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INTRODUCCIÓ 

Avui en dia, sento que hi ha una creença que la igualtat de gènere està pràcticament 

assolida i que la lluita feminista està fora de lloc, està passada de moda. L’origen 

d’aquest pensament prové del post-feminisme, sorgit pels voltants dels anys 80 com a 

reacció als desacords amb la Segona Onada Feminista, que principalment assumeix que 

la lluita feminista ja no és necessària.
1
 

La difusió d’aquest pensament transmet la certesa que les dones gaudeixen d’una 

llibertat i igualtat social assumida gràcies a la Segona Onada. Tanmateix, observarem 

que realment darrere d’algunes transgressions, s’hi amaguen valors patriarcals. Els 

mitjans de comunicació es fan ressò d’aquesta idea per mitjà de sèries televisives com 

Sex and the City i Infidels, construïdes sota el pensament post-feminista. Les sèries 

tenen una gran capacitat per influenciar la mentalitat de la societat. Per una banda, 

suposen un reflex d’aquesta i d’altra banda, poden qüestionar les convencions 

establertes. Conseqüentment, els missatges que se’n deriven poden tenir un gran 

impacte en les construccions de les identitats individuals i col·lectives de les dones, 

promovent ideals de socialització, siguin aquests positius o negatius -segons el punt de 

vista-. 

L’objectiu d’aquest treball serà, en primer lloc, el de demostrar que el post-feminisme 

acull valors tradicionals i analitzar quins són aquests valors així com contemplar les 

transgressions que ha assimilat de la Segona Onada. En segon lloc, observar com 

s’adopta aquest pensament en els models de dona post-moderna plasmats a les sèries 

per, en un darrer lloc, fer una reflexió sobre la importància de les idees que es difonen 

pels mitjans de comunicació des d’una perspectiva de gènere.  

Per fer-ho, durem a terme una anàlisi de dues sèries televisives de gran èxit: Sex and the 

City i Infidels ja que, la primera se situa dins del context cultural post-feminista nord-

americà -del qual Espanya rep molta influència- i, la segona, del català, el nostre. El 

post-feminisme conviu conjuntament amb la Tercera Onada Feminista que denuncia la 

marginalització de les dones de color i de classe baixa de la lluita feminista,
2
 però ens 

centrarem en el post-feminisme que tracta la dona de classe mitja i d’origen occidental 

                                                 
1
 FALUDI, SUSAN (1993) Reacción: La guerra no declarada contra la mujer moderna (Barcelona: 

Anagrama) 9. 
2
 GENZ, STEPHANIE (2010) Postfeminsim: Cultural texts and Theories (Edinburgh University Press) 

50. 
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en l’àmbit nord-americà i català, ja que és el que segueixen les dues sèries que 

analitzarem.  

El treball s’estructurarà a partir de dos blocs principals: en un primer lloc, ens posarem 

en context des d’un punt de vista teòric per tal d’entendre bé de què estem parlant. Aquí, 

intentarem definir què és el post-feminisme, d’on sorgeix i per què contempla aspectes 

d’un discurs patriarcal. Seguidament, analitzarem la importància del paper dels mitjans 

de comunicació i la cultura de masses a l’hora de fer difusió d’un pensament per, a 

continuació, analitzar com aquest pren forma a les sèries a través del seu discurs i en els 

models de rols que hi apareixen, sota l’anàlisi dels Estudis de Gènere. 

En segon lloc, un cop situats dins el context històric, social i teòric, procedirem a 

analitzar Sex and the City i Infidels per tal de comprovar quin és el missatge que 

transmeten dues sèries de gran èxit a Catalunya a partir de la representació de la dona a 

ambdues sèries. Per començar, situarem les dues sèries dins el seu context televisiu i de 

gènere. Després, estudiarem si el que sembla un aspecte innovador del discurs 

audiovisual habitual, -el protagonisme femení- és subjecte d’una mentalitat patriarcal o, 

per contra, trenca amb la normativitat. Seguidament, procurarem analitzar el rol de les 

protagonistes per mitjà dels aspectes que les sèries han optat per potenciar per definir-

les: l’afany d’elegir la seva pròpia vida tot i les convencions; com es relacionen dins les 

relacions afectives; com viuen la seva sexualitat i com el discurs de la sèrie en crea 

connotacions; com es relacionen en els vincles d’amistat; què implica per elles la seva 

vida professional i quina presència hi té en l’argument de les sèries; quina és la 

presència de la seva família, qui la forma i quins nous models familiars proposen; quina 

edat tenen les protagonistes i què suposa per elles i; en darrera instància, quina és la 

seva aparença física, com aquesta reflexa aspectes esmentats que les defineixen i quina 

és la importància que se li dóna a la sèrie. 

Amb aquesta anàlisi ja tindrem una idea força aproximada dels rols proposats per les 

noves sèries però, per acabar, degut a la importància del missatge que s’amaga darrere 

del desenllaç de les sèries, farem la lectura de cada final per veure com aquest afecta al 

missatge general de tota la sèrie que ens facilitarà la conclusió de quines representacions 

rep la dona a les sèries d’èxit d’avui en dia. 
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1. CONTEXT 

1.1. El post-feminisme 

El pensament post-feminista, així com el seu prefixa “post”, ha portat sovint les 

connotacions que el feminisme forma part d’una lluita passada, ja no necessària i d’una 

font d’estrès per les dones degut a la voluntat de “tenir-ho tot”, un cop la lluita feminista 

ha aconseguit tants drets i igualtat social. El terme és definit al Dictionary of Critical 

Theory de la següent manera:  

The position, variously argued, that feminism (specifically radical or so-called Second 

Wave feminism) is no longer relevant in the present situation either because (in the 

affirmative case) it has achieved its goals and has therefore reached its limit of 

usefulness, or (in the negative case) it was wrongheaded to begin with and has been 

superseded by a more sophisticated version.
3
 

La Primera Onada Feminista va tenir lloc principalment a l’Amèrica del Nord i Gran 

Bretanya entre finals del segle XIX i mitjans del XX i es va centrar en reivindicar la 

igualtat en els drets legals i d’autonomia de les dones.
4
 Se situa aproximadament la seva 

fi,- i l’inici de la Segona Onada Feminista-, amb la publicació de Le Deuxième Sexe de 

Simone de Beauvoir l’any 1949,
5
 el qual especulava sobre la inferioritat atorgada al 

sexe femení i com aquest era concebut com una identitat que forma part de “l’altre”.
6
 

Aquesta onada va centrar-se en els drets laborals, familiars i sexuals-reproductius, i va 

iniciar la diferenciació de sexe i gènere. Malgrat els diferents objectius, ambdues onades 

mostren en comú que la font de la discriminació de les dones és a causa de la sexualitat: 

“But first and second wave feminisms share the recognition that woman’s oppression is 

tied to her sexuality.”
7
 

Als anys 80 es va començar a iniciar el període anomenat post-feminisme. Un dels 

pilars del seu pensament és posar en dubte el binomi de sexe-gènere, qüestió 

principalment representada per Judith Butler al seu estudi Gender trouble: Feminism 

and the subversion of identity. Aquest estudi qüestiona la contraposició entre home i 

dona i no només els valors que se li han atorgat. El post-feminisme adopta aquest 

                                                 
3
 BUCHANAN, IAN (2010) Dictionary of Critical Theory (Oxford University Press).  

4
 HUMM, MAGGIE (1992) Feminisms: A reader (New York: Harvester Wheatsheaf) 14. 

5
 HUMM, MAGGIE (1992) Feminisms: A reader (New York: Harvester Wheatsheaf) 11. 

6
 HUMM, MAGGIE (1992) Feminisms: A reader (New York: Harvester Wheatsheaf) 44. 

7
 HUMM, MAGGIE (1992) Feminisms: A reader (New York: Harvester Wheatsheaf) 53. 
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pensament i dóna èmfasi, conseqüentment, a la identitat individual per sobre d’una de 

col·lectiva femenina. 

D’aquesta manera, una idea principal del moviment és que les dones tenen opció a 

decidir, prendre el seu camí individual. Això implica que ja han aconseguit la igualtat 

que demanaven i, per tant, tenen la possibilitat de compaginar el món laboral amb la 

maternitat o d’escollir només un àmbit però, al cap i a la fi, escollir. Com a 

conseqüència, es crea una figura que la teoria feminista anomena la Superdona 

(superwoman):
8
 les dones que volen -perquè poden- tenir-ho tot i que, per tant, es 

mouen entre les “obligacions” tradicionals que ja no estan obligades a fer i els nous 

drets adquirits que tenen l’opció d’escollir.  

Lahad Kinneret explica que avui en dia hem acceptat que som lliures d’exercir aquest 

dret d’elecció sobre la pròpia vida, fins al punt que planifiquem la nostra vida futura en 

tots els aspectes, sabent-nos, -potser erròniament-, conscients que està a les nostres 

mans: “The idea of the ability to freely exercise one’s choice has penetrated the very 

way we think and imagine ourselves and the desired social order”.
9
 El principi d’elecció 

té lloc dins la vida personal i la professional. Dins la vida personal ha significat que la 

solteria femenina, l’orientació sexual i models familiars diferents al tradicional siguin 

unes eleccions possibles. Mentre que a la vida professional ha portat que les dones se 

sàpiguen amb el dret d’aspirar al que elles vulguin o creguin que poden arribar a ser. En 

definitiva, el sentiment d’autonomia fa que concebem “life as a Planning project”.
10

  

Tradicionalment s’ha considerat el món laboral, igual que la política i l’economia 

aspectes d’un món masculí, mentre que han associat la dona amb l’àmbit domèstic, 

familiar i els sentiments. Gradualment, les dones han anat incorporant l’àmbit 

professional a llurs vides, fet que el post-feminisme representa com assolit. Tanmateix, 

la crítica feminista comenta com els nous drets adquirits no han tret les obligacions 

patriarcals com la cura de la família i de la llar:  

The pressure on women to success in the public and private spheres is marked. Many of the 

women interviewed indicated their guilt of the feelings of inadequacy that result from not 

realising the objectives which they set by they set for themselves. These were compounded 

                                                 
8
 GENZ, STEPHANIE (2010) Postfeminsim: Cultural texts and Theories (Edinburgh University Press) 

54. 
9
 LAHAD, KINNERET (2013) The single woman’s choice as a zero-sum game (Cultural Studies) 5-6. 

