re tat de les noies. Un dels es -

cas sos exem ples de l’ús de la pa rau la

“exer ci ci” des criu l’activitat fí si ca obli -

gatò ria com a no ci va per a l’anorèxia (Su -

gar). En un al tre exem ple, una car ta d’una 

lec to ra a la re vis ta Su gar ex pres sa la preo -

cu pa ció per un home que les se guia, a ella 

i a una ami ga, i els feia fo to gra fies en un

camp de joc. Men tre en aques tes re vis tes

es re co neix que exis tei xen ris cos fí sics

con nec tats amb l’esport, no s’hi pre sen ten 

al cos tat els be ne fi cis que tam bé té

l’esport (com ara con trol del pes, sa lut,

au to con fian ça, i si mi lars). El po der dels

mis sat ges he gemò nics ac cen tua con tí -

nua ment els ris cos amb què s’enfronten

les do nes i sem blen amo nes tar i des co rat -

jar les noies que, fí si ca ment, són po ten -

cial ment ac ti ves. Àdhuc els camps de joc, 

arri ben a as so ciar-se amb la re pre sen ta ció 

dels es pais pú blics ex terns, com un lloc

mas cu lí ina de quat, i fins i tot in se gur, per

a les do nes.

La trivialitat
de la participació femenina
en activitats esportives

Enca ra que una noia que par ti ci pés en

l’esport su pe rés els ris cos po ten cials que

hem des crit més amunt, po dria es pe -

rar-se, d’acord amb les re vis tes ana lit za -

des, que la seva par ti ci pa ció fos pre sen -

ta da com a tri vial, o la seva im portància

fos re duï da. De di fe rents for mes, però en

tots els ca sos ana lit zats, tal com s’il·lus -

tra en els exem ples se güents, les ac cions

es por ti ves de les noies i els seus re sul tats 

es re duei xen a les qua li tats que la fan de -

sit ja ble per a, i a les re la cions amb, nois i 

ho mes. La na ta ció, per exem ple, és un

es port re la ti va ment po pu lar i cul tu ral -

ment ac cep tat per la ma jo ria de les noies

i do nes jo ves; tal com s’esmenta a les re -

vis tes.

El pri mer exem ple és la res pos ta so bre

un som ni es trany que ex pres sa la car ta

d’una lec to ra a la re vis ta Just Se ven -

teen, on es fa un nexe di rec te en tre els

ves tits de bany i la im portància de la be -

2 Es trac ta del nom d’una ca de na de farm àcies molt co ne gu da a la Gran Bre tan ya. (N. del t.).

Fi gu ra 1



lle sa fí si ca, pre ci sa ment sen se mos trar

en ab so lut l’acció de ne dar. El se gon

exem ple és una se qüèn cia de fo to gra fies 

que pre sen ten una hist òria a la re vis ta

My Guy (pàg. 42), on es re tra ta una pis -

ci na com un lloc no per ne dar, sinó per a

“en sen yar-li la bra ça de pit” (ve geu fi gu -

ra 1). Aques tes imat ges en fo quen la

 piscina com un lloc per al flir teig (i els

ves tits com un mitjà per a “te nir els nois

in te res sats”), més que no pas per a

l’esport de la na ta ció en si.

Un al tre es port po pu lar no ta ble ment ac -

cep tat en tre la ma jo ria de les noies és el

pa ti nat ge so bre ro des, en lí nia i en pa -

ral·lel. Tan ma teix, en tre les qua tre re vis -

tes no més va ser tro ba da la imat ge d’una

noia pa ti nant (Just Se ven teen, pàg. 30-

33). Les fo to gra fies pre sen ten una se -

qüèn cia on s’aprecia una “...noia so bre

 rodes en una mala cai gu da” (ve geu fi gu -

ra 2). La noia por ta unes llam pants ma lles 

ro ses, una fal di lla cur ta i mos tra una pan -

xa lli sa. Els nois de la co lla, “els nos tres

he rois”, vé nen ”al res cat”, por tant po sa -

des unes ulle res fos ques, ca de nes d’or i

ba tes de met ge. La noia té una “ge noll

lleu ge ra ment es ga rrin xat” però es re cu pe -

ra gràcies a “un em be nat i molt d’afecte

dels nois”. Les im pli ca cions aquí són que

les noies, quan s’aventuren dins el camp

es por tiu, en pri mer lloc es tan pre dis po sa -

des al fracàs, i en se gon lloc, pro ba ble -

ment es tan pen dents del “res cat” de nois

res pon sa bles que es pre sen ten en la for -

ma d’herois “sexys”.

Una al tra for ma evi dent de tri via lit zar en

les re vis tes va in clou re: 

n El re la tiu poc es pai d’una co lum na de di -

cat en una re vis ta a la par ti ci pa ció fe -

me ni na en l’esport, i, 

n La “modè stia” que es de ma na a les

noies din tre de l’esport, per què nor mal -

ment res trin geix les se ves elec cions i ni -

vells de par ti ci pa ció.

Els exem ples mos trats més amunt il·lus -

tren que les imat ges de les noies en ac -

cions es por ti ves són tri via lit za des cons -

tant ment, o menysprea des di rec ta ment

o in di rec ta ment, i trans for ma des en re -

la cions de flir teig (he te ro se xual), reals o

ima ginà ries, amb nois/ho mes. Fins i tot

l’última moda “es por ti va”, el io-io, és

anun ciat a la re vis ta Just Se ven teen

(pàg. 36) com si fos un “ob jec te del de -

sig”! Aques ta tri via lit za ció i re duc ció de

les imat ges pre sen ta a les lec to res

d’aquestes re vis tes po tents mis sat ges

so bre la ina de qua da par ti ci pa ció de les

noies en l’esport. Aques ta rea li tat en ca -

ra que és ac cep ta da, és al ma teix temps

obli da da; ni és so cial ment im por tant, ni

és va lo ra da.

La trivialitat de l’habilitat
esportiva masculina

De la ma tei xa ma ne ra que l’habilitat fe -

me ni na, l’habilitat es por ti va mas cu li na i

els seus re sul tats són mi ni mit zats en les

re vis tes ana lit za des. Per exem ple, es fa

una re ferè ncia con tí nua a Mi chael Owen

–la jove es tre lla, màxim go le ja dor de la

copa del món de fut bol, ce le bra da a

Angla te rra el 1998– com a “noi pòster”

(Su gar, pàg. 100), “ulls de co lor de ca ra -

mel” (Just Se ven teen, pàg. 58) i “molt

sexy” (Live and Kic king, pàg. 1). Aques ta

imat ge (he te ro-)se xual ment mar ca da és

re for ça da al llarg de les qua tre re vis tes, de 

tal ma ne ra que el ju ga dor mai no és fo to -

gra fiat amb una pi lo ta de fut bol als peus, i 

no més una ve ga da és pre sen tat en una

po si ció es por ti va.

