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Resum 

 

L’objectiu d’aquest estudi és assenyalar exemples concrets d’estereotips de gènere 

i de masclisme a la recent sèrie de TV3, Merlí. L’estudi comença definint aquests 

dos conceptes i posa especial interès en la dualitat entre allò privat i allò públic 

com a estereotip principal i el paper que la televisió juga en fer-los part de 

l’imaginari col·lectiu. Per una altra banda, definim els conceptes d’objectificació i de 

mansplaining, dels quals donem exemples concrets extrets de la sèrie. També ens 

fixem en el retrat que es fa dels personatges femenins i la manera com les relacions 

afectivo-sexuals que s’estableixen hi són representades. L’estudi demostra que la 

sèrie és esbiaixada quant al gènere i masclista i conclou que és necessari observar 

el món en perspectiva de gènere i amb una visió crítica.  

 

Paraules clau: perspectiva de gènere, estereotips de gènere, masclisme, 

personatges femenins, relacions afectivo-sexuals  

 

Resumen  

 

El objetivo de este estudio es señalar ejemplos concretos de estereotipos de género 

y de machismo en la reciente serie de la televisión catalana, Merlí. El estudio 

empieza definiendo estos dos conceptos y pone especial interés en la dualidad 

entre aquello privado y aquello público como estereotipo principal y el papel que 

la televisión juega en hacerlos parte del imaginario colectivo. Por otra parte, 

definimos los conceptos de objetificación y de mansplaining, de los cuales ponemos 

ejemplos concretos extraídos de la serie. También nos fijamos en el retrato que se 

hace de los personajes femeninos y la forma como las relaciones afectivo-sexuales 

que establecen están representadas en ella. El estudio demuestra que la serie está 

sesgada en cuanto al género y machista y concluye que es necesario observar el 

mundo en perspectiva de género y con una visión crítica.  

 



 

Palabras clave: perspectiva de género, estereotipos de género, machismo, 

personajes femeninos, relaciones afectivo-sexuales  

 

Abstract  

 

The aim of this study is to point out specific examples of genre stereotypes and of 

male chauvinism in the recent series of the Catalan television, Merlí. The study 

begins defining these two concepts and shows interest in the duality between what 

is private and what is public as the main stereotype and the paper that television 

has in making them part of collective thinking. On the other hand, we define the 

concepts objectification and mansplaining, of which we give specific examples 

extracted from the series. We also look into the portrait that is made of the female 

characters and the way sexual-affective relations established are represented in it. 

The study shows that the series is lop-sided regarding genre and sexist and it 

concludes that it is necessary to observe the world from a genre perspective and 

with a critical view.  

 

Keywords: genre perspective, genre stereotypes, male chauvinism, female 

characters, sexual-affective relations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducció   

 

Les persones assignem estereotips com a part de la naturalesa. Aquestes 

característiques que atribuïm a un individu per raó d’aparença condueixen a 

generalitzacions i a prejudicis que empetiteixen les habilitats i les circumstàncies 

individuals de cada membre.  

 

Els estereotips que es refereixen al gènere, afecten tant homes com dones, però els 

observem molt més sovint dirigits cap a elles. Aquests estereotips les degraden, 

se’ls assignen rols que tenen a veure amb la cura dels altres i generen les 

consegüents faltes de respecte. A més, la societat té els mecanismes per fer que la 

mateixa dona internalitzi aquests estereotips negatius.  

 

Els estereotips de gènere segueixen vius perquè ningú no castiga les actituds 

irrespectuoses. Quan una societat no impugna les violacions dels drets de les 

dones, el que s’està fent és assentar aquests prejudicis i estereotips. Com en 

medicina, sense un diagnòstic no es pot actuar, és per això que és necessari 

identificar el problema per poder-lo solucionar.  

 

Els estereotips acaben derivant en una jerarquització entre dones i homes que, al 

seu torn, dóna lloc al masclisme. El masclisme és aquella actitud de 

condescendència cap a les dones. Podríem dir que aquestes actituds ja no són 

comunes ni acceptades en la nostra societat. Això no vol dir, però, que el masclisme 

s’hagi eradicat. El masclisme ha trobat noves maneres de sobreviure en una 

societat que no millora, només emmascara.  

 

És sorprenent com després de més de cinc dècades de lluita per abolir la divisió de 

papers en funció del sexe, la dualitat home-espai públic i dona-espai privat –un 

dels estereotips de gènere principals– encara es veu representada en productes 

culturals. Per a l’anàlisi d’aquestes representacions, aquest treball estudia la nova 

sèrie de TV3: Merlí. La raó per la qual s’ha escollit aquesta sèrie i no una altra és pel 



 

debat que ha creat sobre si la sèrie és esbiaixada pel que fa al gènere i masclista en 

contraposició a les opinions que la realitat és així, de fet.  

 

La majoria de les opinions del debat –que són públiques gràcies als fòrums i les 

xarxes socials– aclamen la sèrie, però una petita part n’assenyala els problemes 

que hi reconeixen:  

 

 Un nivell més elevat d’homes a l’espai públic i un nivell més elevat de dones 

a l’espai privat; 

 Un baix nivell de presència femenina entre els personatges adolescents;  

 Un missatge masclista;  

 Un protagonista que sedueix a base d’insistència i manipulació;  

 Personatges femenins que sembla que només dotin als personatges 

masculins de relacions afectivo-sexuals;  

 Relacions afectivo-sexuals que responen a dinàmiques de seducció tant 

antiquades i estereotipades com home conquereix dona.  

 

Aquest treball agafa aquestes crítiques negatives com a punt de partida i, per tant, 

parteix de la hipòtesi que Merlí és masclista, que ha caigut en estereotips en relació 

al gènere i que limita la diversitat dels personatges femenins.  

 

L’objectiu d’aquest treball és analitzar la sèrie Merlí des d’un punt de vista de 

gènere i desxifrar-ne els elements que la fan masclista i esbiaixada quant al gènere.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Context 

 

Quines sèries han tingut èxit a Catalunya en els últims anys? Què és Merlí? I, 

sobretot, qui és en Merlí? Per què ha agradat tant a alguns però ha sigut tan 

criticada per altres al mateix temps? La resposta a aquestes preguntes ens servirà 

per dibuixar un context a l’objecte que aquesta anàlisi pretén estudiar.  

 

 TV3 en els últims anys  

 

Abans de res, mirem enrere per veure el tipus de ficció que s’han fet a TV3 en els 

últims anys i la manera com Merlí encaixa en el panorama.  

 

En el moment que es va decidir que Merlí formaria part de la programació de TV3, 

el director de la cadena era Eugeni Sallent. En una entrevista l’any 2014, Sallent va 

explicar que tot i que estaven satisfets que TV3 tingués el target més interessant 

d’àmbit generalista entre les cadenes que operen a Catalunya, els seus esforços 

anaven dirigits a captar l’interès dels espectadors més joves, que és per totes les 

cadenes el públic més difícil d’atraure. Va explicar que per aquell any, continuaven 

apostant per la renovació de l’entreteniment en el prime time i l’estrena de dues 

sèries de ficció.1 

 

A continuació veiem a la Taula 1 les ficcions de TV3 que s’han produït entre els 

anys 2006 i 2016 organitzades segons al gènere al que pertanyen. Les ficcions que 

s’han inclòs en aquesta taula són les que responen a la següent descripció:  

 

 Produccions episòdiques de producció mitjana, això és, tretze capítols per 

temporada de cinquanta minuts aproximadament;  

 Produccions de periodicitat setmanal;  

 Produccions que s’emeten en horari de màxima audiència.  

                                                           
1 Vertele. (2014). Las tensiones entre España y Cataluña colocan a TV3 en el centro de los ataques. 

Recuperat de http://www.vertele.com/noticias/%E2%80%9Clas-tensiones-entre-espana-y-

cataluna -colocan-a-tv3-en-el-centro-de-los-ataques%E2%80%9D/  



 

De les dinou ficcions que s’han produït a TV3 durant aquests anys, quatre 

s’allunyen massa del format de Merlí i, per tant, no s’inclouen a la taula. Es tracta 

d’Àngels i dimonis (2006), que va ser una mini sèrie; La Riera (2010), que encara 

s’emet i és la telenovel·la de tardes que va substituir El Cor de la Ciutat (2000); Pop 

ràpid (2011), que és un musical i Em dic Manel (2016), que és un fals documental. 

 

Com veiem a la Taula 1, la comèdia és el gènere preferit de la cadena. També ho és 

dels espectadors; totes les produccions de comèdia de la taula compten amb 

audiències molt altes. Destaquen, del gènere de comèdia, 13 anys i un dia, amb 

588.000 espectadors de mitjana per capítol, Gran Nord, amb 481.000 i La Sagrada 

Família, amb 473.000; del gènere de drama destaca Polseres vermelles, amb 

514.000 espectadors, mentre que les altres no superen els 400.000 espectadors. 

Finalment, del gènere d’intriga, destaquen tant Nit i dia, amb 544.000, com Kubala 

Moreno i Manchón, amb 484.000 espectadors.2 

 

Taula 1. Ficcions de TV3 entre els anys 2006 i 2016 
Comèdia Drama Intriga Històrica 

El crac  
(2015) 

Cites  
(2015) 

Nit i dia  
(2016) 

Via Augusta 
(2007) 

39+1  
(2015) 

Polseres vermelles 
(2011) 

KMM 
 (2011) 

 

Gran Nord  
(2012) 

Infidels  
(2009) 

Zoo  
(2008) 

 

Dues dones divines  
(2011) 

Mar de fons  
(2006) 

  

La Sagrada Família 
(2011) 

   

13 anys i un dia 
(2008) 

   

Font: Elaboració pròpia  
 

En un rànquing d’audiència de la primera temporada de les ficcions de TV3 entre 

els anys 2006 i 2016, Merlí quedaria en segona posició, només per darrere de 13 

anys i un dia. A més, s’aconsegueix l’objectiu de Sallent d’atraure al públic més jove, 

                                                           
2 Generalitat de Catalunya. Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals. Recuperat de 

http://www.ccma.cat/ 



 

amb uns índexs d’audiència especialment elevats entre les franges d’edat d’entre 

13 i 24 anys. Però, que és Merlí?3 

 

 Què és Merlí? 

 

El 14 de setembre de l’any passat, TV3 va estrenar la seva última gran aposta, 

l’aclamada sèrie Merlí, creada per Héctor Lozano i dirigida per Eduard Cortés. 

