
QUÈ ÉS LA  
PRESSIÓ ESTÈTICA? 
La pressió estètica és l’estereotip de dona ideal i impossible que ens imposa la 
societat i que genera frustració, obsessió i riscos de salut en les dones. 
Així com, l’aplicació de mesures estrictes en l’alimentació, la 
medicació i les operacions quirúrgiques, per arribar a aquest 
ideal de bellesa. D’aquesta manera s’enforteixen cada vegada 
més els estereotips de gènere, que consoliden i perpetuen 
els rols imposats per la societat .

La pressió estètica és una de les fórmules més eficaces 
per mantenir l’opressió de gènere, ja que ens fa trontollar 
l’autoestima al llarg de tota la vida.

Les revistes, el maquillatge, la moda, la figura, els 
cabells, la depilació, les operacions quirúrgiques, les 
cremes, les peces de roba que dissimulen defectes, 
els productes dietètics, fàrmacs per aprimar...

Totes les societats han tingut cura de la seva imatge, 
s’han vestit, tatuat i perforat el cos d’acord amb les 
tradicions de la seva cultura, però això no té res a 
veure amb reduir una persona al seu físic.

 

LA PRESSIÓ ESTÈTICA  
LA PODEN PATIR ELS HOMES?
Sí, però no comporta les mateixes implicacions. Els homes 
pateixen pressió estètica com a conseqüència dels 
interessos econòmics neoliberals. La industria de la 
imatge ha trobat un nou mercat en el que invertir, 
de manera que les depilacions, cosmètics, la 
moda, etc. dirigeixen les seves consignes per 
primera vegada al col·lectiu d’homes, amb 
bons resultats. 
A les dones el patriarcat ens ha atorgat 
el rol d’encarnar la bellesa. D’aquesta 
manera, assimilem que sempre hem d’estar 
atractives i aquesta fita adquireix tanta 
importància, o més, que allò que som o fem. La 
dona és bellesa per plaure els altres.

PRESSIÓ ESTÈTICA, UNA FORMA  
MÉS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE



QUÈ VOL DIR COSIFICACIÓ?
Dins l’entramat d’institucions que conformen el Patriarcat, la dona apareix com un objecte més que pot ésser 
susceptible d’intercanvi a partir d’uns atributs específics que se li atorguen per la posició de subordinació que té 
respecte l’home, qui fixa aquells que li són adequats per a les seves necessitats. D’aquesta manera, la dona és una 
mercaderia més que ha de satisfer diversos estàndards de “qualitat” que s’associen a l’apetibilitat i la bellesa. 

COM ENS AFECTA 
LA PRESSIÓ ESTÈTICA?
Fruit d’aquesta opressió de gènere institucionalitzada i permesa, les patologies no paren d’augmentar entre 
les dones. Els trastorns i problemes de l’alimentació (trastorns de la conducta alimentària –anorèxia, bulímia i 
trastorn per afartaments-, sobrepès i obesitat) afecten al voltant del 50% de la població de l’estat espanyol.

• El 6% de les noies catalanes d’entre 12 i 24 anys estan patint un trastorn de la conducta alimentària (un 2% més 
que fa 10 anys), representant la 3a malaltia crònica entre aquest col·lectiu. L’11,5% estan en risc de patir algun 
trastorn d’aquest tipus al llarg de la seva joventut ja que realitzen conductes molt perilloses per a la salut com són 
els dejunis, l’ús del vòmit per a perdre pes, dietes restrictives sense control mèdic, etc.

• A l’estat espanyol al voltant del 60% de les joves menors de 18 anys han realitzat una dieta per perdre pes 
alguna vegada, i aproximadament el 50% d’aquestes s’identifiquen idealment amb un patró estètic notablement 
més prim i estilitzat que el seu, expressant disconformitat amb la seva imatge i rebuig parcial o total al seu cos.

• 9 de cada 10 casos de trastorns de la conducta alimentària són dones. Experimenten malestar, sentiments 
de culpa, vergonya i inseguretat quan observen imatges de cossos prims; augmentant, d’aquesta manera, la 
insatisfacció pel seu propi cos.