D’altres exem ples in clouen re ferè ncies a 

l’equip dels Estats Units de fut bol ame -

ricà com a “ídols sexys” (Live and Kic -

king, pàg. 43). I a Da vid Beck man –un

al tre ju ga dor de fut bol in ter na cio nal–

com “un bom bó” (Su gar, pàg. 96).

Aques tes imat ges es por ti ves mas cu li nes 

(he te ro-)se xual ment mar ca des acon se -

guei xen que les al tes ha bi li tats dels es -

por tis tes pro fes sio nals si guin ob jec ti va -

des i re duï des per la lec to ra a “cos sos”

que “se duei xen” ...les noies. L’èmfasi

que aques tes re vis tes po sen da munt de

l’heterosexualitat de l’activitat fí si ca

mas cu li na és exem pli fi ca da en l’article

de la re vis ta Just Se ven teen mit jan çant

“les co ses tí pi ques que fan les co lles de

nois”. Aquí, ba llar és sub rat llat com una

ac ti vi tat fe me ni na, men tre que l’au -

tora de l’article exi geix que els nois, en

con junt, mos trin un exem ple més mas -

culí.

“Si guem rea lis tes –no es pe rem que els

nois sexys que co nei xem es mo guin

d’aquesta ma ne ra per l’aire, per tant, per

què els fa mo sos hau rien de po sar-se en ri -

dí cul?” (pàg. 122).

Una il·lus tra ció més d’aquesta tri via li tat

de les ha bi li tats es por ti ves pro fes sio nals

pot tro bar-se en l’actual ge ne ra lit za ció de 

la co mer cia lit za ció de roba es por ti va com 

a ar ti cle de “moda” –moda que con té po -

ques re ferè ncies o cap, a ac cions es por ti -

ves per al con su mi dor (ve geu fi gu ra 3).

Di ver ses com pan yies treuen pro fit de
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l’actual po pu la ri tat del fut bol, en par ti cu -

lar, i de la pu bli ci tat do na da a Mi chael

Owen i els seus com panys d’equip a

Fran ça’98; per exem ple “Friu te lla”, com

es pot veu re a la re vis ta Just Se ven teen,

ofe reix als lec tors sa ma rre tes de fut bol

com a pre mis. Men tre aques ta re pre sen -

ta ció de roba es por ti va com a moda po -

dria sem blar en co rat ja do ra, en la me su ra 

que es per met a les ado les cents i a les

do nes jo ves de sen tir-se ac cep ta des por -

tant xan dall, sa ma rre tes i sa ba ti lles es -

por ti ves, hau ria d’anotar-se que l’as -

sociació “se rio sa” de les noies amb

l’esport en aquest dis curs no va més

enllà. La pro mo ció de “Frui te lla” sug ge -

reix que una noia ha de ser tro ba da:

...Enta ba nant, per dó, do nant su port a

Mi chael Owen i els seus mus cu lo sos

com panys un dis sab te a la tar da... o “po -

sant-se el ma qui llat ge” (pàg. 107). Tam -

poc no s’espera que aques tes noies tin -

guin un co nei xe ment gai re pro fund de

l’esport, “ni menys en ca ra que en trin en

com pe ti ció”; no més se’ls de ma na que

sàpi guen en quin club de fut bol juga.

Cal re cor dar que el ca pi ta lis me té un ob -

jec tiu prin ci pal: acon se guir guanys; i que

les com pan yies de roba es com por ten

des pie ta da ment per acon se guir aquest

ob jec tiu. Aquest tema serà reprès més en -

da vant en aquest ar ti cle; n’hi ha prou de

dir que, ara com ara, l’objectiu de fer

guanys mar carà sem pre allò que serà

anun ciat i ve nut; i com que les mo des

can vien, les ado les cents i do nes po den

dei xar de veu re’s por tant roba es por ti va en 

un fu tur.3

Contradiccions

A les re vis tes ana lit za des hi ha via di ver sos 

exem ples on els mis sat ges tra di cio nals es -

te reo ti pats eren pre sen tats en pa ral·lel

amb –o en cap su lats amb– imat ges no tra -

di cio nals, mos trant així imat ges con tra -

dict òries de fe mi ni tat. Ve a tomb dir que

els es tu dis de la dèca da dels 80 des criuen 

l’emergència de la “nova fe mi ni tat” i re -

flec tei xen can vis ra di cals en el con tin gut i

l’estil de les re vis tes (Lees, 1993). L’es -

tudi de McRob bie so bre la sub sti tu ció de

la re vis ta Jac kie per la menys romà nti ca

Just Se ven teen, com a re vis ta de més

ven des a la Gran Bre tan ya, posa l’èmfasi

en el de cli vi de la im portància cul tu ral so -

bre l’aventura romà nti ca. Enca ra que

l’amor, el sexe i els nois han con ti nuat en

pri mer pla a les re vis tes, les in ves ti ga do -

res fe mi nis tes han des ta cat el de cli vi de la 

pas si vi tat fe me ni na i de l’estereotipat rol

se xual tra di cio nal, al ma teix temps que fo -

men ten l’anàlisi i la in ter pre ta ció de les

 revistes d’una ma ne ra més ober ta. (Mc -

Robbie, 1994). De for ma si mi lar, Bud -

geon i Cu rrie (1995) ar gu men ten que no

hau ríem d’“an ti ci par in ter pre ta cions opres -

sives” d’aquests tex tos, però sí, re con èi xer 

la seva cons truc ció de fe mi ni tat com a

ober ta al can vi. Tan ma teix, sem bla clar

que l’oferiment d’aquesta al ter na ti va és el

lí mit per do nar ori gen a  con tradiccions i

ten sions; McRob bie (1994, pàg. 163) re -

co neix “...in te rrup cions, in con sistències i

es pai per a ne go ciar amb les re vis tes al -

tres imat ges al ter na ti ves”.

Conflictes i tensions creades
per imatges dicotòmiques
El con flic te és evi dent en tre els dos ex -

trems i es te reo tips po la rit zats per la ideo -

lo gia do mi nant i tra di cio nal, que re pre -

sen ta, d’una ban da, l’aproximació de la

dona de pen dent de la seva be lle sa que

caça als ho mes, i de l’altra ban da, la

nova fe mi ni tat des cri ta al parà graf an te -

rior. Els dos con cep tes que es con tra po -

sen són:

n Els estàndards tra di cio nals que pres -

criuen la fe mi ni tat com una “...eter na

i, per tant, exis ten cia lis ta, no ció de ser 

dona” (Bud geon i Cu rrie, 1995, pàg.