10
 LAHAD, KINNERET (2013) The single woman’s choice as a zero-sum game (Cultural Studies) 6. 
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by their awareness of the superwoman construct via advertising and the media. This 

research demonstrates that without shared responsibility for domestic labour and good 

quality childcare, the problems faced by women in employment will not be resolved. It is 

this frustration which impacts so heavily on women’s lives as they seek to combine paid 

work and domestic responsibilities.
11

 

L’estrès que suposa per la dona haver guanyat nous drets és un dels missatges claus 

potenciats pels mitjans. Susan Faludi, una periodista referent en l’anàlisi post-feminista, 

demostra en el cèlebre estudi Backlash: The Undeclared War Against American Women 

com el post-feminisme va lligat a una reacció mediàtica en el context polític 

conservador d’Amèrica del Nord de Ronald Reagan, que anomena “Backlash”. Explica 

que durant les presidències de Reagan i Bush es va produir un retrocés en la lluita 

feminista. Per mitjà de múltiples proves, Faludi demostra com, -des dels mitjans de 

comunicació, de l’àmbit polític i acadèmic-, s’emetien missatges de que la lluita 

feminista i les seves victòries no havien fet més que produir infelicitat real a les dones: 

les relegaven a una soledat histèrica d’una treballadora independent amb sentiment de 

culpabilitat.
12

 Conseqüentment, el post-feminisme mescla elements del feminisme amb 

aspectes que el feminisme criticava: “It defends women’s independence, but proposes 

“recuperation” of a kind of traditional feminity presumably lost during the second wave 

that allows for traditional feminine pleasures previously ‘forbidden’ by militant 

feminism.”
13

 

A Espanya, la lluita feminista va prendre un altre ritme degut al context polític de 

dictadura. Cap al final de la dictadura franquista, van arribar a Espanya alguns textos 

teòrics de feminisme nord-americà i de l’europeu dels que Espanya va beure 

assedegadament degut a la discriminació misògina viscuda durant el regim franquista.
 14

 

  

                                                 
11

 COPPOCK, VICKI; HAYDON, DEENA; RICHTER, INGRID (1995) The Illusions of post-feminism. 

New women, old myths (London: Taylor & Francis) 104. 
12

 FALUDI, SUSAN (1993) Reacción: La guerra no declarada contra la mujer moderna (Barcelona: 

Anagrama). 9. 
13

 ORIA, BEATRIZ (2014) Talking dirty on Sex and the City: Romance, Intimacy, Friendhip (Lanham: 

Rowman & Littlefield) 24. 
14

 PÉREZ GARZÓN, J. SISINIO (2011) Historia del feminismo (Madrid: Catarata) 237. 
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1.2. La cultura de masses  

Els mitjans de comunicació formen part de la cultura del dia a dia. Com van descriure 

Max Horkheimer i Theodor Adorno als anys 40, la cultura de masses (o cultura 

industrial)
15

 ocupa molts àmbits de la societat occidental: el temps d’oci, la font de 

notícies, la connexió amb el que passa fora de la vida pròpia... i tots ells aprofiten per 

transmetre una ideologia política i de comportament social.
16

 D’una manera 

generalitzada, acceptem que el que llegim o veiem per aquests mitjans, siguin la premsa, 

les pel·lícules, la música, la ràdio o la televisió és vertader. És per això, que la ideologia 

que transmeten de manera indirecta resulta molt important en la construcció de la 

identitat: ajuda a definir el que està bé i el que està malament: “They contribute to 

educating us how to behave and what to think, feel, believe, fear and desire – and what 

not to”.
17

 Com nota Douglas Kellner es crea un agent amb qui identificar-se i posiciona 

a uns col·lectius en la figura de “l’altre”: “[it] also provides the materials out of which 

many people construct their sense of class, of ethnicity and race, of nationality, of 

sexuality, of “us” and “them””.
18

 D’aquesta manera, els mitjans de comunicació tenen 

molta força per impactar en el comportament i pensament de la societat.  

La televisió és una de les principals fonts de comunicació actualment i, segons 

l’Instituto de la Mujer, les sèries és la programació que té més audiència després dels 

Informatius i el Telenotícies, amb molt poca diferència entre l’un i l’altre.
19

 Per aquest 

motiu, podem deduir que les sèries televisives és una de les emissions que més 

oportunitats té d’influenciar en la mentalitat de la societat. A més, la cultura de masses 

actualment és una cultura globalitzada que arriba d’arreu del món i que té un abast 

mundial. Les produccions audiovisuals de l’Amèrica del Nord tenen molta presència a 

Espanya, -la major part de la programació estrangera a la televisió i als cinemes 

d’Espanya són dels Estats Units-, pel que és evident que ens veiem influenciats per la 

seva cultura.  

                                                 
15

 L’Escola de Frankfurt va proposar el terme cultura industrial per significar a la cultura de masses. En 

particular, Horkheimer i Adorno varen ser els primers en adonar-se de la importància que suposava que la 

cultura de masses ocupés la principal activitat d’oci a causa dels efectes culturals que suposa. 
16

 KELLNER, DOUGLAS (1995) Media Culture: Cultural studies, identity and polítics between the 

modern and the postmodern (London: Routledge, Taylor & Francis e-Library) 1. 
17

 KELLNER, DOUGLAS (1995) Media Culture: Cultural studies, identity and polítics between the 

modern and the postmodern (London: Routledge, Taylor & Francis e-Library) 2. 
18

 KELLNER, DOUGLAS (1995) Media Culture: Cultural studies, identity and polítics between the 

modern and the postmodern (London: Routledge, Taylor & Francis e-Library) 1. 
19

 INSTITUTO DE LA MUJER (2007) Tratamiento y representación de las mujeres en las teleseries 

emitidas por las cadenas de televisión de ámbito nacional (Madrid: Instituto de la Mujer) 111. 
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Per tant, és interessant veure quins són els models potenciats a seguir per unes sèries de 

gran èxit, ja que els models plasmats a les sèries es relacionen amb l’espectador en dues 

direccions. Per una banda, reflecteixen la societat actual fent que ens emmirallem en el 

personatge i, d’altra banda, crea personatges ficticis que poden acabar esdevenint reals. 

Les característiques determinades que es mostren en un personatge defineixen una 

personalitat, una imatge, una cara, un color, una classe... en definitiva, una identitat. Tal 

identitat, segons les convencions de la societat, és concebuda d’una manera o d’una 

altra, positivament o negativament. Quan les mateixes característiques es veuen 

repetidament considerades de la mateixa manera, podem entendre que aquest és el 

pensament generalitzat de la societat. Acostumem a veure com a normal un 

comportament desenvolupat pels personatges que es repeteix en diferents sèries i 

sobretot, si hi manca un comportament alternatiu amb la mateixa presència.  

Per tot això, utilitzarem com a base de l’anàlisi Sex and the City, com a exemple de 

sèrie de cultura de masses nord-americana; i Infidels, com a sèrie televisiva catalana que 

ha rebut influència de la primera. SATC (Sex and the City) és un exemple clar de 

l’impacte que pot tenir una sèrie a la societat. Va ser seguida mundialment (només als 

Estats Units per 11 milions d’espectadors)
20

 fins i tot un cop acabada i, aprofitant l’èxit, 

es van organitzar rutes a Nova York
21

 per veure els restaurants i espais que apareixen a 

la sèrie i es van produir dues seqüeles en format de pel·lícules: Sex and the City: The 

Movie (2008) i Sex and the City 2 (2010). Beatriz Oria emfatitza l’èxit que va gaudir tot 

i la limitació que suposa ser emesa per una cadena de televisió per cable, una cadena de 

subscripció: 

The result was unparalleled audiences figures for a cable channel: An average of six to 

ten million people were estimated to follow the girls each week in their adventures, 

occasionally surpassing the ratings of the four major networks (ABC, NBC, CBS and 

FOX) among female viewers between the ages of eighteen and thirty-four. This is a 

remarkable feat, especially if we take into account that, at the time of SATC’s first 

                                                 
20

 GENZ, STEPHANIE (2010) Postfeminsim: Cultural texts and Theories (Edinburgh University Press) 

98. 
21

 On Location Tours. (s.f.). Sex and the City Hotspots Tour, de <http://onlocationtours.com/tour/sex-and-

the-city/> 
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broadcasting (1998 – 2004) HBO only reached thirty-two million homes, in contrast 

with the networks’ access to at least one hundred million.
22

 

1.3. Discurs audiovisual: la mirada i la dona com a “altre” 

La manera en la que es construeix un discurs audiovisual porta implícita una mentalitat 

que determina aspectes molt importants com la identitat de la producció audiovisual i 

qui queda fora d’aquesta.  

La cultura occidental ha representat tradicionalment les figures femenines com un 

element passiu, objectivat que té la finalitat de ser observat. Aquesta tendència va 

arribar al cinema després de segles a la nostra cultura. A la història de l’art, la 

representació del cos nu com a objecte on destinar el plaer visual ha estat un dels temes 

principals. L’objecte de la mirada normalment era un cos femení, fos aquest nu o no. 

L’estudi de Carlos Reyero a Desvestidas explica com s’ha plasmat al llarg de la història 

de l’art dones nues o mig vestides sabent-se observades per homes. Reyero deixa clar 

que l’objecte de la mirada era la dona sexualitzada i que la mirada era masculina: “se 

pintaron mujeres desnudas porque había hombres a quienes les gustaba mirarlas.”
23

 

Laura Mulvey, teòrica feminista de cinema, estudia a Visual Pleasure and Narrative 

Cinema com aquesta tendència segueix amb el cinema i com aquest mostra una visió 

sexual patriarcal i heterosexual. És a dir, les imatges cinematogràfiques són construïdes 

de manera que el “jo” del discurs narratiu i visual és masculí i heterosexual. 