• Es dóna un augment de casos entre població adulta tenint en compte indicadors tals com els alts graus 
d’insatisfacció corporal de les ciutadanes i l’elevat nombre d’operacions d’estètica que es realitzen a l’estat 
espanyol entre d’altres.

• El patró de bellesa actual d’extrema primesa i joventut que cada vegada s’allunya més de la morfologia real de 
la població i  provoca mals estils de vida: saltar-se àpats, fer dejuni, fumar, vomitar, consumir laxants i diürètics i 
altres productes amb l’ànim d’aprimar-se.



90-60-90
Segons el baròmetre de la Federació d’Associacions d’Ajut i Lluita contra l’Anorèxia 
i la Bulímia i la Fundació Imatge i Autoestima, presents arreu de l’estat espanyol, 
tot i que el 80% de dones presenta un Índex de Massa Corporal (IMC) normal, el 
40% afirma no trobar la seva talla. No només això, sinó que el 90% afirma que la 
seva talla canvia segons el model de roba s’emprovi.

Evidentment això a la llarga deixa seqüeles, que es plasmen en que el 50% de les 
dones reconeixen sentir-se afectades psicològicament per no poder comprar la 
talla que creien que feien,  un 44% es planteja fins i tot fer dieta, ja que se senten 
culpables i ho atribueixen a una responsabilitat pròpia de voler encaixar dins el 
sistema de mides establert. Tot això porta com a conseqüència l’augment del risc 
de patir trastorns de la conducta alimentària com l’anorèxia i la bulímia, i de fet 
aquest tipus de trastorns van en augment. La pressió estètica social i institucional 
representa un risc per la salut i la vida de les dones.

Les marques que destaquen més per la variació de talles entre els seus models de 
roba i més allunyades estan de la unificació són: el Corte Inglés, Cortefiel, Mango 
i Inditex.

PRINCIPALS AGENTS 
SOCIALITZADORS DE GÈNERE 
 
• Mitjans de comunicació: pel·lícules,  
anuncis, vídeo-clips, revistes...

• Família

• Contes, pel·lícules infantils i joguines

1) Mitjans de comunicació

La valoració de la imatge corporal que fan els mitjans de comunicació, i en especial 
la Televisió a través dels seus formats múltiples té transcendència i influència 
en la percepció i valoració social de la imatge corporal de les telespectadores. 
S’estableix una falsa correlació entre aparença física, salut i èxit social.

S’ha observat en diversos estudis que la imatge corporal de les dones és 
significativament més negativa després de veure imatges de cossos prims en els 
mitjans de comunicació. Aquesta tendència s’ha observat també entre la exposició 
a imatges de cossos prims i l’augment en les espectadores de vergonya, culpa, 
estrès i inseguretat, aspectes implicats en els nivells d’autoestima de les persones. 
Aquesta insatisfacció amb el propi cos augmenta la probabilitat d’incorporar 
conductes de risc al voltant de l’alimentació i la pèrdua de pes.

La Fundació Imatge i Autoestima va elaborar un Decàleg de bones pràctiques sobre 
el foment de l’autoestima i la imatge corporal als mitjans de comunicació. El febrer 
del 2012 el Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Academia de las Ciencias y las 
Artes van fer públic l’acord de col·laboració per a impulsar una imatge corporal 
saludable i bons hàbits alimentaris des dels mitjans de comunicació social. 



Publicitat



Condemnades a ser nines

«Triomfes amb el teu look per anar a classe?», «Atenta amb el que ha arribat 
aquesta setmana a les botigues: compra-ho abans no s’acabi!», «Han guanyat 
els premis Grammy amb una veu excel·lent, però els seus estilismes a la catifa 
vermella van ser de suspens»...són exemples d’articles d’algunes revistes per a 
adolescents que podem trobar al quiosc.

El model que perpetuen aquest tipus de revistes és el d’una noia jove, guapa, 
maquillada, prima, amb èxit i amb parella. El seu principal objectiu és agradar 
als nois i totes aconsegueixen el que volen sent submises, frívoles, consumistes i 
molt sexys. 

Segons l’Estudi General de Mitjans (EGM), les revistes juvenils són llegides per 
més d’un milió i mig de persones, normalment noies d’entre 10 i 25 anys. Són una 
peça molt important en l’entreteniment en l’adolescència. 