Sovint comparada amb El club dels poetes morts, Merlí narra la història d’un 

professor amb el mateix nom que arriba a un institut per canviar-ho tot. Merlí se 

situa en el terreny de les sèries sobre adolescents, instituts i relacions amoroses, 

però a diferència de sèries com Física o Química, que es va començar a emetre a 

Antena 3 l’any 2008, Merlí presenta els seus joves com a persones amb cervell i 

amb inquietuds. En el cas de Física o Química, les trames se centraven en sexe i 

drogues, i moltes de les situacions no dotaven de veritat: embarassos adolescents, 

suïcidis, violacions, etc. Així doncs, només mirant el primer capítol de Merlí ja 

n’intuïm almenys dues coses bones: una òptica diferent a la que estem acostumats 

des de la que es mira als adolescents per una banda i, per l’altra, que la sèrie 

compta amb un protagonista ben peculiar.  

 

Per la manera com la sèrie arrenca, Merlí no sembla un home gaire afortunat: la 

policia el desnona del seu pis perquè fa mesos que està a l’atur i per tant no pot 

pagar-lo. Ell és professor de filosofia, i és l’única feina que està disposat a fer. A 

més, aquest mateix dia, la seva exdona li comunica que s’haurà de fer càrrec d’en 

Bruno, el seu fill en comú de setze anys, perquè ella se’n va a viure a Roma. En 

Merlí mai no li ha fet de pare i la seva relació no és gaire bona. Però no en queda 

una altra, així que tots dos agafen les seves coses i se’n van a casa la iaia Carmina. 

Al final del primer capítol, Merlí rep una trucada. El necessiten a l’institut Àngel 

Guimerà, el mateix institut on el seu fill Bruno estudia primer de batxillerat. A 

partir d’aquí assistirem a les classes de filosofia d’en Merlí, als problemes entre 

professors, a les relacions entre els protagonistes i a les seves situacions familiars.  

 
                                                           
3 CASTELLVÍ, Albert. (2015). Merlí s’acomiada però ja prepara el retorn. Recuperat de 

http://www.ara.cat/media/Merli-sacomiada-pero-prepara-retorn_0_1481251885.html  

http://www.ara.cat/media/Merli-sacomiada-pero-prepara-retorn_0_1481251885.html


 

La sèrie, doncs, prova d’acostar els joves a la filosofia. Els tretze capítols de la 

primera temporada –d’uns cinquanta minuts cadascun– porten com a títol el nom 

d’algun filòsof relacionat amb el contingut del capítol. Plató, Maquiavel, Aristòtil, 

Sòcrates, Schopenhauer, Foucault, Guy Debord, Epicur, Hume i Nietzsche van ser 

els filòsofs escollits per aquesta primera temporada. I tot filosofant assistim a la 

vida d’un grup d’adolescents que no funcionen com un ramat d’ovelles. La sèrie es 

mira l’adolescència, per primera vegada en molt de temps, amb una mirada 

positiva en les generacions joves que, com diuen, no són tontes, estan adormides. 

Però qui els farà despertar?  

 

 Qui és en Merlí? 

 

Qui desperta als nois i els posa a pensar és Merlí Bergeron, interpretat per 

Francesc Orella. En Merlí és un professor de filosofia que proposa als seus alumnes 

que es qüestionin tot allò que fins llavors havien donat per suposat, fins i tot els 

valors que els han ensenyant a casa. Sap connectar amb els joves i assegura que 

quan entra a classe li passen tots el mals. Tracta als joves com si fossin adults i ells 

ho agraeixen. El seu creador, Lozano, el descriu així:  

 

“Un professor especial, que sap connectar amb els alumnes, carismàtic, culte, 

seductor, sensible, però també amb defectes, amb una moral pròpia, 

imprevisible, incontrolable, transgressor, però alhora extraordinàriament 

humà i proper, amb constants conflictes amb la resta del professorat.”4 

 

Orella, al seu torn, el defineix d’aquesta manera:  

 

“Costa definir-lo amb poques paraules, però si alguna el defineix 

és desconcertant. És un professor atípic, que té moltes cares i comportaments 

diversos, moltes vegades censurables, però que gaudeix de l’ensenyament. El 

                                                           
4 ARNAU, Eric. (2015) Masclisme i estereotips de gènere a Merlí. Recuperat de http://zena.cat/ 

masclisme-i-estereotips-de-genere-a-merli/ 

 

http://zena.cat/%20masclisme-i-estereotips-de-genere-a-merli/
http://zena.cat/%20masclisme-i-estereotips-de-genere-a-merli/


 

seu objectiu és que els alumnes pensin lliurement. És un professor brillant, 

però els mètodes que utilitza no són gens ortodoxos.”5 

 

En Merlí, doncs, té tot el que un professor hauria de tenir: passió per la seva feina i 

maneres per engrescar als alumnes més desmotivats. No creu que als joves se’ls 

hagi de deixar estar, sinó que se’ls ha de deixar ser. El seu missatge per a ells és que 

han de ser crítics amb el món que els envolta, que han de ser ells mateixos i que no 

han de deixar que ningú els digui el què han de fer i el què han de deixar de fer.  

 

Tampoc no ha estat el millor pare del món: des que ell i la Bàrbara, la mare d’en 

Bruno, s’han separat, ell mai no li ha fet de pare. Però la seva relació millora quan 

en Merlí convenç a en Bruno que ha de deixar d’amagar la seva homosexualitat; 

l’acceptació d’en Merlí allibera a en Bruno. També a classe, en Merlí esbronca als 

nois quan els sent fent burla del suposat comportament efeminat d’un altre noi de 

la classe. En Merlí, que està ajudant a un noi amb agorafòbia a recuperar les ganes 

de sortir i viure, condemna la discriminació per qualsevol raó.  

 

Els alumnes l’admiren, però els adults l’odien o l’envegen; ell mateix reconeix saber 

tractar mil vegades millor amb els alumnes que no pas amb pares o professors. I és 

que com a persona no és tan perfecte: és irònic, irritant, directe, aspre, pedant i un 

centenar més d’adjectius que el descriuen. Desborda seguretat en ell mateix, cosa 

que li permet confessar-li a una professora que pensa que és molt guapa el mateix 

dia que la coneix. I l’aconsegueix. Sempre ho fa. Només li calen quatre paraules 

boniques, persistència i llavis de seductor.  

 

 Crítiques  

 

Les xarxes socials i l’opció de deixar un comentari en els articles digitals fan que 

ens puguem fer una idea ràpida del què els espectadors opinen dels continguts 

televisius. Analitzant aquests comentaris sobre Merlí, podem veure com la majoria 

són positius. Només alguns n’exposen els aspectes negatius que hi reconeixen. Ja 

hem exposat alguns dels punts positius de la sèrie: el seu realisme, la manera com 

                                                           
5
  CASTELLVÍ, Albert. (2015) Op.cit.  



 

retrata l’adolescència, etc. Però alguns usuaris han estat capaços d’apropiar-se del 

contingut televisiu i abordar-lo críticament. 

 

El protagonista, com acabem de veure en la seva descripció, fa servir unes 

dinàmiques de seducció basades en la manipulació, interromp les dones mentre 

parlen i les alliçona. En Merlí conquereix qualsevol dona a base d’insistència i elles 

s’hi acaben rendint.  És, en definitiva, un personatge amb trets masclistes que han 

passat inadvertits per molts dels espectadors. Aquestes característiques atribuïdes 

al personatge protagonista són el motiu principal pel qual Merlí ha estat 

classificada de promocionar un discurs masclista i d’haver caigut en estereotips en 

relació al gènere.  

 

Els personatges adolescents de la sèrie són deu en total, dels quals només tres són 

noies. Aquesta desproporció innecessària també ha estat criticada. Però el 

problema no és només aquest, sinó que, a part de ser més, també són els nois els 

que donen vida als personatges amb més pes de la història.  

 

En el claustre de professors, els protagonistes també són els homes, mentre que 

elles no juguen cap paper cabdal, són convertides en objecte de desig i s’utilitzen 

etiquetes com amant de, dona de, mare de, etc. per referir-se a elles.  

 

A casa, la proporció d’homes i dones s’inverteix. Mentre a l’espai públic trobem un 

nombre més elevat d’homes, a l’espai privat són les dones, cosa que també ha estat 

durament criticada, per recordar una dualitat ja caducada.  

 

Per dotar-la de veritat, Lozano va demanar llibertat absoluta quant al llenguatge i 

se li va concedir. La sèrie fa servir llenguatge argot i alguns castellanismes, però no 

és per aquest motiu que Merlí ha rebut les crítiques més dures. La llibertat amb el 

llenguatge concedida a Lozano permet que Merlí digui coses com que vol que la 

filosofia els faci trempar, però les crítiques vénen per coses com el què passa just 

després: dos nois fan exaltació dels òrgans sexuals masculins, com si la seva 

masculinitat fos només fomentada en el seu penis. 

 



 

Aquestes crítiques ja han arribat a Lozano, que ha declarat: 

  

“Escric amb llibertat, el que em surt. Una sèrie, com una pel·lícula o una obra 

de teatre, no te la pots mirar comptant quants homes i quantes dones hi 

surten. Evidentment que no hi ha paritat, però és que la paritat s’ha de buscar 

al Parlament, no en una sèrie.”6 

Lozano considera les crítiques exageradíssimes i diu que no s’hi ha de donar més 

importància de la que té. A més, avança que a la segona temporada hi haurà 

personatges femenins nous i que algun capítol estarà dedicat a alguna filòsofa.  
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Marc teòric   

  

 El feminisme contemporani: l’aportació del concepte de gènere   

 

A mitjans de la dècada dels vuitanta, el feminisme va adoptar un discurs que 

reconeixia les diferencies i admetia que les dones s’enfronten a diferents obstacles 

depenent de les seves particularitats. Així, es lluitava per la igualtat mentre 

s’elogiava la diversitat cultural, social, religiosa, ètnica i sexual (Biswas, 2004).  

 

A partir d’aquest moment es van plantejar temes com la redefinició del concepte 

del patriarcat, el rol de la família, la divisió sexual del treball, el treball domèstic, la 

sexualitat i la separació per raons de gènere de l’espai privat i públic (Gamba, 

2008). Abans de continuar cal definir el terme gènere.  

 

La definició d’aquest concepte és una de les aportacions més importants del 

feminisme contemporani. Apareix com a definició –que no com a terme– l’any 

1949 en la cèlebre obra de Simone de Beauvoire El Segon Sexe, que afirma que  

 

 “Una no en neix, es fa dona”. 

 

Però no és fins als anys setanta que el terme cobra importància en el món 

intel·lectual feminista, que defineix el terme com  

 

“Aquell conjunt d’idees, representacions, pràctiques, prescripcions socials que 

 una cultura desenvolupa des de la diferència biològica sexual per simbolitzar 

allò femení i allò masculí” (Lamas, 1999).   