Conseqüentment, la dona esdevé un ens passiu que apareix a la pantalla com a objecte 

de benefici de la mirada masculina:  

La mujer permanece, entonces, en la cultura patriarcal como significante para el otro del 

macho, prisionera de un orden simbólico en el que el hombre puede vivir sus fantasías y 

obsesiones a través del mandato lingüístico imponiéndolo sobre la imagen silenciosa de 

la mujer vinculada permanentemente a su hogar como portadora del sentido, no como 

constructora del mismo.
24

 

Mulvey fa reflexionar com, de manera inconscient, el pensament d’una societat 

patriarcal s’ha infiltrat en la construcció del discurs cinematogràfic, resultant en que 

                                                 
22

 ORIA, BEATRIZ (2014) Talking dirty on Sex and the City: Romance, Intimacy, Friendhip (Lanham: 

Rowman & Littlefield) 1. 
23

 REYERO, CARLOS (2009) Desvestidas. El cuerpo y la forma real (Madrid: Alianza Editorial) 30. 
24

 MULVEY, LAURA (1988) Placer visual y Cinema narrativo (Valencia: Universitat de València) 2. 
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tingui una estructura androcèntrica. En una visió masculina, el concepte de “l’altre” es 

projecta sobre el cos femení que resultarà doblement objectivat: pels personatges 

masculins de la història i per l’espectador de l’audiovisual. Això suposa que la mirada 

masculina construeixi la identitat femenina. 

L’agent de la mirada li atorga unes connotacions i valors a l’objecte d’aquesta. És a dir, 

al construir una identitat a partir d’una determinada mirada, la identitat rep connotacions 

atribuïdes per aquesta. The Illusions of postfeminism hi reflexiona sobretot en la 

representació sexual: 

The culture of looking is different for women. […] Therefore representations of men 

and women through formalized imagery demand an analysis of power, particularly in 

representations of male and female sexuality. The construction of ideal types or images 

of women’s bodies serve to make men feel more secure and powerful and women 

insecure and powerless.
25

 

De manera transgressora, la cultura post-feminista ha optat per traslladar el 

protagonisme als personatges femenins i per utilitzar un discurs on, a priori¸ les dones 

siguin subjectes i no objectes de la mirada. Tanmateix, segons un estudi de l’Instituto de 

la Mujer del 2007, a Espanya, majoritàriament, els protagonistes de les sèries són 

ocupats per personatges masculins,
26

tal i com succeeix en la majoria de produccions 

audiovisuals de la resta de les societats occidentals.  

Malgrat que hi hagi encara una presència més elevada de personatges masculins, cada 

cop més sorgeixen noves sèries que adopten el protagonisme femení, la majoria, sota el 

pensament post-feminista. Tanmateix, en aquestes noves sèries, la mirada no és 

pròpiament femenina sinó que és una mirada que el post-feminisme atorga a les dones. 

És a dir, al posicionar les dones com les protagonistes del discurs i que ens obren la 

seva ment, el discurs ens fa pensar que aquesta mirada és femenina. Tanmateix cal 

adonar-se que el fet que el discurs vagi influenciat per valors patriarcals, posa en dubte 

la fiabilitat d’aquesta mirada suposadament femenina. Tania Modleski pren aquesta 

postura i opina que, tot i la impregnació dels valors tradicionals dins d’aquesta mirada, 

continuarà sent una mirada de la dona. Assumeix que hi ha una diferència entre l’home i 

                                                 
25

 COPPOCK, VICKI; HAYDON, DEENA; RICHTER, INGRID (1995) The Illusions of post-feminism. 

New women, old myths (London: Taylor & Francis) 112. 
26
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emitidas por las cadenas de televisión de ámbito nacional (Madrid: Instituto de la Mujer) 50. 
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la dona i que, per tant, el plaer visual que satisfarà a un i l’altre poden ser diferents tot i 

que cal tenir en compte que es poden veure influenciats per una mentalitat patriarcal:  

Given the differences in the way men and women experience their lives it is not 

surprising to find that “narrative pleasure” can sometimes mean very different things to 

men and women. [...] Feminist artists don’t have to start from nothing; rather, they can 

look for clues to women’s pleasure which are already present in existing forms, even if 

this pleasure is currently placed at the service of patriarchy.
27

 

Finalment, Barbara Zecchi vincula la mirada d’una producció audiovisual amb el sexe 

del seu director.
28

Entén, per tant, que una producció audiovisual creada per una dona, 

tindrà una mirada “femenina” sense tenir en consideració si els valors patriarcals 

transmesos, tot i que siguin transmesos per una dona, posen en dubte la veracitat 

d’aquesta mirada.  

El gènere d’una mirada, així com la seva orientació sexual, determinen qui és considerat 

“l’altre”: tots aquells que no siguin com la mirada. Tradicionalment, la mirada ha estat 

masculina; per tant, han situat a la dona en un paper secundari, en un complement del 

discurs audiovisual. Simone de Beauvoir, representant del moviment de la Segona 

Onada, declarava que aquesta marginalització de les dones als mitjans de comunicació 

també es percep en el llenguatge audiovisual: “Women’s marginalisation also derives 

from the media’s use of the English Language in all its maleness, e.g. Mankind, 

Manpower, chairman, man-made... As Simone de Beauvoir wrote in the late 1940s, 

women are treated as ‘other’”.
 29

 

El fet que una dona representi “l’altre” implica que el subjecte és l’home i, per tant, que 

el destinatari i el narrador del discurs és masculí. Conseqüentment, la presència 

femenina, tan sols dialoga amb el subjecte de la narració, però el subjecte mai és ella. 

Això té a veure amb que, tradicionalment, el neutral és masculí. Trevor Millum a 

Images of Woman fa referència a aquesta qüestió: 

The reason why the discussion of the feminity is so difficult, and the reason why it 

should be a topic at all, is that the standards by which mankind in general and societies 

                                                 
27
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28
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29
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and individuals in particular have estimated the values of male and female are not 

neutral, but, as Simmel puts it, ‘in themselves essentially masculine’
30

.  

D’aquesta manera, la representació de les dones queda relegada a un segon pla, ocupant 

uns rols que depenen del primer, la figura masculina. Tevor Millum comenta un aspecte 

molt important: que un personatge femení és una característica especial d’una identitat: 

To be male is to be in some way normal, to be female is to be different, to depart from 

the norm, to be abnormal. Therefore woman is more conscious of being a woman than a 

man is of being a man, hence also the endless debate on what it means to be a woman, 

woman’s role, the place of woman in today’s world, and so on.
31

  

A més, la figura femenina acostuma a fer de suport a la principal, la masculina i, com 

nota l’article The illusions of postfeminism, són excloses dels rols seriosos: “The 

portrayal of women in the media denies them strong, powerful, independent images. 

They have been systematically excluded from serious roles or coverage and are 

invariably consigned to “women’s pages”, “women’s fiction”, “day-time television” and 

“supporting” or “servicing” roles.”
32

 

1.4. Rols femenins a les produccions audiovisuals 

Els rols que desenvolupen els personatges es veuen condicionats per les característiques 

amb les que els associem. D’aquesta manera, un personatge que compleix unes 

determinades característiques com el sexe, la raça, l’edat i l’aspecte físic moltes vegades 

coincidiran amb un determinat comportament o rol.  

Una de les característiques que ha resultat determinant és el sexe del personatge i el 

gènere que s’hi associa. La teoria de Mulvey resulta decisiva per entendre com arriba a 

condicionar l’androcentrisme a les produccions audiovisuals i, com hem vist, apart 

d’afectar en el nombre de personatges femenins i masculins, també ha afectat en la 

mirada del discurs, la qual resulta més important, ja que no és tan sols rellevant quants 

personatges femenins poden aparèixer a una sèrie i si aquest és el principal o no, sinó, 

com són aquests personatges i quins missatges transmeten els rols que desenvolupen. 

                                                 
30
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Tradicionalment, la societat occidental ha vinculat la dona amb la reproducció i 

conseqüentment amb la cura dels infants, de la casa i la família. D’aquesta manera, la 

dona ha representat rols de mare, de filla, d’amant, d’esposa... D’altra banda, l’home ha 

ocupat l’àmbit públic, social i professional. S’espera dels seus rols que siguin 

personatges preparats per actuar, amb capacitat per a dirigir i per ser assertius. Aquests 

rols porten associats un determinat caràcter: les dones se les defineix com sensibles, 

emocionals, maternals... i els homes pràctics, eficients i que no precisen saber gestionar 

els sentiments.
33

L’Instituto de la Mujer, basant-se en la programació televisiva a 

Espanya,
34

 conclou que hi ha uns tòpics recurrents pels rols femenins dins el panorama 

televisiu que deriven de la mentalitat patriarcal -la figura materna, la rivalitat femenina, 

l’objectivació sexual del cos femení i la dona feble que necessita ser rescatada, entre 

d’altres-
35

 i també les professions i feines que predominen únicament a les dones -

forenses, professores, tenir cura dels infants, cuineres, ballarines/strippers, hostesses, 

secretariat, treball domèstic o l’atur.
36

 És a dir, majoritàriament són feines relacionades 

amb la maternitat, amb l’objectivació sexual del cos femení o un càrrec secundari o 

subordinat a un altre. 