184) i, 

n Les imat ges que rea fir men unes noies i

do nes que usen una fe mi ni tat menys rí -

gi da per tra bu car al gu nes su po si cions

cul tu rals do mi nants.

Més en da vant des cri vim qua tre exem ples

de con flic te i ten sió pro vi nents d’aquesta

po la rit za ció di cotò mi ca d’imatges tra di -

cio nals i al ter na ti ves, pel que fa al lloc que 

ocu pen les do nes en l’esport i la fun ció de

l’esport per a les do nes.

La fo to gra fia a la re vis ta Su gar (pàg. 11)

d’una es tre lla jove de te le no vel·la, que

juga al net ball, és, a pri me ra vis ta, una

imat ge po si ti va (ve geu fi gu ra 4). L’actriu

por ta un con junt apro piat i està en una ac -

ti tud ac ti va amb la pi lo ta a la mà. Tan ma -

teix, una mi ra da més de prop ens re ve la

que al ma teix temps ens in di ca el seu es -

te reo tip fe me ní, en por tar joies i una sa -

ma rre ta rosa de màni ga cur ta; el co men -

ta ri de l’editor que acom pan ya la imat ge

la si tua dins una po si ció tra di cio nal es te -

reo ti pa da:

Patsy ha sen tit que el se cret d’encistellar

en el net ball és ima gi nar-se que llan ça la

pi lo ta al cap d’algú (Su gar, pàg. 11).

Això fa am bi gua la imat ge po si ti va d’una 

dona jove fent pràcti ca es por ti va per si

ma tei xa i des ta ca la re la ció ca rac te rís ti -

ca amb el seu ma rit, quan ella de cla ra

que és al seu cap, on llan çarà la pi lo ta:

102

Miscel·lània

apunts EDU CA CIÓ FÍ SI CA I E SPOR TS (67) (98-109)

3 Per re fe rir-nos a la fe mi ni tat ju ve nil uti lit zem en aquest ar ti cle tant l’expressió “les ado les cents” com “les do nes jo ves”, atès que oca sio nal ment ha es tat con si de rat im por tant per

per me tre de dis tin gir-les to tes dues i al ho ra res pec tar-les.

  Fi gu ra 4



“D’acord, Ricky, te la ti ra ré a tu”. Això

és un exem ple més de la tri via li tat de

l’esport fe me ní en aques tes re vis tes,

però aquí està més cla ra ment ex pres sa -

da, per què s’utilitza la fi gu ra d’un per so -

nat ge pú blic (fe me ní), cosa que tra met

mis sat ges con flic tius a les lec to res: està

bé fer es port, però hau ries de pre sen -

tar-te tu ma tei xa d’una for ma fe me ni na i

mos trar que do nes su port a la teva re la -

ció (he te ro se xual).4 Un se gon exem ple

és una car ta d’una lec to ra a la re vis ta

Just Se ven teen, que co men ta:

“Sem pre em poso cre ma a la cara quan

vaig al gimnàs per què, si no, des prés sem -

blo un tomà quet” (pàg. 42).

Tan ma teix, el ma qui llat ge de la lec to ra

es desfà, i la lec to ra que da amb la cara

ta ca da. La res pos ta in clou un co men ta ri

pas sat ger so bre la in con ve nièn cia de

por tar molt ma qui llat ge men tre es prac -

ti ca al gun es port. Però l’autora (“Sis ta”)

es con tra diu ella ma tei xa, en agre gar

que, a les lec to res de 15 anys els agra -

da ria te nir mi llor as pec te en el cas que

“...al gun déu de l’amor mus cu lós arri bi i

li re co ma ni una bona mar ca de cre ma

base per pro var”. El mis sat ge aquí és

que l’activitat és ac cep ta ble, però si -

mult ània ment és con tra dit en em fa sit zar 

que és im por tant “no anar ta ca da” per

ser de sit ja ble a un home quan aquest

s’acosti. De for ma si mi lar, la gimnàsti ca 

(com la pis ci na) no re pre sen ta una font

de sa lut i for ma fí si ca, sinó un lloc per

al flir teig. No va ment, hi ha una ten -

sió crea da per a les ado les cents i les

 dones jo ves, per què els mo tius ex po -

sats per les re vis tes fan que l’esport es ti -

gui  constantment ba sat en re la cions (he -

te ro se xuals), si guin reals o po ten cials.

En ter cer lloc, la con tra dic ció és tam bé

sug ge ri da en un ar ti cle pre sen tat per la

re vis ta My Guy (pàg. 9) so bre com “acon -

se guir que els nois es ti guin in te res sats”

(ve geu fi gu ra 5). La fo to gra fia és d’una

noia en una pis ci na una imat ge en prin ci -

pi po si ti va, però la noia ves teix un es tret

bi qui ni, por ta joies i va ei xu ta de la cin tu -

ra cap amunt; un home s’hi acos ta a punt 

d’abraçar-la. Com a les al tres set fo to gra -

fies de noies a les pis ci nes, tro ba des en

aques tes re vis tes, la noia s’inclina so bre

el cos tat de la pis ci na o és abra ça da pel

noi/jove. Les ano ta cions de l’article in -

clouen els as pec tes pels quals les noies

po den “acon se guir nois in te res sats”, és

a dir:

n Por tar bi qui nis pe tits. 

n Mos trar in terès per l’esport fa vo rit

del noi.

n Mos trar in terès pel seu equip fa vo rit.

L’esport es trac ta aquí com una eina per

cons truir les qua li tats que fan de sit ja bles

les noies da vant dels nois, però mai pel

va lor de l’activitat es por ti va en ella ma -

tei xa.

Fi nal ment, un anun ci de la be gu da

“Sunny De light” (Su gar, pàg. 58) exem -

pli fi ca la po la rit za ció d’imatges i els cos -

tos po ten cials as so ciats a l’elecció, per a

ado les cents i do nes jo ves (ve geu fi gu -

ra 6). L’anunci mos tra una ado les cent

fent ska te board en una ac ti tud ac ti va i

hàbil. L’angle de la càme ra és baix i la fo -

to gra fia està mo gu da ex pres sant “ac ció”.