 

Tot el que el ser humà fa amb allò que ve donat per naturalesa és una construcció 

cultural. Així, la naturalesa designa el sexe però és el teixit social el que configura el 

gènere, seguint els dictàmens del poder per imposar la seva ideologia. Aquesta 

configuració del gènere és, doncs, un fet cultural, però es vertebra de tal manera 



 

que arriba a adquirir el rang de natural. El gènere és, dit breument, l’humanització 

del sexe (García, 2004).  

 Els estereotips de gènere: princeses vs superherois  

 

Els estereotips de gènere fan referència a la construcció o comprensió de les dones 

i dels homes en raó de la diferència entre les seves funcions físiques, biològiques, 

sexuals i socials. Tot i que els estereotips de gènere afecten tant a les dones com als 

homes, amb freqüència veiem com tenen un efecte flagrant sobre elles. Aquests 

estereotips sobre allò femení, que estan fortament arrelats a la nostra societat, 

degraden les dones, deterioren la seva dignitat  i se’ls imposa la càrrega d’assumir 

rols de gènere submisos, així com el de ser cuidadores (Cook i Cusack, 1997).  

 

A partir de la diferenciació entre allò femení i allò masculí es creen altres binomis 

que tampoc deixen de ser construccions sexuades de la identitat personal. Jacinto 

Choza (1991) en distingeix els següents:   

 

Natural   Cultural 

Privat    Públic 

Familiar   Social  

Reproducció   Producció  

 

Es crea una dualitat que identifica les dones amb la naturalesa i se les defineix com 

tendres, sexualment difuses i orientades cap als sentiments; als homes, per una 

altra banda, se’ls identifica amb la cultura i se’ls defineix com agressius, 

obsessionats amb els genitals i mancats de la capacitat de sentir emocions. La 

diferenciació entre homes i dones reflecteix unes formes d’estructuració de la 

societat i de distribució del poder entre que l’ostenta i l’oprimit. Aquestes 

construccions sexuades de les feminitats i de les masculinitats estableixen vincles 

jerarquitzats i discriminatoris que donen lloc al masclisme (Choza, 1991).  

 

Aquests estereotips construeixen una idea de gènere esbiaixada i garanteixen la 

perpetració de la subordinació de les dones, que les exclou del poder i les manté 

tancades a l’espai privat. Aquesta repartició dels rols per raó de sexe ja es relatava 



 

en El gènesi fa segles i, tot i que és arbitraria i no hi ha cap fonament biològic ni 

psicològic que sustenti aquest tracte desigual, la tendència cultural actual 

reincideix en distingir i polaritzar els rols sexuals (Aguirre, 1997).  

 

 La dualitat entre allò privat i allò públic  

 

La idea que allò privat correspon a les dones i allò públic als homes quedarà 

definitivament establerta com a norma quan, després de la Revolució Industrial, el 

treball portat a terme en l’àmbit de la llar manqui de valor econòmic 

comptabilitzable. L’oposició entre allò privat i allò públic definirà les activitats que 

s’espera que cada sexe porti a terme i establirà una jerarquia amb elles. Això vol 

dir que mentre que les activitats que porten a terme les dones es consideraran 

intranscendents per ser naturals, quotidianes i rutinàries, les activitats que porten 

a terme els homes es col·locaran un escaló més amunt i es consideraran 

transcendents pel conjunt d’allò social (Subías, 2000).  

 

En el segle XXI, l’escassa presència de les dones en les posicions de poder segueix 

sent una realitat. Aquestes dificultats per les dones per créixer en el terreny 

professional les crea el que anomenem sostre de vidre (Ramos, Barberá i Sarrió, 

2003). En l’anàlisi d’aquest concepte, el gènere hi té un paper central. Aquestes 

barreres estan associades a:  

 

 La identitat de gènere femenina, és a dir, la pròpia dona identificant-se amb 

carreres professionals tradicionalment femenines i la tradicional insistència 

en la falta de capacitat de les dones per realitzar una determinada feina, que 

actuen sobre les dones com la profecia autocomplida 

 La cultura organitzacional  i els estereotips de gènere creats per la societat 

patriarcal, que està dominada per valors androcèntrics excloents d’allò 

femení i que evidencien una estructura organitzacional segregada 

 El rol reproductiu i les responsabilitats familiars, que es considera una de 

les raons per les quals aquest sostre existeix i que representa allò més 

enfrontat als valors i codis de l’empresa  

 



 

 El paper que hi juga la televisió  

 

Com ja hem dit abans, la definició d’allò femení i d’allò masculí ve donat pel context 

socio-cultural, per la família i l’escola, i actualment els mitjans de comunicació i en 

especial la televisió hi juga un rol important, encara que mitjançant processos 

diferents als tradicionals, un paper important. Contribueixen a mantenir els rols de 

les dones i els punts de vista patriarcals sobre les dones i la feminitat (Gunter, 

1995).  

 

En contraposició a internet, la televisió arriba a un rang més ampli de persones. 

Alguns nens encara no tenen accés a internet, però sí que en tenen a la televisió. 

També les generacions més grans són consumidores habituals de la televisió i no 

pas d’internet. Internet s’ha imposat en els últims anys, però encara no gaudeix del 

poder del que gaudeix la televisió (Jorge, 2004).  

 

La Conferència Mundial sobre la Dona que es va celebrar l’any 1995 a Pekín es 

comprometia a:  

 

“Suprimir la projecció constant d’imatges negatives, degradants, violentes o 

pornogràfiques o que mostrin les dones en els seus papers tradicionals que les 

perjudiquen a elles i a la seva participació en la societat” 

 

Els mitjans de comunicació compleixen amb un rol essencial per arribar a una 

societat igualitària entre els gèneres, perquè és l’instrument mitjançant el qual 

podem redefinir els antics perfils que subrepresenten la dona i la redueixen a 

estereotips o fins i tot definir-ne de nous. Assumeixen la funció d’estabilitzar, 

integrar rols, normes i símbols. (Gamba i Lospennato, 2011). 

 

La representació d’estereotips per televisió facilita que acabin per esdevenir part 

de l’imaginari col·lectiu. La representació d’estereotips femenins en particular 

acaba per perpetuar el confinament de les dones a l’espai privat i no donen veu a la 

pluralitat que hi ha de dones (Jorge, 2004).  

 



 

 El masclisme invisible: un masclisme modernitzat  

 

Podem definir el masclisme com tota aquella 

 

“Actitud de prejudici o conducta discriminatòria basada en la suposada 

inferioritat o diferència de les dones com a grup” (Cameron, 1977; 340).  

 

Tanmateix, a l’actualitat ja ningú afirmaria que la dona és inferior a l’home per 

naturalesa ni opinaria obertament que les dones pertanyen a la llar i els homes al 

lloc treball. Ara expressar superioritat envers les dones ja no està acceptat 

culturalment ni es considera políticament correcte. Al mateix temps, s’està 

esborrant aquella imatge de les masculinitats que classifica als homes com a 

agressius i apartats de la vida familiar, i es defineix un model d’home menys 

autoritari i més vinculat a la vida de la seva família. Això ens podria fer pensar que 

el masclisme està desapareixent, però la realitat és que el masclisme no ha 

desaparegut, només s’ha modernitzat (Castañeda, 2002). 

 

Ja a partir de la segona meitat de la dècada dels noranta, s’apunta a una 

persistència de cert prejudici cap a les dones, tot i que molt més subtil, i s’encunya 

el terme neomasclisme. (Tougas, Brown, Beaton i Joly, 1995). El defineixen com la 

 

“Manifestació d’un conflicte entre els valors igualitaris i els sentiments 

residuals negatius cap a les dones”.  

 

La subtilesa d’aquest nou format del masclisme el fa més difícil de negar. És la 

resposta del sistema patriarcal als avanços en drets que la lluita feminista ha 

conquistat en els últims anys. Pren un discurs políticament correcte que es 

constitueix en defensa de la posició de superioritat i domini per part de l’home i 

que no s’atreveix a criticar la igualtat, sinó que la reinterpreta al seu favor. El 

neomasclisme parteix de la base que la igualtat ja s’ha assolit, i que el feminisme 

només continua la lluita per, d’alguna manera, venjar-se dels homes. Els 

neomasclistes confonen el feminisme com si fos el terme oposat al masclisme i, per 

tant, aclamen que és rebutjable de la mateixa manera (Hermosilla, 2009).  



 

 

Aquesta reinterpretació del masclisme el formen els micromasclismes, que són 

actituds de dominació de baixa intensitat a la vida quotidiana (Bonino, 2004).  

 

 L’adorn femení: la dona feta objecte  

 

Podem definir la objectificació sexual com  

 

“La reducció d’una dona al seu cos amb la percepció errònia que el seu cos pot 

representar-la en la seva totalitat” (Bartky, 1990).  

 

La relació que les dones tenen amb el seu cos, afecta la seva vida personal, 

professional i política (Wolf, 1991) i això es relaciona perillosament amb 

l’objectificació sexual, que es refereix al tracte de la societat cap a les dones com si 

fossin mers objectes sexuals (Kaschak, 1992).  

 

Tot i que l’estètica és una construcció social que cadascú entén de manera diferent, 

sempre s’ha associat a la feminitat. En una societat capitalista com la nostra, 

normalitzar un model concret per les dones i una aparença estereotipada suposa 

benefici econòmic. La representació que es fa del cos de les dones és el d’un objecte 

que es pot consumir, utilitzar i llençar; això és el que anomenem objectificació de 

les dones.  

 

En el món capitalista, les dones es posen en una vitrina gegant com si fossin un 

producte del qual és acceptable opinar sobre la seva aparença. El principal agent 

objectualitzador és la pornografia, que se la culpa d’impulsar una ideologia 

misògina que impedeix l’avanç social de les dones i fins i tot es relaciona amb la 

violència masculina contra les dones (Osborne, 1993).  

 

 El mansplaining: deixa que t’ho expliqui  

 

Les formes més subtils de masclisme invisible es troben a la comunicació. 

Observem en el llenguatge múltiples modalitats de desqualificació: no saps del que 



 

parles, deixa que t’ho expliqui, no m’estàs entenent, no comencis, etc. Fa pocs anys 

que aquest fenomen es va començar a conèixer amb el nom de mansplaining.  

 

El neologisme mansplaining es composa de les paraules angleses home i explicar. 

Es va començar a utilitzar l’any 2008 i, per tant, el terme encara no compta amb 

una definició de l’acadèmia. El terme és popular a internet, que el defineix com  

 

“L’explicació d’un home a una dona d’una manera condescendent o 

paternalista obviant el fet que la persona que rep l’explicació sap més sobre el 

tema que la persona que ho està explicant.”7 

 

El mansplaining es diferencia de moltes altres formes de condescendència a l’estar 

específicament lligat al gènere i basat en suposicions sexistes que donen per 

suposat que els homes són habitualment més cultes i intel·ligents que les dones. 