A causa de l’androcentrisme sovint els rols dels personatges femenins han seguit un 

patró: anar subordinats a la figura masculina, -tant en personatges secundaris com en els 

principals-; conseqüentment, la trama principal adjudicada com a essencialment 

femenina és la cerca de l’amor. La relació afectiva amb un home, trobar l’ànima 

bessona, que culmina amb el final desitjat amb vehemència, el casament; és un tòpic 

molt recorrent present al llarg de la història del cinema i de les sèries televisives que 

arriba fins avui en dia: 

A soap opera woman might very well be engaged in important work like law or 

medicine, but even on the job she is likely to be obsessed with her love-life. [...] Thus, 

                                                 
33
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while popular feminine texts provide outlets for women’s dissatisfaction with male-

female relationships, they never question the primacy of these relationships.
37

 

Uns dels gèneres que ha plasmat reiteradament aquesta fi com a objectiu femení són els 

soap operes i la comèdia romàntica. Ambdós gèneres, han atorgat molta importància a 

la trama romàntica, prioritzant la relació afectiva entre un home i una dona. Per això, és 

molt important analitzar les relacions sentimentals que hi tenen lloc. En general, les 

dones, davant d’aquestes relacions, han estat representades submises, geloses i 

insegures i que un dels seus principals objectius a la vida era casar-se.
38

 Mª Isabel 

Menéndez dóna una llista d’adjectius relacionats amb els rols femenins: la dependència, 

la tendresa, la debilitat, la irracionalitat i la passivitat.
39

A més, un altre tret que caldria 

destacar és que, en el cas d’haver una diferència d’estatus econòmic dins la relació, qui 

acostuma a ocupar el superior és la figura masculina.
40

 

El casament com objectiu tradicional per les dones suposa que han de competir en 

aquest camp, ja que trobar un “bon marit”, -que es guanyi bé la vida dins el món 

laboral-, suposa assegurar-se que les sustenti. Aquest model patriarcal crea, en 

conseqüència, uns tòpics en la manera en com es relacionen les dones. En un primer 

lloc, suposa que les dones depenguin tan econòmicament com emocionalment dels 

homes. En segon lloc, les dones esdevenen rivals entre elles. I, en tercer lloc, es crea 

una imatge frívola i materialista de la dona. Aquesta mentalitat social s’ha traslladat als 

rols de les sèries que sovint plasmen les dones amb algun tipus d’aquestes 

característiques. 

A partir dels anys 90, hi va haver un augment de sèries amb més nombre de personatges 

femenins protagonistes.
41

 Les noves sèries, a part d’incorporar personatges principals 

femenins, proposaven uns nous rols. Aquest pensament va tenir una representació 

inicial en la cultura a través de la chick-lit, que representava la “nova” dona en un 

discurs literari. La chick-lit tenia la intenció d’anar dirigida a dones i tractar les seves 
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preocupacions dins d’un context contemporani. El seu origen se situa en la publicació 

de Bridget Jones’s Diary de Helen Fielding’s l’any 1996. A partir d’aquest moment, 

moltes novel·les i pel·lícules van seguir el mateix esquema: una dona moderna dins la 

trentena, amb una carrera professional, segura de si mateixa en uns aspectes però 

insegura pel que fa a l’amor i que atorga una especial importància a l’aspecte físic. 

Aquest perfil serà el que adoptarà, en gran mesura, el discurs post-feminista en les 

posteriors produccions audiovisuals. 

El pensament post-feminista hi és plasmat per la incorporació d’idees modernes 

juntament amb idees tradicionals. És a dir, es mostren unes dones “poderoses”, amb 

bones carreres professionals però on la temàtica principal és la cerca de l’amor romàntic 

dins una relació heterosexual tradicional. També pot existir una trama variant en que la 

protagonista té el conflicte de compaginar ambdues esferes (la carrera professional i la 

maternitat i/o cura de la llar), que es donaria, principalment, un cop ja ha assolit 

l’estabilitat sentimental afectiva: una dona independent amb una carrera professional 

que té les obligacions atorgades tradicionalment a les dones. Stepthanie Genz explica 

com el post-feminisme entén aquesta mescla com una “nova” dona millorada: 

Girl Power discards the notions that feminism is necessarily anti-feminine and anti-

popular and that femininity is always sexist and oppressive. Instead, Girlies are 

convinced that feminist and feminine characteristics can be blended in a new, improved 

mix.
42

 

Segueix indicant que el poder femení està representat principalment pel cos i, per tant, 

per la bellesa i la sexualitat: “‘chick lit’ [is] a female-oriented fiction that celebrates the 

pleasures of feminine adornment and heterosexual romance.”
43

Tanmateix, des de la 

perspectiva post-feminista, estar subjectes a una estètica és part de la força femenina i 

no un símbol d’opressió:  

Their empowerment and assertiveness are seen to be directly linked to their feminine 

identities and their ability to redefine the meanings of and objects related to femininity. 
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Insisting that they are not trapped by their femininity, Girlies want to gain control by 

using their insider position within consumer culture.
44

 

Per últim, una de les principals característiques que mostren els personatges a les 

produccions post-feministes és el principi d’elecció propi del moviment, que les 

mostrarà com a dones autònomes econòmicament i que no sempre tenen un tipus de 

vida convencional. Tot i així, la crítica posa en dubte sobre si realment el principi 

d’elecció suposa una transgressió ja que, a vegades, la conseqüència de l’elecció resulta 

en una moralitat patriarcal. Lahad opina que el principi d’elecció ha acabat suposant 

actualment una obligació cultural i que, sovint, les decisions que són considerades 

feministes realment no tenen un concepte polític: “Thus, the reactionary is articulated 

with the utopic by offering women an image of what is already chosen, by offering 

choice within the paradigm of the fundamental.”
45

Amb això vol dir que el principi 

d’elecció tant valorat pel post-feminisme, realment no dóna alternatives sinó que crea 

una falsa sensació de poder. Conseqüentment, els rols femenins que han optat per sortir-

se de la normativitat patriarcal, acaben sent “castigades” pel guió. 

Un dels casos on es pot percebre que l’elecció és castigada, la trobem en la lluita de la 

dona contemporània en moure’s per l’àmbit professional i el familiar, per l’afany de 

“tenir-ho tot”. Lahad deixa veure que a moltes produccions audiovisuals es mostra que 

la convivència d’ambdós àmbits és incompatible i que el missatge recolzarà l’elecció 

tradicional.  

Les sèries que analitzarem en aquest treball estan influenciades per aquest pensament. 

És important notar que són produccions que busquen el públic femení,
46

 i on la intenció 

és representar la “dona actual” tractant els temes que a les dones els preocupen i de la 

manera com actuen. Com veurem més endavant, són creades sota diferents gèneres 

televisius que condicionaran la construcció dels personatges, resultant que uns 

personatges siguin més plans o més evolutius. Per últim, veurem que cada sèrie tractarà 

diferents temes i, de vegades, de diferent manera. 
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2. ANÀLISI DE LES SÈRIES 

2.1. Context de les sèries 

2.1.1. Sex and the City 

Sex and the City és una sèrie televisiva, inspirada en la novel·la de Candace Bushnell 

(1996), creada per Darren Star. Es va estrenar l’any 1998 per la cadena de televisió per 

cable d’Estats Units HBO i va durar fins el 2004. També ha sigut emesa posteriorment 

per altres canals com Cosmopolitan, Divinity i 8tv a nivell català.  

Tracta de quatre amigues de Manhattan, dins la trentena i amb bones carreres 

professionals, que plantegen, fent partícip a l’espectador, reflexions sobre sexe o 

relacions afectives al llarg de noranta-quatre episodis repartits en sis temporades.  

La principal protagonista és Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), una periodista del 

The New York Star on hi escriu una columna de sexe a partir del que desenvolupa el 

tema de cada episodi i li serveix de base per suscitar les reflexions. És la principal 

protagonista perquè la seva veu en off ens acompanya al llarg de les sis temporades, 

narrant-nos la història des del seu punt de vista i fins i tot, a la primera temporada, 

parlant directament a l’espectador. 

Les altres protagonistes són Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), una advocada, pèl-roja,
47

 

escèptica en l’amor; Samantha Jones (Kim Cattrall), una relacions públiques, rossa, 

contrària a les relacions monògames i amant del sexe en general; i per acabar, Charlotte 

York (Kristin Davis), una galerista d’art, de cabell castany, romàntica i amb una 

educació conservadora. En definitiva, a priori, ens mostren tres tipus de dones amb 

maneres de pensar i físicament diferents a qui la Carrie plantejarà les seves reflexions, 

facilitant el debat entre elles. 

Se situa dins del marc de la comèdia romàntica dels anys 90. Per tal d’entendre en quin 

context va néixer, Beatriz Oria fa un repàs del context antecedent dels anys 80, on 

aquest gènere va reprendre valors tradicionals: “The 1980s were marked by a 

“backlash” reaction against feminist gains during the previous decade and the rise of the 

                                                 
47
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New Right, which proposed a return to traditional values regarding the family and 

heterosexual coupling.”
48

 Conseqüentment, es va relacionar estretament l’amor amb el 

sexe i, aquests dos, amb la monogàmia i el romanticisme. En el cinema es va plasmar 

amb els “new romances” on es tornaven a introduir valors tradicionals de romanticisme 

heterosexual: “Films like Splash! [...] When Harry met Sally, or Pretty Woman tried to 

counteract any threat of female independence by reaffirming the primacy of the 

heterosexual union.”
49

 

Als anys 90, les trames de la comèdia romàntica van passar a basar-se en la premissa 

que, a priori, el mite de l’amor romàntic no existia però que, tanmateix, acabava per 

demostrar-se que sí: 

This is the context in which SATC is inserted: influences by a conservative socio-

political climate, the romantic comedy of the late 1980s and 1990s longed to return to 

the values of old-fashioned romance in the face of disquieting social changes, but could 

not help but recognize the difficulty of this task through an ironic rendering of the 

“whole romantic thing.”
50

 

Tot i així, com Beatriz Oria puntualitza, la sèrie segueix més aviat l’estil dels anys 70 

pel que fa al tema: tractar les complicacions de les relacions (i el sexe) heterosexuals, 

però tractant el sexe d’una manera més transgressora: positivar molts tipus de pràctiques 

sexuals, relativitzar el seu valor emocional i usar-lo pel discurs còmic de la sèrie.
51

 

Tal i com el títol de la sèrie indica, el sexe és un tema principal però, a diferència del 

que un pot pensar a l’inici, la seva presència consistirà en ser el tema de les converses, 

però mai amb finalitat eròtica. Per ressaltar aquesta finalitat, el sexe es plantejarà 

sempre des d’un to còmic.  
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2.1.2. Infidels 

Degut al gran èxit de SATC, moltes produccions audiovisuals, tant pel·lícules com 

sèries, van voler imitar el seu estil i temàtica. Infidels n’és una d’elles.
52

 Creada per 

Jesús Segura, emesa per TV3 en prime time des del 2009 fins el 2011, és una sèrie 

catalana produïda per Televisió de Catalunya i Diagonal TV amb una producció de tres 

temporades en quaranta-dos episodis.  