Lli ber tat per a les noies és el mis sat ge

que es fo men ta, “quan vul guis, on vul -

guis, acon se gueix el sol”. La càrre ga es

col loca so bre el lec tor per apre ciar “els

nous ho rit zons pos si bles en el camp de

les re la cions se xuals i so cials” ofer ta per

aques tes imat ges; i ac tuar po si ti va ment

dins el nou “po der fe me ní” ofert (Da vies i

Ha rre, ci tat per Bud geon i Cu rrie, 1995,

pàg. 180). Tan ma teix, la ten sió és cau -

sa da per imat ges en el ma teix anun ci que 

re tra ten la fe mi ni tat tra di cio nal, la qual

és pre sen ta da en con flic te di rec te amb la

imat ge de lli ber tat. La noia por ta la cara

ma qui lla da, té un som riu re bo nic, ves teix 

una sa ma rre ta de ti rants, i els co lors ele -

gits són el ro sat, el car bas sa i el groc, que 

re for cen la fe mi ni tat. A més a més, és

una sola noia mos tra da amb di ver sos

nois, cosa que sug ge reix la ne ces si tat

d’“es tar en vol ta da” de nois (i no amb al -

tres noies) per acon se guir aques ta lli ber -

tat. Això pot ser una no ció alie nant per a

mol tes noies que sen ti rien les se ves mi -

llors amis tats ame na ça des per aques tes

con duc tes.5

Enca ra que aques tes imat ges po den en -

co rat jar in ves ti ga do res fe mi nis tes (i do -

nes i noies en ge ne ral), exis tei xen con flic -

tes con ti nus i ten sions pro vi nents simul -

tàniament, d’una for ma o al tra, de la

 representació am bi va lent dels sig ni fi cats

de l’esport per a les ado les cents i les do -

nes jo ves. Les lec to res d’aquestes re vis -

tes no se n’han d’adonar fàcil ment, per -

què els edi tors i anun cia dors apel·len a
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àmplies au dièn cies in ten tant d’atreure

tant les noies “es por ti ves” com les “no

es por ti ves”. En re sum, l’oferiment rea lit -

zat a les noies, d’una for ma con fu sa i

contradic tòria, crea ten sió en pre sen tar

una ba rre ja de sig ni fi cats con flic tius en -

tre les imat ges i els tex tos (McRob bie,

1991, pàg. 184).

Com ex pli ca John Rut her ford (1990),

les di co to mies for cen la po la rit za ció

d’imat ges i la crea ció de je rar quies, i fan

que aques tes di co to mies pro veei xin

unes ba ses de de si gual tat, dis cri mi na ció 

i opres sió. Els re sul tats, en aquest cas,

in clouen les imat ges con tra dict òries

ofer tes, que dei xen a les ado les cents i

do nes jo ves una elec ció en tre dues al ter -

na ti ves in sa tis fact òries. La nova fe mi ni -

tat del “po der de la dona” pot apar èi xer

alli be ra do ra en com pa ra ció amb les

imat ges tra di cio nals, però és real ment

un po der irreal ba sat en la cons truc ció

co mer cial. El grup de noies ano me na des 

les “Spi ce Girls”, per exem ple, apor ten

una po tent imat ge po si ti va d’iden -

tificació per a les ado les cents i les do -

nes. Tan ma teix, el seu po der depèn

d’una qües tió co mer cial i d’una ha bi li tat 

de màrque ting, no d’una po ten cia li tat

real per a les do nes en les so cie tats oc ci -

den tals. Un al tre com po nent d’aquest

po der co mer cial és el dis curs dels anun -

cis, qües tió de la qual dis cu ti rem a l’a -

par tat se güent.

El paper dels anuncis
per reforçar/trencar 
les dicotomies

És im por tant re con èi xer que els po ders

in fluents que pre do mi nen en aques tes

re vis tes són els anun ciants, for ça més

que no pas els edi tors. Acon se guir au -

dièn cia, lec tors i co mer cia lit za ció per

als anun ciants és més im por tant econò -

mi ca ment per als edi tors de la re vis ta

que ven dre’n còpies. Per aques ta raó,

aquest ob jec tiu té una prio ri tat su pe rior. 

(Harst, 1991). Enca ra que les noies en

edat es co lar no te nen ne cess ària ment

els mit jans ma te rials per gas tar molts di -

ners en pro duc tes, tan ma teix, els anun -

ciants po sen mol ta aten ció a guan yar

clients que es fa cin “fi dels a la mar ca”

anys més tard (Wins hip, 1985, pàg.

30). Per exem ple, es do nen re gals com

la “màsca ra pel ca bell” que acom pan ya

el nú me ro ana lit zat de la re vis ta “Live

and Kic king”.

Cla ra ment, crear sub mer cats o am pliar

els mer cats ac tuals sem bla ser l’interès

dels anun ciants, per la qual cosa de sen -

vo lu par, ofe rir, i ex plo tar iden ti tats i

imat ges sub cul tu rals no va ment adap ta -

des els su po sa un atrac tiu molt alt. En

aquest sen tit, el Sunny De light pre sen ta

un al tre anun ci (Live i Kic king, pàg. 39-

41, ve geu fi gu ra 7). Aquest cop es

 presenta una dona co rrent (en di buix).

No va ment els co lors són es te reo ti pa da -

ment fe me nins i té el ca bell llarg, por ta

bra ça let i el seu ti pus cor po ral és “de sit -

ja ble” –la seva fe mi ni tat és re cog nos ci -

ble. Mal grat tot, aques ta és una de les

po ques imat ges d’una dona que ves teix

un con junt es por tiu, fa l’esport ac ti va -

ment (i fins i tot sua!).

D’aquesta ma ne ra, la pu bli ci tat pot sug -

ge rir a la gent jove mol tes for mes fluï des,

par cials i fins i tot tem po rals d’escollir

des de –i no so la ment en tre– les mol tes

ac ti vi tats i iden ti tats ofer tes. Po dria ar gu -

men tar-se que en aques tes oca sions els

anun ciants de mos tren un re co nei xe ment

del fet que és pos si ble una re de fi ni ció de

la fe mi ni tat, i sug ge rei xen que la dona en

si pot ser “...in ter mi na ble ment cons -

truïda, re cons truï da i per so na lit za da”

(McRob bie, 1994, pàg. 165). Així, els

anun ciants po den in ten tar de crear un

mer cat im por tan te d’un ma jor nom bre

d’adolescents con si de ra des in de pen -

dent ment, cosa que fo men tarà que al tres

anun ciants pro duei xin, en con se qüèn cia, 

imat ges es por ti ves po si ti ves de les do nes 

i per a les do nes. Això, al ho ra, po dria aju -

dar a ofe rir una àmplia elec ció, ne cess -

ària per per me tre una at mos fe ra menys

res tric ti va i opres si va per a les ado les -

cents i do nes jo ves po ten cial ment in te -

res sa des en l’esport.

