
A ningú de li escapa que aquest article 
l’escriu un home, concretament un 
home homosexual cissexual. Malgrat 
la meva predisposició, potser l’enfoc 
d’aquest text hagués estat més encer-
tat en mans d’una dona LBTI. Però la 
realitat és punyent: si les dones del 
nostre col·lectiu no apareixen repre-
sentades com caldria en els mitjans 
de comunicació és perquè no existeix 
un marc propici ni com a protagonis-
tes informatives ni com autores.

Malgrat la irrupció amb força dels 
mitjans en línia, que havien de supo-
sar un capgirament de les temàtiques 
i l’autoria dintre del periodisme per 
allunyar-lo dels gran grups hegemò-
nics, encara el panorama informatiu 
resta poc permeable a la realitat de 
les nostres companyes. Els mitjans 
tradicionals, els nous mitjans, tots 
tenen grans mancances quant a la 
representació plural que mereixen. 
Les dones representades continuen 
en inferioritat respecte als homes, 
sobretot a l’home cissexual i hetero-
sexual. Segons el darrer Global Media 
Monitoring Project (GMMP), estudi  
coordinat per la Universitat Autòno-
ma de Barcelona a Espanya però que 
compta amb diferents agents inter-
nacionals, es confirma que hi hagut 
avanços els últims anys, però minsos. 

Cada cinc anys des de 1995, The 
Global Media Monitoring Project es 

perfila com l’estudi internacional de 
més abast i més complet per definir la 
representació per gèneres als mitjans. 
En l’edició de 2015, el GMMP confirma 
que les dones suposen només el 28% 
de subjectes i fonts de les notícies en 
ràdio, premsa i televisió; aquesta xifra 
millora lleugerament en els mitjans 
digitals, amb un 33%. Les dades glo-
bals, però, són superiors a la mitjana 
europea, que és de 26% i 25% respec-
tivament per mitjans tradicionals i 
digitals. A l’espera del nou estudi, que 
previsiblement es publicarà el 2020, 
observem que respecte a 2010 suposa 
un avanç, quan les dones representa-
ven el 23% dels continguts periodístics.

DONES I DONES LBTI, AUTORES I PROTA-
GONISTES? S’ha de reconèixer l’esforç 
de l’estudi per analitzar la represen-
tativitat de les dones, però el GMMP 
parla en termes generals. No cal ser 
gaire agut per adonar-se que si aques-
tes xifres es corresponen amb totes 
les diversitats de dones que trobem 

a la nostra societat, no es fa esment 
específic d’aquelles que s’identifiquen 
com a lesbianes, bisexuals o trans-
sexuals. Elles no tenen un apartat 
específic dintre de l’estudi, i haurien 
de ser presents amb més concreció, 
perquè l’esforç global dilueix les seves 
necessitats específiques. El GMMP 
posa de manifest la presència de do-
nes, els seus estereotips i tòpics, i ho fa 
recorrent fins a 114 països i diferents 
mitjans i centres d’estudis. Potser la 
mostra de l’estudi, els col·laboradors i 
la metodologia no són suficients.

Amb un 29% de representativitat, 
la televisió és el mitjà on les dones 
són més visibles. Per percentatges, les 
dones són sempre minoria en tots els 
gèneres periodístics i les informaci-
ons, excepte en les relacionades amb 
crim i violència, on arriben al 51%, no 
s’especifica la passivitat d’aquestes 
representacions. A l’àmbit online, les 
notícies relacionades amb celebritats, 
arts-mitjans i esports (45%) són on les 
dones més destaquen. Com caldria 
esperar, les esferes polítiques, eco-
nòmiques, a la ciència i la tecnologia 
les dones estan infrarrepresentades. 
Si parlem de dones consultades com 
a expertes en alguna matèria, elles 
només representen el 9% de les fonts 
expertes consultades, una dada que 
es manté respecte l’estudi de 2010. 
Com haurà millorat la seva presència 

en l’actualitat i quins resultats recolli-
rà l’estudi en curs? 