Tracta de cinc amigues de Barcelona, entre els 27 i 50 anys, que s’enfronten al llarg de 

diferents successos de la seva vida, en que hauran d’escollir entre ser infidels a les seves 

parelles o amigues per ser fidels a les seves conviccions. La sèrie presenta a les 

protagonistes de la següent manera: Paula Gàmiz (Sílvia Bel), una periodista que li 

diagnostiquen un càncer; Cruz Úbeda (Ingrid Rubio), una economista a qui no li satisfà 

cap parella, Arlet Ferreres (Aina Clotet), una mestra d’escola que fa pública la seva 

sexualitat, Lídia Carbó (Montse Guallar), una psiquiatra a qui li persegueix el fantasma 

del seu idealitzat difunt marit, i Joana Moliner (Montse Germán), una mestressa de casa 

enganyada pel seu marit que duu una doble vida. 

Aquest és el panorama de presentació de la sèrie, és a dir, els primers obstacles que fan 

que les nostres protagonistes es plantegin la seva vida i la canviïn per tal de ser fidels a 

elles mateixes; però a llarg de la sèrie n’aniran apareixent de nous i les seves situacions, 

com a conseqüència de ser fidels a elles mateixes, aniran canviant: la Paula deixarà 

temporalment la seva feina, la Cruz formarà una família amb el seu amic homosexual, 

l’Arlet voldrà ser mare, la Lídia serà mare d’acollida i la Joana es posarà a treballar per 

poder tirar endavant sola la seva família. 

Se situa dins el gènere del soap opera, per tant, es dóna simultàniament més d’una 

unitat argumental que, al final de cada episodi quedaran obertes, per tal de crear 

expectació i suspens a l’audiència. Igual que la comèdia romàntica, és un gènere que 

originalment ha anat destinat a un públic femení i que per tant, per associacions 

tradicionals, tracta principalment dels sentiments per la família i les relacions afectives.  

El títol, “infidels”, porta connotacions sexuals, - ser infidel sexualment-. De la mateixa 

manera que SATC, l’argument de la sèrie ens farà veure que no s’ajusta cent per cent a 
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les expectatives creades pel títol: tot i aparèixer infidelitats sexuals, n’hi haurà de tot 

tipus i donaran importància a la fidelitat a un mateix. La majoria dels dilemes als qual 

s’enfronten tenen a veure amb les relacions sexuals o amoroses les quals van lligades a 

la crisi de l’amor romàntic.
53

Les protagonistes tindran una evolució molt marcada, fent 

que els obstacles que apareguin les facin créixer i ser més fidels a elles mateixes i 

menys als altres.  

La sèrie va tenir èxit dins de Catalunya, amb una mitjana de 337.000 espectadors segons 

fonts de TV3.
54

 Va sorgir polèmica per la manera en la que es va acabar: sobtadament, 

amb la pujada de CiU al Govern, la sèrie va anunciar la seva fi. Es va córrer el rumor 

per les xarxes socials que censuraven la sèrie per promoure valors no tradicionals, tot i 

que Duran i Lleida i la cadena ho desmentissin posteriorment.
55

 

Un estudi de l’Instituto de la Mujer afirma que les sèries espanyoles mostren un interès 

pel públic femení, ja que s’ha detectat que és la majoria de la seva audiència i que, a 

l’igual que a la resta de programes televisius, hi és molt present la voluntat 

d’evolucionar, de reinventar-se, i plasmar els avenços en la igualtat de gènere. 

Tanmateix, concedeix que generalment, els soap opera compten amb més estereotips i 

que el model de relació entre homes i dones és sexista i tradicional.
56

 

2.2. La mirada i la veu de la dona protagonista a SATC i 

Infidels 

Una de les principals transgressions del discurs post-feminista és la incorporació de 

personatges principals femenins que, a priori  ̧creen un argument i guió condicionat pel 

punt de vista femení i amb personatges que, gràcies a això, poden expressar-se i 

comportar-se segons la realitat “femenina”. Seguidament, analitzarem com és la mirada 

que mostren els discursos d’ambdues sèries i destacarem la importància de la presència 

de sèries en què les dones parlen i s’expressen, així com observar sobre què ho fan. 
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2.2.1. Dones protagonistes: una mirada femenina? 

Tant a SATC com a Infidels les dones són les agents actives de la narració, són les 

protagonistes. L’argument es construeix entorn elles i elles avancen i evolucionen 

juntament amb ell. El punt de vista és, doncs, “femení” perquè les sèries ens mostren les 

seves vides des de dins, com si forméssim part del grup d’amigues. Sabem les seves 

preocupacions, els seus pensaments, què volen i per què prenen les decisions que 

prenen. En definitiva, ens posem al cap de 9 personatges femenins. SATC potencia 

aquest aspecte usant la veu en off de la Carrie fent que l’audiència escolti els seus 

pensaments. 

En aquests dos casos, els personatges masculins estan deixats més de banda al no haver 

cap protagonista que sigui un home. Tanmateix, Infidels procura que no es marqui tant 

la distància i que els homes siguin també importants pel discurs de la sèrie. Molt més 

importants que no pas a SATC, on tan sols ajuden a articular l’argument. Infidels dóna 

importància als personatges masculins a l’intentar apropar-los a l’audiència, fent que 

també siguin personatges actius i que progressin juntament amb les protagonistes. Per 

exemple, mostrarà interès en els conflictes de droga d’en Toni (Julio Manrique) o com 

la possible separació del Marc (Nacho Fresneda) amb la seva dona afecta a la relació 

amb el seu fill quan està a punt d’anar-se’n a viure a Alemanya amb la seva mare. 

Tanmateix, no hi ha haurà personatges masculins que tinguin vida pròpia fora de les 

seves relacions amb les dones que en són protagonistes. 

D’altra banda, SATC prescindeix completament de crear una identificació amb els 

personatges masculins que apareixen a la sèrie. Importen en la mesura que els importen 

a les protagonistes i, tot i així, es marca clarament una distància posicionant-los en 

l’imaginari de “l’altre”. No sabem res de la vida dels personatges masculins que no 

tingui a veure amb la vida sexual de les protagonistes. Aquest tret és completament 

transgressor tenint en compte la producció audiovisual precedent i actual. 

Analitzant la mirada de les dues sèries, trobem que hi ha moments que els personatges 

de SATC i Infidels responen a una mirada “femenina” i d’altres en que la representació 

de la dona recau en l’objectivació de la male gaze. Tanmateix, una prova de que la 

mirada post-feminista es construeix a partir dels valors patriarcals i que, més aviat 

responen a l’imaginari de “l’altre” es troba en la construcció de la identitat de les 

protagonistes segons la seva sexualitat.  
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Per exemple, la Samantha i la Charlotte, de SATC, ocuparan el rol de dos estereotips 

patriarcals definint-se per la seva sexualitat: la puta i la santa, respectivament. Ambdós 

rols, corresponen a uns models sexuals de dona de l’imaginari patriarcal. A la Charlotte 

se la mostra innocent, molt conservadora en aspectes de família i sexualitat; i que 

vesteix més aviat pudorosament. Mentre que la Samantha és una ànima lliure en 

qüestions de sexe i una dona sense escrúpols. En conseqüència, vesteix de manera molt 

sensual i llampant, com la típica femme fatale. Per demostrar que són pols oposats, 

s’enfrontaran reiteradament per les seves diferències, arribant a un punt culminant a 

l’episodi “Frenemies” (3:16) on aborden directament el tema de la santa i la puta. 

En aquest episodi, la Samantha trobarà el seu límit quan coneix una dona que té menys 

escrúpols que ella. Aquesta dona, representarà realment l’imaginari de puta, però vist 

negativament, definint que el límit en quant a llibertat sexual, -dins del marc positiu-, és 

la Samantha. Ella la deixarà plantada perquè decideix que el seu comportament ha 

traspassat a la indecència. D’altra banda, la Charlotte, en una reunió amb les seves 

antigues amigues de la universitat, que són més conservadores que ella, al beure’s un 

parell de copes, els parlarà de la seva vida sexual, fet que elles trobaran excessivament 

grosser. La Charlotte, igual que la Samantha anteriorment, les deixarà plantades, 

definint un altre cop, quin és límit positiu i quin és el negatiu, en aquest cas, de rol 

conservador; i en darrera instància, definint un rol des d’una identitat que tan sols 

existeix en l’imaginari patriarcal i per tant, d’una mirada androcèntrica. 

A Infidels també trobem dos personatges que el seu tret principal és la sexualitat: la 

Lídia i l’Arlet. La primera se’ns descriu com una dona que se sent sola i ho expressa 

mantenint relacions sexuals amb desconeguts. Al llarg de les tres temporades, veurem 

com la Lídia viu amb incomoditat, secretisme i vergonya aquesta part de la seva vida. 

L’Arlet, per la seva part, l’aspecte definitori de la seva sexualitat és vist positivament, 

usat com un recurs per transgredir els valors tradicionals: és lesbiana. Tots els seus 

conflictes aniran relacionats amb la seva sexualitat: insatisfacció de la seva relació 

heterosexual, sortir de l’armari i la dificultat de la maternitat per una parella lesbiana. 

Tot i que la seva mirada resulta transgressora, doncs correspon a una sexualitat que surt 

de la normativa, tot el seu “joc transgressor” es mou tan sols en l’orientació sexual. 