L’origen és difícil de determinar perquè la paraula va aparèixer simultàniament en 

diferents llocs. Es creu que va ser l’assaig Men Explain Things to Me de Rebecca 

Solnit, publicat l’any 2008 i que més tard va esdevenir un llibre l’any 2015, el que 

va presentar la idea, i va arribar un mes més tard a les xarxes socials.8 

 

També les formes no verbals de la desqualificació són igualment efectives: no 

respondre, canviar de tema, interrompre, etc. El mansplaining és una forma de nar-

cisisme que configura una forma ubiqua de masclisme invisible (Castañeda, 2002).  
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http://www.theatlantic.com/sexes/archive/2012/11/a-cultural-history-of-mansplaining/264380/ 

 
8 SOLNIT, Rebecca. (2008). Men Explain Things to Me; Facts Didn't Get in Their Way. Recuperat de 
 http://www.commondreams.org/views/2008/04/13/men-explain-things-me-facts-didnt-get-
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Desenvolupament 

 

Com ja hem avançat, analitzem a continuació la representació dels espais públic o 

professional versus privat o familiar i en descrivim les característiques que hi 

reconeixem. Quant a l’anàlisi dels personatges femenins, ens fixem en la Tània, la 

Berta i la Mònica, les tres úniques adolescents de la ficció. En segon lloc, reprenem 

de l’espai públic el personatge de la Laia per analitzar-lo amb més profunditat, i 

deixem de banda la Mireia i la Glòria, que no tenen un pes important. I finalment, 

reprenem per a una anàlisi més profunda els personatges de l’espai privat de la 

Gina i la Míriam, i deixem de banda altres personatges femenins menys importants 

com són la Carmina Calduch, la Bàrbara, l’Aurèlia, l’Elsa i l’àvia d’en Pol. Finalment 

ens fixem en les relacions afectivo-sexuals que aquests personatges estableixen. 

 

 Metodologia 

 

 Procediments  

 

S’ha fet servir una metodologia qualitativa per a l’anàlisi del contingut televisiu. A 

grans trets, la metodologia qualitativa és aquella que:  

 

1. Segueix un disseny de la investigació flexible. Els interrogants estan 

vagament formulats 

2. Es miren les persones des d’una perspectiva holística, això és, com un tot  

3. Els mètodes són humanistes. Quan reduïm les paraules i actes a equacions 

estadístiques, perdem de vist l’aspecte humà de la vida social (Taylor i 

Bodgan, 1987) 

 

 Participants  

 

Els personatges que es tenen més en compte seran aquells que tinguin un pes més 

important en cada un dels dos espais. Veiem com, en el cas de l’espai públic, 

l’anàlisi esdevé una breu descripció dels personatges masculins i, en el cas de 



 

l’espai privat, dels personatges femenins. La Taula 3 per analitzar els personatges 

femenins s’inclou en el següent apartat. 

 

 Instruments  

 

Per fer la descripció dels dos espais que es veuen representats a la sèrie i  les 

característiques que presenten, hem visualitzat cadascun dels capítols atentament 

i hem emplenat una taula com la Taula 2 per cadascun d’ells. Tot i així, l’objectiu no 

és fer una anàlisi de la sèrie per capítols, sinó donar un exemple concret d’aquests 

dos conceptes que hem tractat per cadascun dels espai representats que analitzem.  

 

Taula 2. Plantilla per classificar casos d’objectificació i de mansplaining 

Objectificació 
 

Mansplaining  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Per resumir la informació relativa als professors fem servir una taula com la Taula 

3. Aquesta taula ens ajuda a veure més clarament l’assignatura que imparteix cada 

professor, els altres càrrecs que puguin tenir, si el veiem exercint o no, la 

freqüència amb la que ho fem i la seva importància.  

 

 
Taula 3. Plantilla per resumir la informació relativa als professors  

 Assignatura Altres 
càrrecs 

Apareix 
exercint 

Freqüència Importància 

Albert      

Eugeni      

Glòria      

Laia      

Merlí      
Mireia      

Santi      
Toni      

 



 

Com hem dit, fem servir una metodologia qualitativa i, per tant, els resultats no són 

quantitatius ni exactes. Els possibles resultats són aquests:  

 

 Apareix exercint: sí o no 

 Freqüència: nul·la, baixa, mitjana o alta  

 Importància: nul·la, anecdòtica o vital  

 

Per a l’anàlisi en profunditat dels personatges femenins de la sèrie emplenem una 

taula com la Taula 4 que veiem a continuació per a cadascuna d’elles:  

 

Taula 4. Plantilla per resumir la informació relativa als personatges femenins  

 

Per poder extreure la informació relativa a les trames a les que apareix cada 

personatges i les relacions afectivo-sexuals que estableixen, hem mirat cadascun 

dels capítols i hem completat una taula com la Taula 5, que més tard hem 

organitzat per personatges.  
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 Entenem per trama el conjunt de successos enfilats uns amb uns altres per fer progressar la història i 

portar-la finalment a la seva conclusió (Fernández-Tubau, 1994).  

(NOM) (FOTO) 
 

 

CONSTRUCCIÓ I 

DESENVOLUPAMENT 

DEL 

PERSONATGE  

 

Edat  

Ocupació  

Personalitat 

 

 

 

Paper i pes del 
Personatge 

 

 

TRAMES9 A LES QUE 
APAREIX 

 

 
 
 
 

 
RELACIONS 

AFECTIVO-SEXUALS 
QUE ESTABLEIX 

 
 



 

Taula 5. Plantilla per extreure la informació pertinent relativa a les trames i les relacions afectivo-
sexuals que estableixen els personatges femenins 
 

 Trames a les que apareix Relacions afectivo-sexuals que 
estableix 

Tània    

Berta    
Mònica    

Laia   

Gina    
Míriam    

 

 

 Anàlisi de les dades  

 

En el paradigma qualitatiu, les dades són filtrades a criteri de l’investigador. Així, 

els resultats són subjectius, però d’una manera disciplinada. Com ja hem apuntat 

abans, la vaguetat dels interrogants formulats dóna lloc a descobriments no 

previstos en els objectius de la investigació, fet que se sol denominar Serendipity. 

 

Aquesta metodologia d’anàlisi s’ubica a l’àmbit d’allò descriptiu i pretén descobrir 

els components bàsics d’un fenomen determinat, en aquest cas una sèrie de 

televisió. No sol incloure anàlisis estadístiques, però en alguna ocasió es poden fer 

recomptes de freqüències i categoritzacions (Bisquerra, 1996). 

 

Les dades extretes a partir de la visualització de la sèrie s’han analitzat fent servint 

aquest model d’investigació descrit, és a dir, que l’anàlisi se centra en aspectes 

descriptius, especialment a través de l’anàlisi de contingut. No obstant això, en 

alguna ocasió durant aquest treball s’ha inclòs part del discurs per reforçar alguna 

idea i s’ha fet recompte d’alguna freqüència que tenia especial significat.  

 

Per no caure en el perill de l’excés de subjectivitat, s’ha fet un exercici 

d’autoconciència, un examen rigorós i una reflexió continua de l’objecte d’estudi. El 

disseny de la investigació s’ha replantejat quan s’han trobat desajustos importants. 

 

 

 

 



 

 Fitxa tècnica 

 

Títol original: Merlí 

 

Dia d’emissió: dilluns 

 

Hora d’emissió: 22.35h 

 

Durada del capítol: 50’ 24’’ de mitjana  

 

Estrena: 14 de setembre de 2015 

 

País: Catalunya 

 

Director: Eduard Cortés 

 

Guió: Héctor Lozano 

 

Repartiment: l’alumnat: David Solans (Bruno), Elisabet Casanovas (Tània), Carlos 

Cuevas (Pol), Pau Poch (Ivan), Albert Baró (Joan), Júlia Creus (Mònica), Candela 

Antón (Berta), Adrian Grösser (Marc), Marcos Franz (Gerard) i Iñaki Mur (Oliver). 

 

El professorat: Francesc Orella (Merlí), Pere Ponce (Eugeni), Pau Durà (Toni), Mar 

del Hoyo (Laia), Patrícia Bargalló (Mireia), Rubèn de Eguía (Albert), Pep Jové 

(Santi) i Assun Planas (Glòria).  

 

Els familiars: Ana Maria Barbany (La Calduch), Marta Marco (Gina), Jordi Martínez 

(Jaume), Victòria Pagès (Aurèlia), Anna Ycobalzeta (Míriam), Oriol Pla (Óscar), 

Carlos Vicente (Enric), Marta Calvó (Bàrbara) i Asunción Balaguer (àvia Pol).  

 

Productora: TV3 i Nova Veranda 

 

Gènere: adolescent, drama, comèdia 



 

Resultats  

 

Els personatges adolescents 

es mouen entre dos espais: 

el públic –l’institut– i el 

privat –les seves llars–. A 

l’espai públic podem veure 

com es relacionen entre ells, 

però és la representació a 

l’espai privat que ens 

permet conèixer com són 

realment. Aprofitem l’apartat sobre l’espai públic per definir els professors de la 

sèrie i l’apartat sobre l’espai privat per definir els personatges adolescents i els 

seus familiars.  

 

La desproporcionada presència masculina entre els personatges adolescents crida 

l’atenció de seguida. Com veiem, només tres dels deu protagonistes joves són 

noies. Però el més important no és el número de dones que hi surten, sinó el fet 

que això limita la diversitat de personatges femenins. És també important fixar-se 

amb el rol que les dones hi juguen: mentre que els nois experimenten diferents 

emocions i tot tipus de trames, algunes de les noies encara no han tingut una trama 

continuada i personalitzada al llarg dels tretze capítols. A l’apartat següent, 

analitzem en profunditat els personatges femenins amb més pes de la sèrie i fem 

especial èmfasi en les relacions afectivo-sexuals que estableixen.  

 

 Estereotips de gènere i masclisme a Merlí  

 

A l’hora de representar aquests dos espais, observem a Merlí un estereotip tan 

desgastat com és l’associació entre homes amb espai públic i dones amb espai 

privat. A continuació analitzem la representació que es fa a la sèrie d’aquests dos 

espais. Aquest apartat, a més, dóna peu a reprendre els conceptes objectificació de 

la dona i mansplaining que hem definit anteriorment.  

Foto extreta de: http://35milimetros.es/merli-el-profesor-
que-todos-hubieramos-deseado-tener/ 

 



 

 Més homes a l’espai públic o professional  

 

Al tractar-se d’una sèrie 

sobre un institut, l’àmbit 

professional és, natural-

ment, el que hi surt més 

representat. El professorat 

està format per cinc homes 

i tres dones: en Merlí, 

esclar, en Toni, que és el 

director del centre i que a 

més imparteix classes de 

matemàtiques, l’Eugeni, que és el cap d’estudis i professor de literatura catalana, 

en Santi, que és qui fa castellà, l’Albert, que fa educació física, la Laia, que és la 

professora d’anglès, la Mireia, que és qui ensenya llatí i la Glòria, que dóna classes 

de plàstica.  