En re sum, en ca ra que els mo tius dels

anun ciants sem pre se ran econò mics,

pro po sen “...a cada una de no sal tres

que ens trans for mem no sal tres i les nos -

tres vi des per com prar quel com més”

(Ber ger, ci tat a Shar pe, 1976, pàg.

109) (èmfa si afe git); ells po den, al -

menys, ofe rir elec cions din tre d’aquesta

trans for ma ció. Per exem ple, la mar ca

Nike, a la Gran Bre tan ya (1998), ha

pro duït re cent ment un fu llet ti tu lat

“Noies a l’esport”, on s’inclouen mol tes

imat ges po si ti ves, que sug ge rei xen que

les noies no so la ment po den fer es port

sinó que tam bé po den te nir si mult ània -

ment una fe mi ni tat re co ne gu da; les

 opcions pre sen ta des no són ne cess ària -

ment di cotò mi ques i ofe rei xen a la lec to -

ra una opor tu ni tat mo ment ània ment per

de fi nir-se ella ma tei xa autò no ma ment, i

re sis tir la po de ro sa per sua sió de les

dues imat ges es te reo ti pa des dis cu ti des

an te rior ment.

Tan ma teix, la fun ció de l’editor i l’a -

nunciant en tot sis te ma ca pi ta lis ta és tal,

que les opor tu ni tats com aques tes po ques 

ve ga des van més enllà en la crea ció i la

ca pi ta lit za ció, sen se que les imat ges

 coercitives tra di cio nals res sor gei xin. En

pri mer lloc, els edi tors de les re vis tes es

re tar den cla ra ment per ajor nar la con ti -

nua ció d’aquest alli be ra ment, al ma teix

temps que van pre vin guts per no alie nar

cap anun ciant (o lec tor). Un exem ple clar

va apar èi xer a la re vis ta Just Se ven teen

(pàg. 59) on es va anun ciar el pre mi a la
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“mi llor mar ca es por ti va”. “Adi das” va re -

bre el pre mi amb un esl ògan molt sug ges -

tiu:

“No sal tres sem pre hem fo men tat que les

noies pren guin la ini cia ti va vers es tils de

vida ac tius”.

Men tres tant el mis sat ge de l’editor era

frí vol: 

“Sem bla que han arren cat els uni for mes

del Man ches ter Uni ted. (Esta ria bé que

Da vid Beck man fes el ma teix!)

En se gon lloc, com he es men tat prèvia -

ment, els ob jec tius dels anun ciants

sem pre es ta ran ba sats en el guany. Així,

si creu que un pro duc te ne ces si ta ser re -

co mer cia lit zat per a les lec to res que es

des vin cu len d’una imat ge par ti cu lar,

ales ho res la pu bli ci tat des vin cu larà de

la ma tei xa ma ne ra les imat ges. Un

exem ple per ti nent és l’anunci de tam -

pons Tam pax (Just Se ven teen, pàg. 60, 

ve geu fi gu ra 8), el qual és cla ra ment

una in ver sió de les cam pan yes prèvies

de pu bli ci tat que ha vien apel·lat a la

“noia es por ti va”.6 El dis curs ac tual de

l’anunci d’“aquells ti pus es por tius” trac -

tats en ter ce ra per so na (èmfa si afe git)

ex pres sen im me dia ta ment una distància 

en tre la lec to ra i l’esport. L’anunci con ti -

nua ri di cu lit zant les do nes es por ti ves en

un to sarcàstic. Per tant, uti lit zant la se -

go na per so na s’invita la lec to ra a ser

més pro cliu vers els pan ta lons d’un

home atl ètic, que no pas vers l’esport en

si (pàg. 60).

Fi nal ment, l’anunci sug ge reix que be sar,

abra çar-se, i anar a les fes tes, és una al -

ter na ti va al fet de ser es por ti va –les noies

no fan to tes dues co ses, o fan l’una o fan

l’altra.

El dany po ten cial aquí es tro ba en el re forç 

de la re la ció di cotò mi ca en tre la fe mi ni tat

i l’esport; tam bé en ce le brar àmplia ment

la pas si va, i fins i tot man dro sa, dona

“aja gu da al sofà” que té “...la idea que

l’exercici és es ti rar-se per da munt del gat

per aga far el co man da ment a distància”.

Això no té so la ment un efec te ne ga tiu so -

bre les ac ti tuds de les ado les cents i do nes

jo ves que lle gei xen l’anunci, sinó tam bé

so bre els edi tors de les re vis tes que al ho ra 

te nen una gran in fluèn cia so bre les imat -

ges, ac ti vi tats i iden ti tats ofer tes a les

ado les cents i do nes jo ves.

Cla ra ment exis tei xen pos si bi li tats per al

can vi a tra vés de les re vis tes de les ado -

les cents. Tan ma teix, la po si ció con tra -

dict òria mos tra da, pro veï da per mo tius

ca pi ta lis tes, pro por cio na un “do ble per -

fil” que oca sio na “...si mult ània ment

atrac ció i re buig” so bre aques tes imat -

ges di cotò mi ques (Wins hip, 1987, pàg.

80). Aques ta pers pec ti va ofe reix al gun

in di ci de la di fi cul tat amb la qual les

ado les cents ne go cien el seu món i bus -

quen el sen tit de si ma tei xes din tre

d’aquest món. Les sec cions se güents in -

clouen una breu dis cus sió d’alguns dels

de sen vo lu pa ments re cents en la in ves ti -

ga ció re la cio na da amb les no cions de

sub cul tu res i iden ti tat, cosa que ens per -

met una com pren sió ad di cio nal de les

pug nes de les ado les cents per arri bar a

ser do nes i pren dre “sen tit de si ma -

teixes”.

Subcultures i identitats
de noies adolescents

L’estudi de les sub cul tu res

Els es tu dis et nogr àfics en la dèca da dels

se tan ta (Wi llis, 1970) van de sen vo lu par

un in terès cap a les sub cul tu res con si de -

rant la clas se tre ba lla do ra de la po bla ció

jove mas cu li na, tot ex plo rant els sig ni fi -

cats, va lors i idees in clo ses en les ins ti tu -

cions, en les re la cions so cials, en els sis -

te mes de creen ces, en les for mes i els

cos tums, en l’ús dels ob jec tes i la vida

ma te rial” (Hall i Jef fer son, ci tat a

McRob bie, 1978, pàg. 98).