Entre els mitjans espanyols moni-
toritzats destaquen El País, El Mundo, 
La Vanguardia, El Periódico, ABC, Ca-
dena SER, Onda Cero, RNE, Telecinco, 
Antena 3, TVE, La Sexta, Público, El 
Confidencial i eldiario.es. ¿Potser si 
ens allunyéssim dels conglomerat de 
mitjans predominant trobaríem més 
representació de dones, i, en con-
cret, de dones LBTI? Ens sorgeixen 
moltes preguntes. I moltes necessi-
tats. L’informe també destaca una 
dada rellevant, el paper de les dones 
informants als mitjans: les periodistes 
suposen el gruix de professionals en 
informació de societat, però els seus 
homòlegs masculins solen treballar 
temàtiques més variades. Quant a 
l’autoria de les informacions digitals, 

les dones només suposen el 36%, tot 
i que, assegura l’informe, el sexe del 
periodista sembla no ser decisiu pel 
que fa a l’enfocament de la notícia. 

COM FER UNS MITJANS MÉS LBTI? Con-
tinuant amb l’estudi GMMP, proposa 
una sèrie de mesures i accions amb 
l’objectiu de millorar la representativi-
tat i el tractament de les dones en els 
mitjans de comunicació. Són obvies, 
però insuficients si es vol mostrar la 
diversitat de les dones més enllà dels 
termes generals, ja no tan sols vers 
les dones LBTI, sinó, per exemple, per 
parlar de les dones migrants, en risc 
d’exclusió, les dones grans i les menors 
d’edat, per citar alguns dels col·lectius 
més oprimits i infrarrepresentats.

En la mateixa línia, i tornant a 
l’àmbit més local, el CAC, Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, ha publi-
cat al juny de 2017 el informe “Reco-
manacions sobre el tractament de les 
persones lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals (LGBTI) 
als mitjans audiovisuals” on destaca 
la necessitat de donar visibilitat a 
les persones infrarepresentades del 
nostre col·lectiu.

ESTUDIS LÈSBICS I MITJANS La 
necessitat d’analitzar la representació 
de les dones LBTI als mitjans queda 
palesa, però com a mínim també tro-
bem aproximacions interessants res-
pecte de les dones lesbianes. L’estudi 
Lesbian’s Representation Evolution in 
Mainstream Media, elaborat el 2014 
per Maya Schwartz, del

Departament de Sociologia de la 
Babeș-Bolyai University, a Cluj-Na-
poca, Romania, és un bon exemple. 
Com a conclusions, l’autora confirma 
que tota representació ens condueix 
al mainstream: homes homosexuals i 
dones lesbianes han portat diferents 
camins evolutius quant a la represen-
tació als mitjans de comunicació per, 
finalment, destacar l’evolució que la 
representació mediàtica de les dones 
lesbianes ha tingut i segueix tenint, 
però que dona com a resultat la irre-
llevància de la teoria queer al segle 
XXI, en paraules de l’autora. 

LA PRESÈNCIA de DONES LBTI 
als MITJANS DE COMUNICACIÓ

Per TONI PONCE

La representació de les dones al mitjans de comunicació continua sent 
una assignatura pendent a Catalunya i al món. I si parlem de dones 

LBTI, encara més. Més que una necessitat, es tracta d’una urgència que 
es veu més reflectida que mai en els darrers anys: encara costa trobar 

estudis o iniciatives on s’estudiï o que tractin de potenciar la seva 
visibilitat. Sense elles, l’actualitat no està completa.

ENTRE ELS PUNTS A  
MILLORAR, DESTAQUEN: 

• Impulsar una representació 
gràfica i audiovisual plural i 
no estereotipada.

• Evitar l’espectacularització 
i la banalització de la 
informació.

• Incorporar mirades diverses 
aportades des d’associacions i 
entitats LGBTI.

• Difondre les activitats i les 
reivindicacions del col·lectiu.

• Informar sobre les agressions i 
els recursos a l’abast.

• Ús de fonts institucionals i de 
persones expertes en matèria 
LGBTI. 

“Les dones suposen 
només el 28% de 
subjectes i fonts de 
les notícies en ràdio, 
premsa i televisió.”

“Amb un 29% de 
representativitat, la 
televisió és el mitjà 
on les dones són més 
visibles.”

“La necessitat 
d’analitzar la 
representació de les 
dones LBTI als mitjans 
queda palesa.”
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