 

La desproporció entre homes i dones no crida especialment l’atenció, però potser 

ho faria si Merlí també aparegués a la foto. Així, els professors de l’institut 

representen un 62.5%, i les dones un 37.5%. Però com ja hem dit anteriorment, no 

és tant important la proporció entre homes i dones com ho és la manera com els 

personatges femenins i les seves interaccions hi són representades. El director del 

centre i el cap d’estudis són homes, però hi ha altres indicis que ens fan sospitar 

que l’única funció de les dones és complir quota o, el que és pitjor, merament dotar 

als personatges masculins de relacions afectivo-sexuals. A continuació veiem tota 

la informació relativa als professors exercint la seva feina resumida a la Taula 6.  

 

Taula 6. Taula de continguts que resumeix la informació relativa als professors  

 Assignatura Altres 
càrrecs 

Apareix 
exercint 

Freqüència Importància 

Albert Educació 
física 

- Sí Baixa Anecdòtica 

Eugeni Literatura 
catalana 

Cap 
d’estudis 

Sí Mitjana Vital 

Glòria Plàstica 
 

- No Nul·la Nul·la 

Foto extreta de: http://www.ccma.cat/tv3/merli/professors 
/fitxa/108762/ 

http://www.ccma.cat/tv3/merli/professors


 

Laia Anglès 
 

- Sí Baixa Anecdòtica 

Merlí Filosofia 
 

Tutor de 
l’Ivan 

Sí Alta Vital 

Mireia Llatí 
 

- No Nul·la Nul·la 

Santi Castellà 
 

- Sí Mitjana Vital 

Toni Matemàtiques 
 

Director del 
centre 

Sí Mitjana Vital 

 

 

Com és natural, al que veiem fent classe més sovint és a en Merlí. Això podria ser 

més per enaltir el personatge que no pas per difondre filosofia; ensenyar en Merlí 

fer classes amenes és una manera de fer que l’espectador hi simpatitzi.  

 

Al contrari del què se suposa que ha de fer amb l’Eugeni, l’antítesi de Merlí i, altra 

vegada, un home. És el personatge antagonista i això el dota d’una vital 

importància; la figura de l’Eugeni és important en la mesura que fa a en Merlí 

encara més bon professor en comparació a ell. A ell també el veiem fer classe, però 

només per reforçar la idea que l’Eugeni és el típic professor que, com diu el mateix 

Merlí, li entren tots els mals quan entra a classe. La manera com donen classe ajuda 

a definir la personalitat d’en Merlí i de l’Eugeni.  

 

També veiem fer classe a en Santi, que és un professor amb sobrepès que serveix 

per presentar que en Bruno se sent diferent per algun motiu que amaga i pren en 

Santi com a objecte de burla. Al professor d’educació física, l’Albert, també el veiem 

fer classe, però només un cop.  

 

Veiem només una dona fent classe un sol cop, la Laia, just abans que el pare d’en 

Joan interrompi la classe per emportar-se’l després d’assabentar-se que aquell cap 

de setmana en Joan havia patit un coma etílic i ningú no li n’havia dit res. En Merlí 

se sent atret per la Laia i li ho fa saber des del primer moment que la coneix, en el 

capítol 1: realment ets molt guapa –li diu. Quan ella li recrimina que sigui tan 

directe, ell li diu que ell és així i que només mostra la seva admiració davant la 

bellesa. Més endavant, durant el mateix capítol, en Merlí interromp un petó entre 



 

la Laia i l’Albert i li diu que una dona tan atractiva com ella hauria d’anar amb un 

home més gran i experimentat. Només amb el primer capítol, doncs, ja tenim un 

exemple d’objectificació i de mansplaining.  

 

Tant la Laia com la Mireia són objecte de desig per part d’en Merlí i l’Eugeni 

respectivament, així que sembla que el seu paper a la sèrie sigui, com hem apuntat 

abans, servir als personatges masculins. Quan a tot l’institut es parla sobre el vídeo 

de caràcter sexual que corre de la Mònica, l’Eugeni opina que és un tema seriós que 

s’ha de tractar amb delicadesa. És aleshores quan la Mireia dóna la seva opinió, 

només per posicionar-se a favor del què diu l’Eugeni i sembla que ell només se 

senti atret per ella per aquest motiu.  

 

A la sala de professors, hi tenen lloc altres controvèrsies en les quals cadascú pensa 

d’una manera diferent. En aquestes discussions els primers arguments sempre els 

donen els homes i les dones l’únic que fan és donar suport a algun d’aquests 

arguments impulsats per un home.  

 

La Glòria, finalment, no té cap pes per a la història; la veiem en el primer capítol 

explicar que està casada amb el professor de castellà. No la veiem fer classe en cap 

moment i els pocs diàlegs en els que participa són sobre temes trivials com unes 

fotocòpies per l’examen de l’Eugeni. És només quan en Santi mor que la veiem 

expressant alguna emoció.  

 

 Més dones a l’espai privat o familiar  

 

Quan s’acaba l’horari lectiu i tothom se’n va a casa, la història ha de seguir a algú. 

És aleshores quan veiem l’espai privat representat. Aquí la proporció d’homes i 

dones s’inverteix respecte la proporció a l’espai públic o professional. Aquí la 

proporció esdevé set a tres: set figures familiars femenines contra tres de 

masculines. Un 70% de les figures familiars que coneixem, doncs, són dones.  

 

A Merlí, les mares –d’en Gerard, de la Berta, de l’Ivan i d’en Bruno– s’han hagut de 

fer càrrec dels seus fills elles soles i totes elles arrosseguen un trauma per aquestes 



 

relacions fallides. En canvi, cap home sembla tenir cap problema o trauma vinculat 

a una relació anterior. Elles pateixen durant i després de les relacions; ells, en 

canvi, només pateixen quan no poden aconseguir la dona que voldrien.  

 

Paradoxalment, la sèrie només ens ensenya l’espai privat dels nois i les històries 

amb més continuïtat són sempre per ells. La història segueix les noies més de lluny. 

 

La Tània, com a millor amiga d’en Bruno, té un pes important a la sèrie, però no en 

sabem res d’ella: la sèrie encara no li ha donat una trama pròpia, no sabem qui són 

els seus pares, ni on viu, ni res d’ella ni del seu passat. De la Berta en sabem una 

mica més: la veiem a la perruqueria de la seva mare i a la seva habitació, coneixem 

la seva mare, l’Elsa, i hem seguit alguna trama personal. De la Mònica n’hem vist 

casa seva però no sabem tampoc qui són els seus pares i les úniques trames que ha 

tingut han estat de caràcter amorós.  

 

 Les trames dels personatges masculins  

 

La història segueix molt més d’aprop la història dels nois: veiem recurrentment 

escenes de l’espai privat d’en Bruno, d’en Pol, d’en Joan, d’en Gerard i de l’Ivan. 

Veiem la informació relativa a ells a l’Organigrama 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Organigrama 1. Organigrama que resumeix la informació relativa als personatges masculins  

 

En Bruno el veiem sovint en el seu espai privat. És fill d’en Merlí i de la Bàrbara, i 

nét de La Calduch. El primer capítol desplega la seva situació: gay avergonyit, de 

pares separats que fa dansa i no vol que els seus companys ho sàpiguen. La 

Bàrbara, la seva mare, se’n va a viure a Roma per feina i ell se’n va a viure amb el 

Personatges 

masculins 

Bruno             Pol         Joan   Gerard            Ivan             Marc            Oliver  

Trama/pes del 

personatge 

  Conflicte         Conflictes         Conflicte        Ha d’accep-         Pateix                Sense              Contra- 
  amb ell           familiars i        amb el seu     tar el divorci     agorafòbia          trama              posició  
mateix per      econòmics             pare            dels seus                                         pròpia               Bruno  
  ser gay                                                                      pares  

  
 



 

seu pare. Però no a casa seva, perquè com hem explicat abans, l’han desnonat del 

pis on vivia i hauran d’anar a viure amb La Calduch.  

 

D’en Pol també en sabem forces coses: la seva mare va morir quan ell tenia nou 

anys, el seu pare accepta qualsevol feina que li donin a través d’empreses de treball 

temporal i no el veu gaire sovint i viu amb la seva àvia i el seu germà, l’Óscar. El 

veiem patir i passar per situacions complicades: el seu germà l’insisteix que deixi 

d’estudiar perquè ja ha repetit dos cursos, no tenen res de menjar a la nevera i els 

tallen l’electricitat perquè no paguen les factures. Quan la seva àvia mor, la situació 

es complica: afegit al dolor de perdre-la, s’hi afegeix l’angoixa de saber que no 

poden costejar les despeses d’un funeral, que la situació es complicarà encara més 

sense la pensió que cobrava la seva àvia i, a més, els pujaran el lloguer.  

 

En Joan és fill d’en Jaume i l’Aurèlia. Ell està fart del seu pare: vol que estudiï dret 

quan el que ell vol estudiar és filologia hispànica, no el deixa sortir i no el felicita 

per les seves bones notes, i al·lega que és la seva única responsabilitat. En 

definitiva i com diu en Merlí, no el deixa ser. La seva mare, l’Aurèlia, és única mica 

més permissiva, però ella també tem al seu marit i prefereix fer el que ell diu.  

 

En Gerard és fill de la Gina i d’un home que l’ha deixat recentment per una altra 

dona. La Gina, que comença una relació amb en Merlí, el sobreprotegeix i el 

malcria. La manera com es presenta aquest estereotip, la sobreprotecció de les 

mares, insinua que aquesta sigui una debilitat connatural de les dones. En Merlí li 

recorda sempre que pot que té el seu fill massa mimat, se’n burla i la culpabilitza; 

ell no pateix aquesta debilitat femenina. Però després del mansplaining d’en Merlí, 

la Gina se n’adona i comprèn que ha de deixar de ser tan sobreprotectora.  

 

Amb l’Ivan passa ben bé el mateix. L’Ivan és un noi agorafòbic que fa dos mesos 

que està tancat a casa. És fill de la Míriam i d’un home que la va deixar 

embarassada que no coneix. En Toni, el director del centre, havia decidit que seria 

l’Eugeni el que li aniria a fer el seguiment a casa, però en Merlí hi va abans i el 

convenç que ha de ser ell el que li faci el seguiment. La Míriam, la seva mare, tot i 

que se’n preocupa, no té temps per ell perquè treball tot el dia al bar de davant de 



 

casa seva i la seva actitud sobreprotectora no l’ajuda a sortir de la caverna. En 

Merlí li diu el mateix que li diu a la Gina i finalment també acaba comprenent que 

l’ha estat sobreprotegint. Entre lliçó i lliçó, també té temps de seduir-la. Va a veure-

la al bar i, tot i que la seva relació amb la Gina representa que és seriosa, l’enganya 

amb la Míriam, però primer li deixa clar que és cosa d’un dia, amb una metàfora 

amb el menú del bar: a vegades em ve de gust el menú, però a vegades prefereixo la 

carta. Trobem, doncs, el mateix exemple de mansplaining que amb el personatge 

de la Gina i un nou exemple d’objectificació.  