Tan ma teix, els etnògrafs (prin ci pal ment

ho mes) van ser cri ti cats per in ves ti ga do -

res fe mi nis tes per no ser crí tics i per re -

for çar les imat ges es te reo ti pa des de les

noies, que eren re pre sen ta des en els seus 

es tu dis a tra vés dels ulls d’“els nois”. Les

noies eren ”...re pre sen ta des momen -

tàniament i mar gi nal ment” (McRob bie i

Gar ber, 1991, pàg. 1). Mal grat tot, es -

crip to res com Grif fin (1982) i McRob bie

(1978) van des ta car i van uti lit zar al guns 

as pec tes d’aquests tre balls, com ara les

“anà li sis cul tu rals”, que ac cen tuen la im -

portància de l’“ex pe rièn cia vis cu da”.

Això els va per me tre de con si de rar se rio -

sa ment les ado les cents i les do nes jo ves

en els seus es tu dis, re con èi xer la seva po -

si ció i fer-les vi si bles i au di bles (Grif fin,

1982).

Qui són (no són)

les noies i do nes jo ves? 

Di ver ses es crip to res han ar gu men tat que

les iden ti tats són cons truï des mit jan çant

un pro cés d’exclusions, d’allò que una

per so na no és. Com ex pli ca Stuart Hall

(1996, pàg. 4): 

És úni ca ment a tra vés de la re la ció amb

‘l’altre’ [la/el que és di fe rent], la re la ció

amb el que un no és, amb el que pre ci sa -

ment un no té, amb el que es con si de ra

fora d’un/una ma teix –i per tant la pròpia

iden ti tat– amb allò que pot ser cons truït

so cial ment.
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D’aquesta for ma, les se ves iden ti tats són

es ta bler tes, per exem ple, per les re vis tes

d’adolescents, “...en re la ció amb un se -

guit de di ferè ncies que han arri bat a ser

so cial ment re co ne gu des” (Con nelly, 1991,

pàg. 64).

Així, amb vis ta a con si de rar les pe cu lia -

ri tats dis tin ti ves de les sub cul tu res de

les ado les cents, són im por tants aques -

tes di ferè ncies per con si de rar les se ves

es pe ci fi ca cions. En pri mer lloc, no són

nois: aques tes sub cul tu res són es pe cí fi -

ques de gène re. En se gon lloc, les ado -

les cents no són adults: exis teix una edat

es pe cí fi ca. En ter cer lloc, les ado les -

cents con tem porà nies ho són el 2001,

no el 1978 quan jo era ado les cent, ni el

2010 o el 2020, quan els fills de la

meva ge ne ra ció si guin ado les cents. Hi

ha un temps mas sa es pe cí fic, el qual de -

ter mi na la cul tu ra, i aques ta de ter mi na

les sub cul tu res, en un es tat de flux con -

ti nu. Fi nal ment, és im por tant re con èi xer 

que les ado les cents són tam bé es pe cí fi -

ca ment elles, no els seus pa res, els seus

pro fes sors, els edi tors de re vis tes, els

anun ciants o els in ves ti ga dors –elles

tam bé te nen un sen tit d’allò que és con -

cret a tra vés de les se ves ex pe rièn cies i

de les se ves mo ti va cions–. Com a tal, un 

grup sem pre tindrà te mes co muns, per

això les noies com par tei xen les ex pe rièn -

cies vis cu des com a do nes. En la pròxi -

ma sec ció con si de ro breu ment de qui na

ma ne ra po drien com par tir les noies la

teò ri ca po si ció col·lec ti va fe me ni na.

Iden ti tats col·lec ti ves:

Com li agra da ser a una noia

ado les cent/dona jove

con tem porà nia?

Les re vis tes ana lit za des il·lus tren la no -

ció que les iden ti tats són ofer tes a grups,

ca te go ries o sub con junts de per so nes.

Hall (1996, pàg. 4) des criu de qui na ma -

ne ra 

“La iden ti fi ca ció és cons truï da d’esquena a 

un re co nei xe ment d’algun ori gen comú o

ca rac te rís ti ques com par ti des amb una al -

tra per so na o grup, o amb un ideal, i amb la 

clàu su la na tu ral de so li da ri tat i lleial tat es -

ta bler ta so bre aques ta unió.”

Com tot hom que ven, les re vis tes ne ces si -

ten gent que com pri, que s’hi iden ti fi qui;

així, aques tes re vis tes “re pre sen ten” les

sub cul tu res de les ado les cents i in ten ten

pú bli ca ment crear i ofe rir a la lec to ra una

iden ti tat col·lec ti va de “noia ado les cent”.

Men tres tant, la gent que com pra, es pe -

cial ment les ado les cents, s’aferren a les

imat ges ofer tes amb vis ta a evi tar sen -

tir-se aï lla des i “sen se per ti nen ça” (Ru -

therford, 1990).

La ideo lo gia do mi nant ofer ta per les re vis -

tes ha mos trat, des prés de dues dèca des

d’investigació so bre aques tes sub cul tu res,

que aques tes po sen l’èmfasi en un tema re -

cu rrent: la ideo lo gia de l’aventura romàn -

tica (Grif fin, 1982). S’ha ar gu men tat (per

exem ple per Cock burn, 1987; Grif fin,

1982; McRob bie i Gar ber, 1976 i McRob -

bie, 1978), que les no cions do mi nants

d’amor romà ntic es re la cio nen amb

l’obligatorietat i l’exigent na tu ra le sa de la

cul tu ra he te ro se xual –obli gant les ado les -

cents a de di car el seu temps, ener gies i ha -

bi li tats per com pe tir– i te nir èxit en un mer -

cat amo rós. Re sul ta clar que, da vant

d’aquest ideal, les al ter na ti ves per a les

noies, com ara el les bia nis me, són eti que -

ta des com “des via ció”, “ma le dic ció”, “anor -

mal” o sim ple ment no exis tents (Grif fin,

1982, pàg. 3, ve geu tam bé Lee, 1986).

Així, la po si ció de “dona romà nti ca” pot ser 

po si ti va ment atraient per a les ado les cents

àvi des d’establir un lloc se gur en el seu

món mit jan çant una ine quí vo ca, fe me ni na, 

imat ge he te ro se xual. D’aquesta ma ne ra,

“les noies són, al ho ra, sal va des per, i tan -

ca des dins, la cul tu ra de la fe mi ni tat”

(McRob bie, 1978, pàg. 108).

Pa ra do xal ment, la lli ber tat de mer ca de -

ries, per exem ple la co mer cia lit za ció en

aques tes re vis tes, ofe reix una sor ti da par -

cial d’aquesta “es cla vi tud de l’aventura

romà nti ca” (McRob bie, 1994, pàg. 166). 