En aquest cas, l’Arlet, tot i interpretar un rol en que principalment destaca un tret de la 

seva sexualitat, aquesta no està basada des d’una perspectiva masculina. Per contra, la 
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Lídia és definida des d’una sexualitat censurada pel guió i la qual es basa en la seva 

dependència i necessitat d’una relació afectiva amb un home. 

2.2.2. Dones que parlen 

Un dels pesos que ha arrossegat la societat occidental degut a l’androcentrisme és el 

silenci femení: la poca repercussió amb la que es considerava qualsevol talent només 

pel fet que el posseís una dona, -ja que si l’hagués tingut un home sí se li hauria 

reconegut- es tenia per igual en el què podia dir una dona; donant per suposat que una 

dona no dirà res interessant o intel·ligent, per tant, no cal ser escoltada. 

Aquest silenci és el primer que trenquen SATC i Infidels a través d’una veu composada 

per nou dones que a més de dir la seva opinió, parlen sobre sexualitat,- fet que suposa 

una desobediència encara més gran al mandat patriarcal-. Parlen de manera original, 

irònica i oberta sobre molts temes de sexualitat i també, d’una manera més indirecta 

però ben present, sobre qüestions de gènere. En ambdós casos -però més destacadament 

a SATC- l’argument de cada episodi, tindrà dues maneres d’aparèixer: de manera activa 

i com a tema de conversa en una reunió d’amigues. Per tant, les dones post-feministes 

tenen veu: parlen, opinen i jutgen; però, de què parlen?  

Plantejar debats de gènere a una sèrie és atrevit i més en un context post-feminista, on el 

feminisme ha deixat de tenir sentit. Un exemple el veiem a SATC en les queixes de les 

protagonistes respecte les males mirades que reben a l’estar solteres a la trentena i com, 

en conseqüència, reivindiquen la seva autonomia davant d’una societat que les margina. 

D’aquesta manera, es qüestionen sovint la desigualtat soferta entre homes i dones en el 

terreny de les relacions: “When men attempt bold gestures, generally it's considered 

romantic. When women do it, it's often considered desperate or psycho”
57

; “Why do we 

get stuck with old maid and spinster and men get to be bachelors and playboys?”
58

 

Un altre tema que toquen són els tabús. El llenguatge està carregat de tabús sobretot pel 

que fa als aspectes relacionats amb les dones: el propi cos (la vulva i la vagina) i 

funcions específicament femenines (la menstruació) han rebut múltiples eufemismes al 

llarg de la història.
59

 SATC mostra l’existència d’aquest tabú i el trenca fent que les 

protagonistes es recreïn en converses sobre tot tipus de pràctiques sexuals, sobre 
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malalties sexuals i com és un problema que el propi cos resulti un desconegut a causa de 

ser tradicionalment un tabú. Per exemple, a l’episodi “The Real Me” (4.2.) la Charlotte 

queda esvarada de veure la vulva de la Samantha i confessa no haver-se vist mai la seva 

perquè creu que és lletja. La reacció de les seves amigues censura aquesta postura; 

escandalitzades insistiran en que hi posi remei i insinuaran que potser aquest és el motiu 

de que tingui vulvodynia.  

Infidels també parlarà de temes considerats tabú tradicionalment com el sexe, però en 

aquest cas, les protagonistes no se senten tan obertes a l’hora d’explicar les seves 

experiències. Tot i que alguna sí ho fa, com per exemple l’Arlet, que se sentirà més 

lliure a confessar la seva orientació sexual i pràctiques que vol dur a terme, altres com la 

Lídia, fugiran quan se’ls hi pregunti o respondran amb evasives. 

Tanmateix, tot i parlar de sexe i de plantejar debats de gènere, un dels temes més 

recurrents és el de les relacions amoroses amb els homes. Els temes que es tracten, 

sempre van lligats a la relació afectuosa de la parella o cita. Fins i tot, quan es parla de 

sexe, no és per una mera curiositat, sinó que sovint sorgeix després d’haver-se trobat en 

una situació amb la parella que ha fet entrar el debat. La Miranda, a l’episodi “Take Me 

Out to the Ballgame” (2:1), es cansarà de parlar d’aquests temes i els diu: “How does 

this happen four smart women have nothing to talk about but boyfriends? It's like 

seventh grade with bank accounts. What about us? What we think, we feel, we know... 

Christ! Does it always have to be about them?” Tanmateix, després canvia d’opinió i 

concedeix que el normal és parlar d’aquests temes. No s’ho tornen a plantejar més a la 

sèrie. 

Que els temes que parlin vagin relacionats freqüentment amb les seves relacions amb 

els homes és el que converteix el fet de parlar en un acte no tan transgressor del discurs 

patriarcal.  

3.1. Aspectes definitoris de les protagonistes 

Seguint intentant respondre quins models de dona respon el pensament post-feminista, 

usarem els aspectes que les sèries ens potencien per definir a les protagonistes. Els 

aspectes definitoris no són exactament els mateixos en ambdues sèries i, al mateix 

temps, no són vistos de la mateixa manera, fet que ens ajudaran a descobrir les 

diferències entre la post-feminista nord-americana i la catalana. Tot i així, els 
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paràmetres que les defineixen són la individualitat que professen al ser lliures d’elegir la 

seva vida, l’amor de parella, l’amistat, la sexualitat, el tipus de família, l’edat, la classe 

social i l’aparença física.  

3.1.1. La independència 

Una de les temàtiques fonamentals d’ambdues sèries, i el pilar central d’Infidels, és la 

fidelitat a una mateixa. Ambdues relacionen la independència femenina amb la fidelitat 

a un mateix i, per tant, per sobre de les convencions socials, concretament de les 

patriarcals. Infidels juga amb el tema d’una manera més directa, doncs contínuament es 

creen situacions d’infidelitat amb la parella, entre les amigues i, en darrera instància, a 

elles mateixes. 

Tot i així, s’observa que l’argument de la sèrie dirigeix la fidelitat a les pròpies 

conviccions de cada protagonista, mentre que les infidelitats a les amigues o a la parella, 

ocupen una trama argumental secundaria i; en segon lloc, les infidelitats són tractades 

de diferent manera segons si són comeses per homes o per dones. Tal i com explica 

Araüna, les infidelitats femenines són justificades o sinó, condemnades, mentre que les 

masculines són atribuïdes a impulsos hormonals i per instint:  

La infidelitat inicial de la Paula es justifica perquè troba l’home de la seva vida en el 

moment de casar-se, la Cruz comet la seva infidelitat com a resposta de la infidelitat del 

marit, la Joana té fantasies amb el veí perquè el seu marit passa llargues temporades fora 

de casa.
60

 

El cas de la infidelitat de la Paula al seu recent marit Marc (Marc Martínez), que 

comença el dia del seu casament, és tractat com ser fidel als seus sentiments. Després 

d’un any, li diagnostiquen càncer cerebral, sent el punt d’inflexió perquè esculli ser fidel 

a si mateixa: deixarà el seu marit, s’anirà a viure a un petit pis acollidor, deixarà la feina 

i començarà a escriure una novel·la, ja que és el que sempre havia volgut fer.  

Seguir les pròpies conviccions anirà sovint acompanyat de crítiques per part d’algun 

altre personatge. Reprenent el mateix exemple, la Paula serà criticada per ser l’amant 

del Marc, el qual té un fill i que, per culpa de la seva relació, el més probable és que no 

el torni a veure. Un altre exemple el trobem a l’episodi “Aireeeee!” (31) en que la Joana 
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pren la decisió de prendre’s la pastilla anticonceptiva perquè no vol tenir fills amb el 

Peter (Andrew Tarbet). Aquesta decisió també farà que les seves amigues i el Peter la 

jutgin, pel que acabarà reclamant la seva benevolència: “Sóc una bona persona!”.
61

 

D’altra banda, Sex and the City corrobora la individualitat després de les ruptures. Cada 

cop que hi ha una ruptura, de qualsevol de les protagonistes, sigui d’una relació més 

important o menys, es dóna a entendre que és a causa de la gran personalitat i 

independència de la que no es despendran per un home. Beatriz Oria encerta en com la 

segona -i última- ruptura de la Carrie amb l’Aidan (John Corbett) és en gran mesura 

perquè la Carrie no ha volgut cedir la relació que té amb si mateixa per donar pas a la 

relació amb l’Aidan: “Nothing in the episode, nor in the series as a whole, suggests that 

Carrie is willing to give up her independence.”
62

 La sèrie pretén denotar aquest fet com 

a positiu, posant en una prioritat la independència i la fidelitat a una mateixa. Com 

Beatriz explica, la imatge final de l’episodi “The Big Fight” (4:13), després de la 

discussió, es veu la Carrie caminant cap a una posta de sol, ella sola al mig de la 

calçada, portant un peça de roba que reafirma la seva identitat- doncs havia sigut símbol 

de disputa- amb una música romàntica que celebra la fidelitat amb si mateixa:  

However, since Carrie is seen joyfully walking alone, instead of in Aidan’s company, 

the evocative Melody acquires a different meaning in this scene, conveying another 

kind of romance: the individual’s romance with oneself, and the need to be faithful to 

nothing else but one’s identity.
63

 

Concebre que la identitat femenina té sentit per ella sola, sense anar subordinada a cap 

aspecte aliè, té a veure amb la reivindicació de decidir sobre el propi cos. A SATC 

veiem com reclama el dret de l’avortament i, anant més lluny, el tracta com un dret 

natural. A l’episodi “Coulda, Wolda, Shoulda” (4:11) la Miranda, embarassada sense 

haver-ho buscat, decideix que no pot continuar endavant amb l’embaràs perquè no 

podria fer-se càrrec del fill ja que la seva feina li ocupa tot el seu temps. Quan informa 

de la seva decisió a les seves amigues, el conflicte sorgeix perquè la Charlotte té 

problemes reproductius, però en cap moment perquè jutgin la seva decisió. Per recolzar-
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la, la Samantha li pretén treure importància i confessa haver avortat dos cops i la Carrie 

un:  

SAMANTHA. Ok, it's less than a desirable situation, but it happens. We've all been 

there.  