 

D’en Marc en sabem poques coses. Sabem que fa temps que no veu el seu pare i que 

té una situació delicada a casa. Comença un relació amb la Berta però és per traïció 

a la Tània. És un personatge secundari en la sèrie.  

 

Finalment, l’Oliver, que no arriba a l’institut fins al final del capítol onze, però la 

sèrie s’afanya a donar-li un pes important, fins i tot superior al personatge anterior 

que apareix des del principi. En la seva presentació en el capítol que té com a títol 

Els Sofistes, Oliver diu davant de tothom que és homosexual i que mai no se n’ha 

amagat. El seu personatge és important en la mesura que mostra l’altre tipus 

d’homosexual; ja ens havien ensenyat la cara d’aquell que se n’amaga amb en 

Bruno, així que el paper de l’Oliver compleix amb l’objectiu de mostrar la cara 

d’aquells homosexuals que ni se n’avergonyeixen ni se n’amaguen.  

  

 La imatge dels personatges femenins    

 

A continuació analitzem els personatges femenins en profunditat i la seva 

representació a la sèrie. Les alumnes que s’analitzen són la Tània, la Berta i la 

Mònica, que gaudeixen d’un nivell de presència i d’un pes en la història similar. 

Quant a les professores, només analitzem el personatge de la Laia, perquè s’ha 

considerat que la sèrie no ha atorgat prou importància o un personatge amb prou 

pes a la Mireia o a la Glòria, que se les veu a la sala de professors però no aporten 

res a la sèrie. Finalment, quant als familiars s’ha considerat que les que tenen més 

pes a la sèrie són la Gina i la Míriam.  

 



 

Comencem, doncs, amb el personatge de la Tània. Veiem la informació relativa a 

aquest personatge resumida a la Taula 7.  

 

Taula 7. Taula que recull la informació relativa a la Tània 

 
Tània 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓ I  

DESENVOLUPAMENT 

DEL 

PERSONATGE  

 

Edat 16 
Ocupació Estudiant 

 

Personalitat 

 

 

Extravertida, alegre, generosa, 

afectuosa, somiadora 

 

 
Paper i pes del 

Personatge 
 

 
La millor amiga d’en Bruno. Té un pes 

important en la mesura que és confident 
de tots els problemes dels altres 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAMES A LES QUE 
APAREIX 

 

Trama Tània-Bruno: són millors amics i veiem diferents 

successos que configuren la seva trama.  La Tània, com a 

millor amiga d’en Bruno, ho sap tot d’ell. Fins i tot és ella 

qui ens descobreix la homosexualitat d’en Bruno, que se 

n’amaga. S’enfaden un dia perquè en Bruno està trist 

perquè en Pol no li fa cas i la Tània, com a bona amiga, no 

li diu que el que ell voldria sentir. Ell esclata i li diu pesada, 

referint-se al pes literal de la noia. Quan ell intenta 

disculpar-se, la Tània també té preparats un parell 

d’adjectius per ell: marica i hipòcrita. Finalment els veiem 

perdonar-se quan la Tània el va a buscar a classe de dansa.  

 

Trama Tània-Berta: també és amiga i confident de la 

Berta. Es passen una setmana sense parlar-se perquè la 

Berta li havia explicat que no era veritat que estigués 

embarassada, i la Tània li ho va explicar a en Bruno. Van 

estar un setmana sense parlar-se per aquest motiu, fins 

que la Tània li demana que no cal que estiguin d’aquella 



 

 

La Tània Illa té setze anys, és estudiant de primer de batxillerat i és la millor amiga 

d’en Bruno, el protagonista adolescent de la sèrie. És simpàtica i amable amb 

tothom. També és xafardera i s’assabenta de tots els embolics que hi ha a l’institut.  

Les seves trames mai tenen a veure amb històries que li passin a ella. És un 

personatge important en la mesura que connecta als altres personatges 

adolescents, però ella mateixa encara no ha gaudit de trama pròpia.  

 

El moment en el qual la Tània li diu marica i hipòcrita a en Bruno és el primer 

moment que veiem la Tània traient una mica de caràcter. L’escena que ballen 

representa la seva reconciliació i, a ritme de Silencis, de Josep Thió i Lluís Gavaldà, 

es fan entendre sense paraules. 

 

Com hem dit, és normalment l’alegria de l’institut, i no perd gairebé mai el 

somriure. El motiu pel qual es barallen és perquè tots dos se senten perdedors, 

però per motius diferents, i per això acaben traient la ràbia contra la persona que 

s’estimen més.  

 

La Tània somnia en trobar el seu príncep blau. Té una idea romàntica i idealitzada 

de l’amor i creu que tard o d’hora trobarà l’amor de la seva vida. La sèrie no l’ha 

manera tot el curs. Tenen un segon conflicte entre elles: la 

Tània veu com la Berta i en Marc, el noi que li agrada a la 

Tània, es fan un petó.  

 

Trama Tània-Mònica: la Mònica arriba al tercer capítol i 

de seguida es fan amigues. Les veiem recurrentment 

parlar de nois i d’històries del passat.  

 

Trama Tània-Marc: sabem que li agrada. Gairebé no passa 

res entre ells dos, només veiem en Marc dir-li que està 

guapa amb el cabell llis i donant-li les gràcies per ajudar-lo 

durant un examen.  

 
RELACIONS 

AFECTIVO-SEXUALS 
QUE ESTABLEIX 

 
La Tània no té cap relació afectivo-sexual durant la sèrie 
ni l’ha tingut mai abans. Li agrada en Marc però no passa 
res entre ells dos. Té una idea idealitzada de l’amor, que 
mai no li arriba.  



 

dotada de cap relació afectivo-sexual, ni ha mencionat en cap moment que n’hagi 

tingut cap en el passat. Només la sentim parlar sobre les relacions dels altres i 

discutint els problemes que tenen, però mai d’una relació pròpia. Sabem que li 

agrada en Marc, però en cap moment diu que n’estigui enamorada. El fet que la 

Berta i en Marc s’emboliquin està presentat com una traïció a la Tània.  

 

A continuació passem a descriure la Berta. Veiem la informació relativa a aquest 

personatge resumida a la Taula 8.  

 

Taula 8. Taula que recull la informació relativa a la Berta  

 
 

Berta 

 
 

 

 

CONSTRUCCIÓ I 

DESENVOLUPAMENT 

DEL 

PERSONATGE  

 

Edat 17 

Ocupació Estudiant   

 

Personalitat 

 

 
Atrevida, rebel, incompresa, perduda,  

falta d’amor, dura però sensible  
 

 
Paper i pes del 

personatge 
 

 
La millor amiga de la Tània. La sèrie la 

dota de trames pròpies 

 

 
 
 
 
 
 

TRAMES A LES QUE 
APAREIX 

 
Trama Berta-Elsa: l’Elsa és la mare de la Berta. La 
menysprea per no treure tan bones notes com la seva 
germana. Tenen mala relació i la seva mare li fa saber que 
ja ha tirat la tovallola amb ella.  
 
Trama Berta-Merlí: la Berta li deixa clar que no li agrada 
tenir-lo com a professor com a tots els altres: desitjo que 
deixis de ser el meu professor –li etziba. En Merlí es 
preocupa pel que li ha passat al braç i ella confessa que 
s’ho inventat tot. En Merlí s’adona que algú l’està fent 
patir i a partir d’aquí prova d’ajudar-la.  
 
Trama Berta-Pol: tenen una relació, però en Pol no està 
enamorat d’ella. Quan ell li diu que seria millor que fossin 



 

 

La Berta Prats és una estudiant de disset anys de primer de batxillerat. Va repetir 

quart d’ESO. És rebel i no té por d’enfrontar-se als professors. Darrera d’aquesta 

façana, però, hi ha una noia sensible que se sent perduda, dolguda i menyspreada.  

 

Qui la menysprea és la seva mare, que la compara amb la seva germana petita, que 

guanya medalles en els campionats de gimnàstica rítmica i encara té temps de treure 

bones notes. Necessita tant l’atenció d’algú que s’embena el braç i explica que li ha 

fet el seu pare només perquè algú es preocupi per ella.  

 

Ella és l’única a qui no li agrada en Merlí. Pensa que és penós que un professor 

intenti fer-se amic dels seus alumnes i que fa el ridícul.  Però com no podia ser 

d’una altra manera, en Merlí troba la manera d’acabar agradant-li a la Berta. Li 

demana un dibuix a la Glòria, la professora de plàstica, de la Berta i li fa creure a la 

seva mare que és un autoretrat. Li aconsella que la Berta es canviï de modalitat de 

batxillerat l’any següent. És la primera vegada que algú li diu a la Berta que fa 

alguna cosa ben feta, tot i que aquell dibuix no l’ha fet ella. Se l’acaba de guanyar 

dedicant-li aquesta frase a classe: l’esperança és el somni dels desperts.  

 

La seva relació amb en Pol és traumàtica per ella perquè ell no l’estima com ella, el 

què la porta a inventar-se que està embarassada. El tema ells les fan patir és un 

tema recurrent a la sèrie, però en aquest cas la Berta torna la mala jugada a en Pol: 

ara estem empatats –aclareix.  

 

amics, ella s’inventa que està embarassada.  
 
Trama Berta-Marc: tenen una curta història a traïció a la 
Tània, que li agrada en Marc.  

 
RELACIONS 

AFECTIVO-SEXUALS 
QUE ESTABLEIX  

 
La Berta està enamorada d’en Pol però en Pol no ho està 
d’ella, tot i que mantenen una relació. 
 
Al cap d’un temps d’haver tallat, té una història amb en 
Marc, però no significa res.  
 



 

Finalment, tot i que la seva relació amb en Marc té poca importància a nivell 

argumental, sí que té un rerefons que val la pena d’analitzar. La sèrie té com a 

norma que són ells els que les sedueixen a elles; sempre són ells els que escullen la 

presa. Els homes som com llops –diu en Merlí. La relació Berta-Marc és l’única que 

trenca la norma, però no és perquè la Berta tingui intenció de tenir cap relació amb 

en Marc, és merament una traïció a la Tània.  

 

Acabem amb l’anàlisi dels personatges femenins adolescents amb la Mònica, de la 

que resumim la informació bàsica a la Taula 9.  