Po dria ar gu men tar-se, tan ma teix, que

aques ta “...co mer cia lit za ció de la cul tu -

ra...” és en si, sim ple ment, una for ma

d’es clavitud per a les ado les cents i les do -

nes jo ves, per què “...cap de les elec cions

és ab so lu ta ment lliu re. Elles es li mi ten i

es tan li mi ta des per les re la cions de po der, 

per les es truc tu res de do mi na ció i sub or -

di na ció” (Weeks, ci tat per Clar ke, 1996,

pàg. 196).

Aques tes re la cions he gemò ni ques de

po der de pe nen de l’etiquetació de grups

de per so nes com a ca te go ries; i aques -

tes ca te go ries so vint emer gei xen a tra -

vés del dis curs ofi cial com a iden ti tats

col·lec ti ves. Enca ra que les noies te nen

prou co ses en comú, és im por tant ado -

nar-se que no són, mal grat tot, un grup

ho mo ge ni (ve geu Cock burn, 2001).

Les noies/do nes jo ves

com a grup he te ro ge ni

No exis teix una ado les cent genè ri ca –les

sub cul tu res són plu rals–. Molts fac tors

si tuen les noies i ado les cents in di vi dual -

ment i va ria ble ment dins una àmplia ca -

te go ria, que in clou clas se so cial, raça, et -

ni ci tat, edat, se xua li tat, ha bi li tat fí si ca,

for ma cor po ral, lo ca lit za ció geogr àfi ca,

ti pus d’escola a què as sis teix, ex pe rièn -

cia fa mi liar, etc. (ve geu De war, 1993). A 

més a més, com he co men tat an te rior -

ment, cal re con èi xer la fal se dat de la

 dicotomia po la rit za da re tra ta da ha bi tual -

ment, “es sen cial ment” quan aquests fac -

tors són dis cu tits. La quan ti tat de si tua -

cions in term èdies en tre els dos ex trems

de l’espectre re que reix ser iden ti fi ca da i

re co ne gu da.

En un es tu di rea lit zat so bre un qües tio na -

ri apli cat a un grup de 75 noies mos -

tràvem la im pos si bi li tat de sim pli fi car les 

ac ti tuds d’aquestes en vers l’Edu cació Fí -

si ca. Po ques ve ga des les ac ti tuds eren

com ple ta ment ne ga ti ves o po si ti ves.

Cada noia te nia di ver ses ex pe rièn cies,

for ces, de bi li tats, gus tos i dis-gus tos

(Cock burn 1999). Així, la di co to mia en -

tre allò que és ”es por tiu” i allò que “no és

es por tiu”, és fal sa. De fet, les noies, com

a in di vi dus, po den ocu par molts punts di -

ver sos en l’espectre. Més aviat, jo afir ma -

ria que exis teix una plu ra li tat de sub cul -

tu res per a les ado les cents i, en ge ne ral,

so la ment les sub cul tu res do mi nants de

clas se mit ja na, he te ro se xual, hàbil fí si -

ca ment, ha bi tual ment pri ma i gua pa, són 

re co ne gu des i pro mo gu des pel dis curs de 

les re vis tes.

Ba sant-me en aques tes raons can via ria

l’argument de McRob bie i Gar ber (1991),

mit jan çant el qual es ta blei xen que les

ado les cents for men “...una cul tu ra di fe -
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rent a la seva, la qual és re co ne gu da per i

pro veï da a les re vis tes i còmics set ma nals

de les noies” (1991, pàg. 11) (èmfa si

 afegit).

Tan ma teix, en oca sions les re vis tes do -

nen a les lec to res més opor tu ni tats po si -

ti ves d’escollir una iden ti tat in di vi dual

(McRob bie, 1994; Wins hip, 1987). L’a -

nàlisi de McRob bie so bre la re vis ta Just

Se ven teen con fir ma que, d’acord amb el

món post mo dern, “hi ha més con tin gut

so bre un ma teix en aquest nou vo ca bu la ri 

de la fe mi ni tat, molt més so bre l’au -

toestima, més au to no mia” (1994, pà -

gina 165).

Enca ra que això no era tan evi dent en les

re ferè ncies a l’esport ana lit za des aquí, hi

ha via oca sio nal ment a les re vis tes un sen -

tit de fi ni tiu d’identificar ideo lo gi ca ment

les noies com a in di vi dus. Com as sen ya la

Rut her ford (1990, pàg. 11), els anun cis

(i, doncs, el dis curs d’aquestes re vis tes)

“...pros pe ren en ven dre’ns co ses que mi -

llo ra rien la nos tra ori gi na li tat i in di vi dua li -

tat”. No va ment sem bla que les noies són

obli ga des a trac tar amb con tra dic cions i

con flic tes apa rent ment sen se so lu ció,

igual com elles s’esforcen a cons truir una

iden ti tat in di vi dual fora de les iden ti tats

col·lec ti ves do mi nants que els són ofer tes. 

Això és pro blemà tic, com dis cu ti rem tot

se guit.

“La per ti nen ça”

com a pro ble ma 

Cal re con èi xer aquí dos fac tors pro blemà -

tics pel que fa a les ado les cents i do nes jo -

ves. En pri mer lloc, no to tes s’adapten a

aques tes iden ti tats col·lec ti ves (o ca te go -

ries) ofer tes (ve geu Cock burn, 1999).

Hall (1996, pàg. 3), ci tat per La plan che i

Pon ta lis (1985), pro po sa que “...el jo

ideal està com post d’identificacions amb

els ideals cul tu rals que no són ne cess ària -

ment har mo nio sos.” Aquest con cep te va

ser con fir mat en un es tu di qua li ta tiu

(Cock burn 1999) de sis noies (de 13/14

anys) dis sen yat per ex plo rar les re la cions

de les noies amb l’educació fí si ca es co lar.

En aquest cas vaig tro bar que cada una,

de ma ne ra di fe rent, es re sis tia a as su mir

les iden ti tats tra di cio nals ofer tes a les re -

vis tes. Les noies vo lien viu re la seva fe mi -

ni tat de for mes dis tin tes i va ria bles. Però

aques tes qua tre re vis tes (i mol tes al tres

de sem blants) ofe rei xen molt poca di ver si -

tat. No més hi ha un mo del amb el qual les 

noies es po den me su rar. No sorprèn, ales -

ho res, que en en tre vis tar-les ma ni fes tin

que se sen ten molt so les i man ca des d’un

sen tit de per ti nen ça.