MIRANDA. I haven't. 

SAMANTHA. I've had two. Carrie, how many have you had?  

CARRIE. One. 

SAMANTHA. Right, that waiter at TGI Friday's.  

Nogensmenys, tot i l’aparent llibertat que desprèn l’ambient quan ho parlen entre elles, 

la Carrie mentirà a l’Aidan quan li pregunti si algun cop ha avortat i en quina edat tenia. 

Al final li ho confessa i es justifica al·legant haver mentit per por a ser jutjada. Per tant, 

concloem que tot i l’aparent normalitat que mostren entre elles, davant d’altres persones 

es veu com un tabú. 

Aquest tret tant destacat a les dues sèries beu del pensament post-feminista i del principi 

d’elecció atorgat a les dones després de les lluites feministes. Conseqüentment, com 

hem comentat anteriorment, les protagonistes, a part de donar èmfasi en la seva identitat 

individual, es sabran amb el dret i l’opció de “tenir-ho tot”. A l’episodi “All or Nothing” 

(3:10), la Samantha els hi diu a les seves amigues: “Ladies let’s just say it. We have it 

all. Great apartments, great jobs, great friends, and great sex...” La Charlotte discrepa 

trobant a faltar algú especial (un home) amb qui compartir-ho, però, tot i així la 

Samantha conclou que això no és important i ho crida per la finestra del seu nou 

apartament, perquè tot Manhattan ho sàpiga: “Do you see us Manhattan? We have it 

all”. Amb aquest lema demostren que la dona avui en dia és tan lliure i té tants drets 

com els homes, que la igualtat és aconseguida. 

Tanmateix, també ens mostren com la societat jutja si prens un camí no establert 

tradicionalment, si el “tot” no compta amb un dels pilars patriarcals. A l’episodi 2 

d’Infidels la Cruz tindrà problemes amb el seu sogre al no quedar-se embarassada 

fàcilment, doncs creu que tenir fills és imprescindible: “Una dona només es realitza del 

tot quan arriba a ser mare”. De la mateixa manera, les protagonistes de SATC se sentiran 

incomodes davant de preguntes sobre la seva elecció de vida com per què no tenen 

parella o no tenen fills. 
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En aquest cas, el guió censura les visions patriarcals i ens transmet que les protagonistes 

sí que tenen llibertat per tenir-ho tot. Tanmateix, en personatges secundaris, el guió 

carrega sobre les eleccions efectuades. Un exemple és la Sònia (Marta Calvó), la cap de 

la Cruz, una dona que és mostrada a l’espectador com una dona freda, frívola i sense cor 

que va escollir la seva vida professional enlloc de ser “una bona mare”. El seu propi fill 

li retraurà davant de la seva empresa “l’abandonament” sofert per ella (i no per la figura 

paterna), davant del què ningú li tindrà compassió, excepte ella mateixa que patirà 

remordiments davant d’una elecció que el guió castiga. 

SOLTERIA: L’ELECCIÓ DE LA INDEPENDÈNCIA 

Elegir ser soltera és una forma de representar la independència pròpia i insubordinació a 

algú altre. A més, és potser una de les eleccions més contraposades al model de rol 

femení tradicional perquè indirectament rebutja la dependència a un home, al matrimoni 

i a l’amor romàntic. És una postura de vida que expressa l’autonomia femenina en 

l’àmbit emocional i per tant, que nega l’androcentrisme. 

Però, poques vegades en el mitjans de comunicació veiem representades dones solteres 

que són felices amb aquesta situació, fins i tot en els casos en que et diuen que és una 

elecció personal com és el cas de les protagonistes de SATC. Per exemple, a l’episodi 

“They Shoot Single People, Don't They?” (2:4) les protagonistes defensen la seva 

solteria: La Carrie, després de dubtar si ser soltera la deprimeix o no, decideix que “I 

wasn’t gonna let a magazine or my friends or the Surgeon General... stop me from being 

who I was: Single and fabulous, exclamation point.” Malgrat tot, tan aviat com afirmen 

Portada de “Single & Fabulous?” que plasma el pensament contra el que 

lluiten sentir-se identificades. 
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que ser solteres els encanta, es mostra una voluntat de deixar de ser-ho. Per exemple, la 

Carrie a la celebració del seu trenta-cinquè aniversari, confessarà sentir-se sola i trobar a 

faltar una ànima bessona; així com la Charlotte, un matí de ressaca, confessarà estar 

cansada de seguir buscant el seu amor:  “I've been dating since I was 15, I'm exhausted. 

Where is he?”
64

 La Samantha serà la única que no veurà mai un problema en la solteria 

tot i que de tant en quant tingui parella. Però a l’episodi “Evolution” (2:11) se’ns 

revelarà que la causa de la seva actitud és deguda a que li van trencar el cor i la seva 

distància emocional és, en realitat, por a ser ferida adoptant així aquest estil de vida. 

Tanmateix, no se la mostra com una persona desgraciada a qui hauríem de tenir pena. 

Sinó, més aviat al revés, com una persona que gràcies a la seva experiència, ha obert els 

ulls i ha après a gaudir de la vida.  

Per contra, la Lídia d’Infidels serà vista com una soltera desgraciada que necessita una 

parella masculina per sentir-se completa. Un cop més, aparentment i en un inici, 

mostren una dona que gaudeix de la seva sexualitat obertament i que no necessita una 

parella per, al final, demostrar que realment intentava satisfer la seva soledat amb sexe 

esporàdic sense aconseguir-ho. A l’episodi 35 “M’encanta no ser jo!”, la Lídia intenta 

enganxar-se al Toni, que tot just acaba de tornar a la seva vida, i quan aquest li deixa 

clar que no ha tornat per sempre, la Lídia xiuxiueja per ella “No em deixis sola”. Tan 

bon punt en Toni se’n va, la Lídia truca a l’Oscar (Roger Casamajor), el seu company 

de jocs sexuals. 

Amb els exemples d’ambdues sèries es demostra que, el que a priori era una elecció de 

vida transgressora que rebutjava els valors patriarcals, són realment eleccions que 

reafirmen aquests valors. Lahad indica que aquesta dualitat és deguda al fals poder 

d’elecció que realment tenen les dones als mitjans: no es mostren adoctrinades a creure 

que els homes seran la causa de la seva plena felicitat, sinó que donen a entendre que, 

aparentment, és una elecció pròpia i que, conseqüentment, trobar l’home adequat, una 

ànima bessona, és la solució a la discriminació de gènere. Conseqüentment, Lahad 

explica que la soltera, és freqüentment mostrada com l’estereotip de la solitària amb 

gats o la repudiada vella solterona. En aquest cas, el missatge ens diu que el poder 

d’elecció estava en mans de la dona però que elegir ser soltera no era la bona elecció. 
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La Miranda, igual que la Lídia, tindrà por a ser soltera perquè no vol estar sola. A 

l’episodi “Four Women and a Funeral” (2:5), es trasllada amb el seu gat a viure a un 

apartament de Manhattan i tindrà un atac d’ansietat a l’imaginar-se que podria morir 

sola, sense que ningú se n’adoni, sent devorada pel seu gat, com l’antiga propietària del 

pis. D’altra banda, la Charlotte mostrarà la por a ser una senyora vella soltera, més que 

per estar sola, per la imatge de tal personatge. La confusió en el missatge ens fa 

entendre que l’elecció segura és casar-se i tenir fills: “The single woman is faking it, her 

choice is an unconvincing and dubious façade for her true desire to be married with 

children. Therefore, her choice of singlehood is not only temporary it is non-existent, a 

forgery.”
65

 

SATC recolza que aquesta elecció és la bona perquè ens la venen com l’elecció 

romàntica i valenta, mentre que la d’escollir ser soltera és l’elecció covarda. A “Luck 

Be an Old Lady” (5:3), la Carrie està decebuda amb els homes degut als seus fracassos 

amorosos i decideix que no val la pena el patiment ja que, en qualsevol cas, un cop 

siguin velles no estaran amb homes perquè ells normalment es moren abans. La Carrie 

opta per viure comptant tan sols amb les seves amigues perquè són les que pressuposa 

que estaran quan siguin grans. Per tant, quan uns homes s’apropen a la Charlotte i a ella 

a Atlantic City per prendre una copa amb elles, la Carrie els rebutja. Tanmateix, la 

Charlotte, que creu en la felicitat de l’amor romàntic, hagués volgut conèixer-los: 

CHARLOTTE. We couldn't have had one drink? What's the harm in having one drink? 

CARRIE. I can't believe you're still upset about that. What role did you think they 

would play in our lives? 

CHARLOTTE. Who knows? We might have hit it off. 

CARRIE. Come on. Let's look at the odds realistically. How many guys do we ever hit 

it off with? Very few, and even if we do, those relationships don't last. Even if they did, 

men die first, so we're back where we started. I say we skip all the drama and just enjoy 

each other's company... now. 

CHARLOTTE. But I don't want to skip all the drama. That's life, that's everything. 

That's relationships, and anniversaries, and kids. And I want all that, in addition to my 

friends.  

                                                 
65

 LAHAD, KINNERET (2013) The single woman’s choice as a zero-sum game (Cultural Studies) 18. 



31 

 

CARRIE. That sounds wonderful, but don't bank on it happening. 

Aquí ens deixa entreveure que no estar amb un home porta a la dona a sentir-se 

perduda. Amb tot l’esmentat, concloem que les dones que elegeixen ser solteres ho fan a 

contracor perquè tenen por a patir o bé, perquè encara no han conegut l’amor vertader. 