 

Taula 9. Taula que recull la informació relativa a la Mònica  

 
Mònica 

 
 

 

CONSTRUCCIÓ I 

DESENVOLUPAMENT 

DEL 

PERSONATGE  

 

Edat 16 
Ocupació Estudiant  

 

Personalitat 

 

 
Madura, responsable, intel·ligent, bona 
estudiant, amb un pensament format 

 

 
Paper i pes del 

personatge 

 
Nova estudiant de l’institut, de seguida 

es fa amiga de la Tània i de la Berta 
 

 

 
 
 
 

TRAMES A LES QUE 
APAREIX 

 
Trama vídeo: la Mònica s’ha d’enfrontar a les mirades i 
rialles quan s’escampa un vídeo de caràcter sexual de 
quan la Mònica estava amb el noi de l’altre institut. 
 
Trama Mònica-Gerard: en Gerard s’enamora d’ella des del 
primer moment que la sent parlar. Intenta seduir-la 
diverses vegades i finalment recorre a l’ajuda d’en Merlí, 
que li escriu en un paper una bona reflexió per dir a 
classe. Li intenta fer un petó durant l’excursió al 
Cosmocaixa, però ella se n’aparta. Finalment, el veiem 
reunint el valor per dir-li que li agrada molt, però ella li 
diu que no està preparada per tenir una altra relació.  
 



 

 

Veiem arribar la Mònica de Villamore a l’institut Àngel Guimerà en el tercer capítol. 

Aviat esbrinem el motiu pel qual s’ha canviat d’institut a mig curs: tenia una relació 

amb un noi quatre anys més gran que ella que no va saber encaixar la seva ruptura 

i que havia començat a fer-li la vida impossible. La Mònica té setze anys, però 

tothom li diu que n’aparenta almenys dos més. Això no es deu només al seu físic, 

sinó que la seva maduresa i manera de pensar també la fan semblar més gran.  

 

De seguida es fa amiga de la Tània i la Berta, amb les que sol parlar de nois i 

d’històries amoroses. Quan la Tània i la Berta s’enfaden perquè la Berta s’embolica 

amb en Marc, la Mònica es posiciona a favor de la Tània.  

 

En Gerard se n’enamora tan bon punt s’adona que a més d’atractiva és intel·ligent. 

Fa servir el mètode de l’insistència per seduir-la, però no li funciona. Davant la 

negativa de la noia, en Gerard, animat pels nois, decideix demanar ajuda a en Merlí: 

segur que aconsegueix la noia que vol –fabulen. En Merlí, doncs, l’instrueix en l’art 

de la seducció basada en l’engany; al cap i a la fi, l’estratègia d’en Merlí per tal que 

la Mònica es fixi en en Gerard està basada en això, en l’engany. Aconsegueix que 

s’hi fixi, i ella s’acosta per deixar-li un llibre: El llop estepari. Ni li agrada llegir, ni 

entén el llibre ni li agrada, però afirma que és boníssim. Un dia queden per fer un 

treball i en Gerard veu que té una petita escultura d’un toro. Tenen una discussió 

sobre el toreig i la Mònica l’acaba fent fora de casa seva.  

 

Trama Mònica-Joan: a la festa de casa la Mònica, una 
estona abans de caure en coma etílic, en Joan, ja molt 
begut, li confessa a la Mònica que està enamorat d’ella. 
Uns dies més tard, ella li diu que encara se’n recorda del 
que li va dir i es fan un petó.  

 
 
 

RELACIONS 
AFECTIVO-SEXUALS 

QUE ESTABLEIX  

 
Sabem que va tenir una relació de dos anys i mig amb un 
noi quatre anys més gran que no va saber encaixar la 
ruptura i va escampar un vídeo de caràcter sexual d’ella a 
manera de venjança.  
 
Al nou institut, acaba decidint-se per en Joan, amb qui 
comença una relació cap al final de la temporada, que 
decideixen portar en secret.  



 

La Mònica i en Joan protagonitzen una tendra escena on en Joan es declara. Per 

primera vegada veiem una declaració humil i sense pretensions. Un altre cop amb 

ajuda d’en Merlí, que fa un sorteig manegat, la Mònica i en Joan acaben escombrant 

junts l’aula, que li servirà a la Mònica per dir-li que no s’ha oblidat del que li havia 

dit a la festa, i s’acaben fent un petó. Comencen una relació, però no en sabem res 

més perquè això ben bé a l’últim episodi.  

 

La trama relacionada amb el vídeo de caràcter sexual li serveix a en Merlí per 

parlar de Guy Debord, un filòsof que deia que el nostre model de societat havia 

convertit la vida de la gent en un espectacle i per advertir als joves dels perills de les 

xarxes socials. Aquest capítol acaba amb una classe on en Merlí els demana qui va 

escampar el vídeo. En Gerard, en defensa de la Mònica, explica que ell no va voler 

que ningú li enviés ni el va enviar a ningú i li demana a en Pol, que sí que va 

escampar el vídeo, que perquè no el grabava a ell, i es baixa els pantalons davant 

de tothom. Darrere seu, altres persones s’apunten a la iniciativa en suport a la 

Mònica. Fins i tot en Pol i en Marc, que acaben disculpant-se.  

 

Fins aquí l’anàlisi de les peripatètiques –com els anomena en Merlí– o personatges 

femenins adolescents. Passem, doncs, a parlar de la Laia, l’únic membre del 

professorat del que s’ha decidit fer una anàlisi detallada. Veiem-ne primer la 

informació relativa a ella resumida a la Taula 10.    

 
Taula 10. Taula que recull la informació relativa a la Laia  

 

 
Laia 

 

 
 

 

CONSTRUCCIÓ I 

DESENVOLUPAMENT 

DEL 

PERSONATGE  

Edat 27 

Ocupació Professora d’anglès  

 

Personalitat 

 

 

Positiva, riallera, energètica, passional, 

atractiva 



 

 

 

La Laia és la jove professora d’anglès de l’institut Àngel Guimerà. Manté una relació 

amb l’Albert, el professor d’educació física.  

 

En arribar al nou institut, en Merlí s’afanya a presentar-se quan veu la bonica Laia. 

Quan s’assabenta que surt amb el professor d’educació física, li’n pregunta l’edat, i 

li mansplica que hauria d’anar amb algú més gran i experimentat. Més tard, li deixa 

anar que és molt guapa i, davant, la seva indignació ell li assegura que és només 

admiració davant la bellesa i que no té res de dolent. En Merlí, que descobreix que a 

la Laia li agraden molt els gossos, en va a buscar un en una gossera i li fa creure que 

l’ha salvat de ser sacrificat. Finalment, la Laia s’ofereix a quedar-se’l i, en Merlí, 

amb una astuta estratègia, li proposa que primer el vagin a passejar per veure si es 

porta bé amb l’altre gos de la Laia. Tota l’estratègia està envoltada de mentides, 

d’insistència i de manipulació. Acaben a casa la Laia tenint relacions sexuals. Uns 

dies més tard, a casa en Merlí, en Bruno els enxampa i ho explica a l’Albert. En 

Merlí s’emporta un cop de puny. La Laia li diu que no es tornaran a veure, però hi 

acaba tornant a accedir després de sentir unes quantes paraules seductores. 

Finalment, quan en Merlí decideix que amb qui vol estar és amb la Gina, acaba 

  
Paper i pes del 

personatge 
 

 
És objecte de desig d’en Merlí i la falta 
de trames fan pensar que aquest sigui 

l’únic paper del personatge 
 

 
 
 
 

TRAMES A LES QUE 
APAREIX 

 
Trama Laia-Merlí: la Laia esdevé objecte de desig d’en 
Merlí des del primer dia i, també el primer dia, 
aconsegueix endur-se-la al llit.  
 
Trama Laia-Albert: la Laia i l’Albert, que tenen una relació, 
tenen problemes a partir de l’infidelitat amb en Merlí, que 
es descobreix de seguida. Tot i així l’Albert l’acaba 
perdonant.  

 

 
RELACIONS 

AFECTIVO-SEXUALS 
QUE ESTABLEIX 

 
La Laia manté una relació amorosa amb l’Albert, que es 
veu interrompuda amb l’arribada d’en Merlí però que es 
reprèn quan l’Albert decideix perdonar-la  

 
 



 

deixant a la Laia dient-li, o mansplicant-li altre cop, que ella necessita algú que li 

pugui donar fills, i que ell es va fer la vasectomia.  

 

El personatge de la Laia, doncs, implica objectificació de la dona, mansplaining i 

seducció a base d’insistència i manipulació. Ella és la primera de les tres dones que 

en Merlí s’emporta al llit durant la primera temporada amb la senzilla frase: i tu, 

quina olor fas?  

 

Fixem-nos, doncs, amb aquests altres dos personatges que en Merlí també 

aconsegueix seduir. Seguim amb la Gina. La Taula 11 en recull la informació bàsica.  

 

Taula 11. Taula que recull la informació relativa a la Gina  

 
Gina 

 

 

CONSTRUCCIÓ I 

DESENVOLUPAMENT 

DEL 

PERSONATGE  

 

Edat Uns 40 
Ocupació Coordinadora d’activitats educactives al 

Cosmocaixa 
 

Personalitat 

 

 
Extravertida, xerraire, esbojarrada, 

divertida, directa 

 
Paper i pes del 

personatge 
 

 
Mare d’en Gerard, presidenta de l’AMPA 
i nova parella d’en Merlí. És important 
en la mesura que la relació que tenen 

amb en Merlí és seriosa  



 

 

La Gina és la mare d’en Gerard. Té un punt d’esbojarrada que la fa divertida, és 

fresca i fa servir paraules que indignen al seu fill. És sobreprotectora amb ell, 

especialment des que el seu pare l’ha deixat per una altra.  

 

Es coneixen amb en Merlí quan ella va a felicitar-lo per haver sabut captar l’atenció 

d’en Gerard per l’assignatura de filosofia. La reunió, però, no acaba gaire bé perquè 

ella col·loca la filosofia dins del cistell d’assignatures innecessàries.  

 

De totes maneres, en Merlí se sent atret per ella i comença a barrinar un pla per 

seduir-la. Descobreix que treballa al Cosmocaixa i hi va fent veure que és un lloc 

que freqüenta. Comencen les mentides. A partir d’aquí en Merlí insistirà fins que 

aconsegueix seduir-la. La Gina, però, és alguna cosa més que només diversió. 