En se gon lloc, quan les ado les cents o do -

nes jo ves de ma nen la lli ber tat de ser ”in di -

vi dual“, s’enfronten amb les po de ro ses li -

mi ta cions cul tu rals i pre nen els ris cos so -

cials de veu re com és per ce bu da i con si -

de ra da la seva fe mi ni tat i, en con se qüèn -

cia, es posa en qües tió la seva con fian ça i

fe li ci tat, com hem vist an te rior ment en

aquest ar ti cle. En re sum, les ado les cents i 

do nes jo ves co rren un alt risc d’expe -

rimentar con flic te, ten sió i con fu sió so bre

el sen tit del jo, per què el pro cés d’i -

dentificació i les iden ti tats ofer tes, són ha -

bi tual ment con tra dict òries, sem pre pro -

blemà ti ques i mai sim plis tes. Cynthia

Cock bun (1998) des criu bé aques tes ten -

sions:

Molts (al guns cops la ma jo ria) dels pro ces -

sos d’identitat són coer ci tius. Som eti que -

tats, ano me nats, co ne guts per iden ti tats

que ens res trin gei xen, re gu len i que re -

duei xen la nos tra com ple xi tat. Les sub ti le -

ses en els nos tres sen tits del jo són di fí cils

de trans me tre en els ter mes dis po ni bles

per a no sal tres. So vint ens sen tim mal en -

te sos i ter gi ver sats. I aquests pro ces sos són 

els més do lo ro sos per què ex plo ten la nos tra 

ne ces si tat irre duc ti ble de pertànyer, la

nos tra fe li ci tat pel fet de pertànyer (1998,

pàg. 216).

És va luós ano tar en aquest punt que

d’altres tre balls en àmbits di fe rents fan

im por tants i acla ri do res con tri bu cions en

aquest camp d’estudi. Aquests tre balls

in clouen es crits so bre so cio lo gia del

cos;7 el tre ball d’escriptores so bre la cul -

tu ra de la fe mi ni tat i la seva re la ció amb

l’educació fí si ca/es port/lleu re;8 i in ves ti -

ga ció so bre la dona i l’esport en els mit -

jans de co mu ni ca ció.9 Tan ma teix, per

raons d’espai, no han es tat in clo sos en

aquest breu ar ti cle.

Conclusió

Les re vis tes ana lit za des apor ten clars

exem ples del fet que les iden ti tats són

cons truï des “dis cur si va ment” (ve geu Fou -

cault, 1970), i de qui na ma ne ra el dis -

curs, coer ci ti va ment, “...in vi ta a unes cer -

tes con duc tes” (Moo re, ci tat per Cock -

burn, 1998, pàg. 213). Com co men ta

Hud son (1984), aquest es forç aju da “...a

man te nir en cir cu la ció els es te reo tips es -

ta blerts i les no cions in con tro ver ti bles

d’allò que és ser dona i ado les cent” (pà -

gina 51). Això tam bé as se gu ra que “...la

cen tra li tat i el pri vi le gi de l’hetero -

sexualitat són sem pre as su mits” (Wins -

hip, 1985, pàg. 41).

S’ha de mos trat fins a quin punt són in con -

sis tents i in sa tis fac to ris aquests sug ge ri -

ments per a la lec to ra jove, en exa mi nar

els es te reo tips po la rit zats i con flic tius que

se’ls ofe rei xen en re la ció amb l’esport i

l’activitat fí si ca. (Ve geu tam bé Cock burn,

1999). Aques ta cons truc ció dis cur si va i

co mer cia lit za da de la fe mi ni tat per a les

ado les cents i do nes jo ves ex clou la par ti ci -

pa ció se rio sa en l’esport.

Com afir ma en cer ta da ment Oli ver Lea -

man (1986, pàg. 123): 

No és sor pre nent que les noies ten dei xin

a re but jar l’educació fí si ca (i l’esport en

ge ne ral) com si fos un as pec te del cu rrí -

cu lum (i de la vida en ge ne ral) que els és

an ti fe me ní, irre lle vant i pue ril (1986,

pàg. 123).

Per a mol tes, la for ma d’anar en da vant és

re fu sar l’opció (ve geu The ber ge i Bi rrell,

1994). Les con tra dic cions ne ces si ten ser

de sa fia des i trans cen di des tant en la teo -

ria com en la pràcti ca, en la re cer ca,

d’una so lu ció sa tis fact òria. L’última con -

sis teix se gu ra ment a per me tre i en co rat jar 

les ado les cents i do nes jo ves a de fi nir un

sen tit més po tent del seu jo i es pe ro -
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nar-les a de fi nir-se autò no ma ment –in di -

vi dual ment, però sen se el sen tit de per ti -

nen ça–. Les re vis tes, i d’altres pràcti ques

dis cur si ves, com ara l’educació fí si ca es -

co lar, ne ces si ten pri me ra ment:

n Co men çar a res pec tar les do nes com a

in di vi dus he te ro ge nis més que no pas

com a es te reo tips genè rics; re con èi xer

de qui na ma ne ra en unes si tua cions

cru cials són les ma tei xes –en si tua cions 

cru cials són di fe rents–. Pel que fa a

aquest tema, John Rut her ford (1990,

pàg. 10) pro po sa, apro pia da ment, tren -

car aques tes je rar quies i des man te llar

aquest llen guat ge de po la ri tat i les se -

ves es truc tu res de de si gual tat i dis cri -

mi na ció.

I en se gon lloc:

n De sen vo lu par i no drir una sub cul tu ra

fe me ni na que si gui for ta i autè nti ca -

ment hàbil.

Actual ment es fan es for ços per acon se -

guir-ho, per exem ple les “Girls In Sport

Cam paign“ (la Cam pan ya per a la pràcti -

ca es por ti va de les noies) por ta a ter me

una in ves ti ga ció so bre l’educació fí si ca

de les noies; i la “Wo men’s Sports Foun -

da tion” (Fun da ció d’Esports de la Dona)

pro dueix una re vis ta es por ti va per a

noies, que és dis tri buï da na cio nal ment

als de par ta ments d’educació fí si ca de les 

es co les.

Exis teix cla ra ment una ne ces si tat per alli -

be rar i per re duir el ma te rial dis cur siu con -

tra dic to ri, po sant a dis po si ció de les noies

d’altres re vis tes, al ca rrer. Així, les ado les -

cents i do nes jo ves po drien es co llir autò -

no ma ment i pri va da ment, lle gir i iden ti fi -

car-se amb un rang d’imatges menys res -

tric ti ves i opres si ves.
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