El perill de les dietes de moda

Com més inexplicable i més increïble és la capacitat miraculosa d’un producte o 
d’una dieta, més seguidores té i més perillosa és.

Freqüentment apareixen noves dietes per aprimar-se, difoses a través de 
programes de televisió, revistes de moda o d’alimentació: són les dietes de 
moda. Aquestes dietes, solen presentar-se com a dietes miracle, que són fruit 
de la busca de beneficis econòmics més que de la promoció d’una alimentació 
sana i equilibrada, i són prescrites per persones sense coneixements científics ni 
professionals en el camp de la nutrició.

Hi ha signes que ens permetran reconèixer una «dieta miracle»: la promesa de 
pèrdua de pes ràpida: més de 5 kg. per mes,  es pot portar sense esforç, anunciar 
que són completament segures, sense riscos per la salut.

No hi ha una classificació universal i definida que englobi les dietes miracle, per 
això es poden agrupar segons diferents punts de vista. Des de l’òptica nutricional, 
les dietes miracle es poden classificar fent referència a la composició energètica 
i nutritiva de cada dieta.

La creixent incitació de l’anorèxia a internet

L’apologia de l’anorèxia i la bulímia a través d’internet i les xarxes socials és una 
qüestió greu per a la seva emergència (segons l’Anàlisi anual sobre la difusió i la 
proliferació de continguts que fan apologia de l’anorèxia i de la bulímia a la xarxa 
(2010) elaborat per l’Agència de Qualitat d’Internet (IQUA) i l’ACAB, ha augmentat 
més d’un 470% en els darrers anys) i repercussió que té en la salut de les persones 
atès que actua com un factor influent en l’inici i desenvolupament d’un trastorn de 
la conducta alimentària.

Aquesta situació conviu amb un desconeixement per part de les autoritats i un 
buit legal que deixa desemparades a les adolescents i joves a qui interessen 
especialment aquestes pàgines i perfils.



2) La Família

Com a nucli irreductible dins el qual es dóna la més gran socialització de les persones, la família monògama 
heterosexual reprodueix en el seu si l’articulació bàsica entre sexes que permet l’explotació sexual de la dona. 
En aquest àmbit, les filles aprenen com la mare existeix com un complement de l’home que és el “representant” 
d’aquesta unitat social.

Al mateix torn, és en aquest àmbit on es comença, des de la més tendra infància, a atorgar els respectius 
rols de gènere a partir de la sexuació de nenes i nens. Des del clàssic color rosa per a la decoració de l’entorn 
femení i blau pel masculí, fins a la transmissió de les normes de comportament adequades que fan de les nenes 
personetes on la coqueteria i l’emulació de pràctiques vinculades a la cura de l’estètica personal es consideren 
trets “graciosos” i aplaudits (mentre que són preocupants si els desenvolupa un nen). 

3) Contes, pel·lícules infantils i joguines

Mentre que en el si de la família es normalitza i incentiva un comportament vinculat a l’educació de la dona com 
un objecte que ha de veure’s constantment bell i desitjable, els elements ideològics que en fan de la bellesa 
una vàlua social es troben continguts en la gran majoria de contes explicats sobretot des de grans indústries 
cinematogràfiques i editorials que  actuen des de la difusió de masses. Així, les heroïnes vers les quals les 
nenes prenen referencialitat en aquestes històries apareixen com princeses que, per una banda, requereixen 
indispensablement del mascle per a realitzar-se, i per l’altra mostren com la seva principal característica la 
capacitat d’ésser belles, estilitzades i desitjables pel príncep que les ha de rescatar. 

Vinculat amb això no és gens estrany trobar les corresponents joguines com a complements estètics que ajudin a 
les nenes a esdevenir com el seu referent a la vida real; alhora que les nines, joguines destinades exclusivament 
a les nenes, o bé reforcen el paper de les dones com a mares o bé mostren clarament els estereotips de 
bellesa amb els quals les nenes creixen, interioritzant els trets impossibles que generaran la constant angoixa 
i preocupació vinculades al reduccionisme de la dona al seu cos.