Sorprèn en Merlí no canvia d’estratègia ni tan sols quan té intencions reals amb 

una dona: adopta exactament la mateixa estratègia de seducció, basada en la 

prepotència i la manipulació. Està disposat a fer el que calgui: tornarà al 

 

 
 
 
 

TRAMES A LES QUE 
APAREIX 

 
Trama Gina-Gerard: la Gina i en Gerard tenen una bona 
relació, però alhora el sobreprotegeix. En Gerard s’hi 
enfada perquè durant la sortida al Cosmocaixa la Gina 
s’acosta a la Mònica per presentar-se. La Gina està 
recentment separada del seu marit, que la va estar 
enganyant durant dos anys, i en Gerard no en vol sentir ni 
a parlar. Fins que descobreix que la seva mare té una 
relació amb en Merlí, que decideix anar a viure amb el seu 
pare per evitar trobar-se’l per casa.  
 
Trama Gina-Merlí: la Gina i en Merlí es coneixen quan ella 
el va a felicitar per totes les coses bones que ha sentit d’ell 
en boca d’en Gerard. Després d’una llarga campanya de 
seducció, en Merlí aconsegueix la Gina. Després d’alguns 
dubtes i conflictes inicien una relació.  

 
 

RELACIONS 
AFECTIVO-SEXUALS 

QUE ESTABLEIX  

 
Es divorcia del seu marit i pare del seu fill perquè l’ha 
estat enganyant durant dos anys. Està molt ressentida 
d’aquest engany.  
 
Comença una relació amb en Merlí, tot i que té por que li 
tornin a fer mal. Ella vol portar la relació en secret però en 
Merlí se’n cansa i li diu que l’avisi quan la seva relació 
sigui més important que protegir al seu fill. Decideix 
apostar per la relació quan ell li diu que n’està enamorat.   



 

Cosmocaixa i li enviarà un nen amb una nota, li agafarà el mòbil a en Gerard perquè 

ella l’hagi d’anar a buscar, etc. Ella segueix negant-li un sopar junts i li explica pel 

què ha passat recentment. Un altre cop el tema ells les fan patir es repeteix. A més, 

mentre ella va explicant, ell va fent ganyotes de burla. Però acaba rendint-se al seu 

encants amb la mateixa frase que amb la Laia. Porten una relació clandestina per 

protegir en Gerard, però s’acaba sabent perquè en Marc els veu fent-se un petó.  

 

La Gina i en Merlí tenen sovint discussions sobre com educar els seus fills. En 

Merlí, altre cop mansplicant i critica durament la manera com el protegeix. Quan en 

Gerard decideix anar-se’n a viure amb el seu pare després d’assabentar-se de la 

relació que la seva mare manté amb en Merlí, en Merlí li explica exactament com se 

sent en Gerard i el que passarà en els propers dies. I no s’equivoca. Ha marxat per 

castigar-te, que no ho veus? És un nen massa ben acostumat a les teves atencions –

assegura. En efecte, al cap de dos dies, en Gerard decideix aplicar l’epokhé escèptic 

–un concepte que els ha explicat en Merlí a classe i que vol dir literalment suspensió 

del judici– i no jutjar la relació de la seva mare amb en Merlí.  

 

En Merlí educa en Bruno per tal que pugui arribar a ser qui en realitat ja és, però 

això la Gina ho llegeix com que en Merlí no sap controlar el seu fill. És quan en 

Bruno li clava un cop de puny a en Gerard després que es conegui la mort d’en 

Santi i en Gerard li recrimini totes les coses que no estaven bé que en Bruno li 

havia dit al professor, que la Gina aprofita per dir-li a en Merlí que sempre va bé 

una bufetada a temps. En Merlí, davant d’aquesta conversa, li demana a la Gina que 

no l’alliçoni, que és en realitat el que ell fa contínuament.  

 

Finalment, analitzem el personatge de la Míriam. Veiem-ne primer els aspectes 

més rellevants a la Taula 12.  

 



 

Taula 12. Taula que recull la informació relativa a la Míriam  

 

La Míriam és la mare de l’Ivan. Ha pujat el seu fill completament sola. És 

propietària d‘un bar de davant del pis on viuen. Es passa el dia fent que el negoci 

funcioni, i no té temps per ajudar al seu fill a sortir-se de la depressió que pateix. Se 

sent aclaparada pel problema del seu fill i la vida d’esclava que porta.  

 

Tot i que el tutor particular de l’Ivan havia de ser l’Eugeni, en Merlí s’autoproclama 

tutor de l’Ivan, es presenta a casa seva i el convenç que és millor que sigui ell qui li 

 

Míriam 
 
 

 

CONSTRUCCIÓ I 

DESENVOLUPAMENT 

DEL 

PERSONATGE  

 

Edat Uns 40 
Ocupació Propietària d’un bar 

 

Personalitat 

 

 
Insegura, infeliç, amargada, negativa, 

desesperada  

 
Paper i pes del 

personatge 

 
És la mare de l’Ivan, el noi agorafòbic. 
L’Ivan gaudeix d’un pes considerable a 

la sèrie i ella, com a mare, també apareix 
a un nombre força elevat de trames  

 

 
 

TRAMES A LES QUE 
APAREIX 

 
Trama Míriam-Ivan: la Míriam no sap què fer per ajudar al 
seu fill. La veiem intentant comunicar-se amb ell, però fins 
que els mètodes d’en Merlí no comencem a fer efecte, 
l’Ivan no obre la boca.  
 
Trama Míriam-Merlí: la Míriam i en Merlí es coneixen a 
casa la Míriam després que en Merlí s’autoproclami tutor 
de l’Ivan. En Merlí se sent atret per ella, però només si està 
d’acord que serà cosa d’un sol cop.  

 
 
 

RELACIONS 
AFECTIVO-SEXUALS 

QUE ESTABLEIX  

 
El pare de l’Ivan és algun noi que la va deixar embarassa-
da i va fugir a l’assabentar-se’n.  
 
S’insinua que té una relació amb algun home just abans 
d’embolicar-se amb en Merlí, però no se’n sap res més.  



 

faci les classes i no pas l’Eugeni. La Míriam li demana a en Toni, el director del 

centre, que sigui en Merlí qui li faci les classes. En Merlí ignora que l’Ivan pateix 

agorafòbia i el fa sortir al carrer. Quan la Míriam, que és al bar de davant, ho veu, 

corre cap a ells i escridassa a en Merlí. En Merlí ataca amb la seva mansplicació que 

l’està sobreprotegint, de la mateixa manera que ho fa amb la Gina. En Merlí també 

es burla de la sobreprotecció a casa l’Ivan: a quina hora li dono la papilla? –li 

pregunta. En una discussió sobre aquest tema, la Míriam li clava una bufetada a en 

Merlí, però ella acaba entenent que ha estat sobreprotegint al seu fill.  

 

Cap al final de temporada, quan representa que en Merlí ja té una relació estable 

amb la Gina, es cola al bar de la Míriam i li explica que ha arribat el gran dia, el dia 

que l’Ivan torna a l’institut. Quan ella s’acosta sorpresa per la bona notícia, ell hi 

torna amb la seva frase sobre la olor de les dones infalible per seduir. I també cau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusions 

 

Aquest treball conclou que Merlí ha caigut en estereotips de gènere i en normes 

masclistes que s’han normalitzat al llarg de la sèrie.  

 

A Merlí, els homes encara tenen més pes a l’espai públic i les dones a l’espai privat. 

Aquest és l’estereotip relatiu al gènere més greu i evident que apareix a la sèrie, 

però n’hem vist d’altres. Les dinàmiques de seducció que s’hi representen també 

n’estan farcides: es repeteix el patró home conquereix dona i a més, la insistència i 

la manipulació són estratègies totalment vàlides per aconseguir-ho.  

 

Aquesta suposada audàcia per seduir és justificada amb el trampós argument de la 

sinceritat. En les relacions de parella, sempre són elles les que en surten mal 

parades i el tema ells les fan patir es repeteix constantment. Les tres dones que 

Merlí aconsegueix durant la primera temporada de la sèrie, és mitjançant jocs de 

seducció basats en les mentides i la manipulació i amb constants exhibicions de 

seguretat i d’alliçonament.  

 

La sèrie també ens deixa algun clar exemple de micromasclisme. El personatge 

masclista per excel·lència de la sèrie és precisament en Merlí. Ell assegura que 

admira la bellesa; no pas la noia, sinó la noia feta objecte.  

 

A més, recurrentment ha de mansplicar, en base a la seva experiència masculina, el 

què una dona està fent malament. I mai s’equivoca. En Merlí enganya, manipula, 

alliçona, etc. En una ocasió, li diu a la seva mare: mama, ets manipuladora, ets 

egoista, no penses en les conseqüències dels teus actes. La seva mare li assegura que 

s’està descrivint a ell mateix. Ell assenteix. Podríem mantenir la defensa que cal no 

confondre el discurs del personatges amb el de la sèrie, però queda invalidada per 

la clara voluntat que el personatge principal agradi al públic i que aquests trets 

masclistes siguin entesos com a excentricitats d’una bona persona.  

 



 

Merlí ha fallat en moltes coses, però ha encertat en algunes altres. Se li ha de 

concedir que ha creat un producte que, a diferència d’altres produccions sobre 

instituts, entreté a adolescents i adults. També se li ha de reconèixer l’encert 

d’haver deixat de banda el tòpic que els adolescents només pensen en sexe i en 

alcohol. També és un punt a favor que el mateix fill del protagonista sigui 

homesexual i que en Merlí ho accepti sense cap problema. No només ho accepta, 

sinó que és taxatiu amb els nois de la classe que es burlen de l’homosexualitat i 

castiga els comportaments homòfobs. Merlí ha aclaparat la pantalla tant a TV3 com 

a la cadena La Sexta, i això és perquè els temes dels que parla interessen.  

 

Aquest treball no ha volgut condemnar completament la sèrie Merlí, però sí que 

n’ha volgut assenyalar el masclecentrisme que s’hi reconeix; totes les trames 

interessants pels homes, tots les personatges femenins gairebé com a decoració i 

una història que interessa però que està greument contaminada per estereotips de 

gènere i per micromasclismes propis de la nostra societat.  

 

Però gairebé és tant important que hi siguin com que els espectadors no se 

n’adonin; de fet, gairebé és més preocupant que el masclisme que se’n desprèn 

passi desapercebut per molta gent. Els espectadors de Merlí no han sabut posar-se 

les ulleres liles –les que et fan veure amb perspectiva de gènere– per abordar 

aquest contingut televisiu críticament. Els índexs d’audiència i la bona acceptació 

de la sèrie demostren que falten molts anys fins que una societat sigui capaç de 

veure els problemes d’un producte cultural com aquest.  

 

En definitiva, el masclisme té arrels molt profundes que costaran d’esborrar, però 

el que és clar és que res canviarà si els productors de ficció no s’adonen de la 

influència que la televisió té per transmetre determinades normes socials i si els 

espectadors no comencen a ser, com predica la mateix sèrie, més crítics amb el 

món que els envolta.  
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