Per tant, de manera indirecta però, no per això menys clara, s’eludeix que la situació 

ideal que aporta felicitat plena a les dones és tenir parella masculina, sent heterosexuals 

i mares: elegint el model familiar tradicional. Lahad també arriba a aquesta conclusió: 

“This kind of widely accepted post-feminist schema often enunciates that late 

singlehood is the cause of and explanation for loneliness and unhappiness.”
66

 

Per contra, Infidels denotarà més la independència emocional de les protagonistes que, 

tot i que tenen parella de tant en tant, no en busquen i no els hi cal per ser felices. Tant 

la Joana com la Paula mostraran més aquesta postura d’indiferència, és a dir, que la seva 

felicitat no depèn d’una relació amorosa. La Lídia i l’Arlet, en canvi, s’aproparan més 

aviat a la necessitat d’estar amb algú. D’una manera contraposada tenim a la Cruz, que 

un cop la seva relació amb l’Eduard (Joan Carreras) es trenca, no tornarà a necessitar 

una parella estable, per deixar-ho clar, enlloc de donar la tutela de la seva filla a la seva 

actual parella (qui des d’abans de ser parella ha demostrat voler ser-ne el pare) li donarà 

al Robert (Ferran Carvajal), el seu amic homosexual, els quals competiran entre ells per 

ser el “company” de la Cruz. 

De la mateixa manera que SATC, Infidels respecta la solteria però la vincula a la 

decepció masculina i no com una elecció lliure i feliç. La Cruz, a l’episodi “Els grans us 

passeu la vida dient mentides” (28) resumirà aquesta idea amb una frase: “Però, per què  

vull una parella? Perquè em deixi o m’enganyi?”. 

3.1.2. L’amor 

Forma part de la cultura tradicionalment femenina que la protagonista d’una ficció 

tingui l’objectiu de trobar parella, l’home perfecte, dins del context de l’amor romàntic. 

L’amor romàntic, com indica Anthony Giddens “implica frecuentemente una atracción 

instantánea: amor a primera vista”
67

i on “los afectos y lazos, el elemento sublime del 

                                                 
66

 LAHAD, KINNERET (1013) The single woman’s choice as a zero-sum game (Cultural Studies) 14. 
67

 GIDDENS, ANTHONY (1995) La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las 

sociedades modernas (Madrid: Catedra) 45. 



32 

 

amor, tienden a predominar sobre el ardor sexual”
68

amb el que s’arriba a una vida plena 

i completa. És un amor que valora més la connexió psíquica que no la passió física, amb 

el que les dues persones s’uneixen formant una sola ànima.  

Dins la tradició de l’amor romàntic, Giddens exalta que queda integrada la noció de la 

“búsqueda”.
69

Trobar l’ànima bessona, resulta doncs un esdeveniment atzarós i 

espontani però desitjat amb vehemència, sobretot per l’heroïna, la figura femenina. 

Giddens explica com l’amor romàntic és retratat a la literatura com la conquesta sexual i 

amorosa d’una dona vers un home i que, per això principalment ha format part de 

l’imaginari femení:  

La heroína alcanza y funde el corazón de un hombre, que es inicialmente indiferente y 

lejano a ella cuando no abiertamente hostil. La heroína produce así activamente el amor. 

Su amor hace que ella sea amada a su vez, disuelve la indiferencia del otro y reemplaza 

el antagonismo por la devoción.
70

 

El procés de seducció esmentat recorda ràpidament a la relació de la Carrie i Mr. Big 

(Chris Noth). Ell, un home que marca constantment les distàncies però que la Carrie no 

pot deixar d’estimar, al final s’obrirà a l’amor, anant-la a buscar a París, seguint clixés 

romàntics. 

A Infidels no hi ha una presència tan marcada com a SATC de la cerca de l’amor. Les 

protagonistes de Nova York en múltiples episodis pretenen donar èmfasi al sexe 

esporàdic i sense cap connotació afectiva, però predomina principalment el joc de les 

cites amb l’objectiu de trobar l’amor vertader. Elles es consideren en la saviesa de que 

no existeix aquest tipus d’amor, i per tant, sempre que algú els hi vol fer creure que sí, 

elles respondran amb sarcasme: “Romance is routinely ironized and made fun of in the 

show, among other things, because it is seen as a traditional form of patriarchal 

submission.”
71

 L’èmfasi d’aquesta idea comença al primeríssim tema del primer 

episodi, en que la Carrie informa a l’espectador i a la seva amiga britànica, que el 

romanticisme ha mort, com a mínim a Nova York: 
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Then I realized no-one had told her about the end of love in Manhattan. Welcome to the 

age of “uninnocence”. No one has ‘Breakfast at Tiffany’, and no one has ‘Affairs to 

Remember’… Instead we have breakfast at 7am, and affairs we try to forget as quickly 

as possible. Self-protection and closing the deal are paramount. Cupid has flown the co-

op. 

Les quatre amigues manifestaran lluitar contra la possibilitat que existeixi el 

romanticisme, ja que estan convençudes que es tracta d’una enganyifa que no fa més 

que crear més desil·lusió. Tot i així, elles no cessaran de buscar la seva ànima bessona 

tot i manifestar que no hi creuen i que no la necessiten: “The series […] is powerfully 

determined by a cyclical structure that combines hope and pessimism in equal doses as 

the girls usually dismiss potential suitors by the end of each episode, only to start all 

over again with renewed hopes in the next one.”
72

  

Giddens justifica que la idea de l’amor romàntic va lligat a les dones a causa de la visió 

patriarcal de la sexualitat. Si les dones volien viure la sexualitat de manera “respectable” 

havien de fer-ho per mitjà del matrimoni. Conseqüentment, es donava el “romance de la 

búsqueda” i esperaven que el seu company sexual fos també la seva parella futura.
73

 El 

rerefons de l’amor romàntic, doncs, és el resultat d’una societat patriarcal, del qual les 

dones post-feministes n’estan al corrent i, per tant, volen negar-lo al màxim possible 

però que, degut a la seva condició femenina, no poden evitar fantasiar-hi secretament. 

Beatriz Oria troba que un dels punts en comú de les heroïnes post-feministes és aquesta 

cerca de l’amor romàntic que lluita i es contraposa amb els seus ideals feministes: 

She wants a career, but her biological clock is ticking, and she is quite desperate to meet 

Mr. Right. She identifies herself with feminist stances on independence but cannot help 

indulging in traditional heterosexual fantasies of being rescued from it all by Prince 

Charming.
74

  

SATC farà referència al desig de ser rescatades per un home que esdevingui el seu amor 

romàntic a l’episodi “Where There’s Smoke” (3:1). El diàleg entre les amigues 
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demostrarà que és una fantasia inconfessable que totes tenen però que no es poden 

permetre de tenir: 

CHARLOTTE. It's because women really just want to be rescued.  

VEU EN OFF. There it was. The sentence independent single women in their thirties are 

never supposed to think, let alone say out loud. 

No obstant, la cultura post-feminista ha introduït el romanticisme com un afer que 

també concerneix als homes. A Infidels veurem com el Víctor (Gorka Lasaosa), la 

primera parella heterosexual de l’Arlet, és qui mostra una devoció cap a ella i busca 

estar amb ella per tota la vida mentre ella és més escèptica i freda. A SATC, la Carrie es 

sorprèn quan l’Aidan no vol anar-se’n al llit amb ella perquè vol “esperar” a conèixer-se 

més per tal de fer l’amor i no tan sols sexe, com un gest romàntic. Que siguin els homes 

qui creguin en l’amor romàntic i que al final concedeixin que existeix, no és més que 

donar el poder de la veritat a les figures masculines. 

El personatge que més representa el romanticisme és Aleksandr Petrovsky (Mikhail 

Baryshnikov), un artista rus reconegut, parella de la Carrie durant la sisena temporada. 

Ell és més gran que ella, fet que, juntament amb el fet de ser europeu, com diu Beatriz 

Oria, simbolitza la sofisticació geogràfica i d’un temps, no tan llunyà, en el que el 

romanticisme sí existia.
75

 Per deixar clar que la dona post-feminista no accepta l’amor 

romàntic, la Carrie repetidament es mostrarà incomoda davant de gestes romàntiques. 

Per tant, el fet que vagin repetint que el romanticisme no existeix, però no parin de 

cercar la seva parella per tota la vida dóna a entendre que el que no creuen és que l’amor 

vertader, idealitzat i, en definitiva, romàntic s’expressi de manera romàntica. 

Un dels exemples més clars d’aquesta contraposició és la comparació entre la relació de 

la Charlotte amb el seu primer marit, Trey (Kyle MacLachlan), amb la relació amb el 

segon marit, Harry (Evan Handler). El primer, és un home perfecte segons l’ideal de la 

Charlotte: és educat, ric i respectuós. Fins i tot la manera en que es van conèixer, és 

típica d’un cavaller, rescatant-la després de quasi atropellar-la, -també molt típic d’una 

narració romàntica-. Durant la seva relació, tot succeeix com la tradició estableix i 

celebren un gran casament. Malauradament, la seva relació acabarà per no funcionar al 

poc de casar-se. D’altra banda, en Harry, el segon marit, representa un home una mica 

                                                 
75

 ORIA, BEATRIZ (2014) Talking dirty on Sex and the City: Romance, Intimacy, Friendhip (Lanham: 

Rowman & Littlefield) 35. 



35 

 

maldestre -sovint goteja de suor o taca uns papers per dur les mans brutes de menjar-. A 

més, físicament no és el tipus d’home que la Charlotte considera atractiu i, per tant, no 

és el seu ideal de marit. Per acabar-ho de recalcar, el casament no va gens com l’esperat 

i no paren de succeir imprevistos. Tanmateix, la relació amb el Harry, durant tota la 

sèrie, reiteren la seva gran solidesa, el gran amor que senten l’un per l’altre i la connexió 

que tenen. 

Tot i que a Infidels la cerca de l’amor no sigui un tema recurrent, la relació de les 

protagonistes amb les seves parelles guiarà la major part del discurs. Que les dues sèries 

que analitzem comparteixin aquest tret no és una coincidència: les dues han heretat la fi 

última de la dona patriarcal: tenir parella, trobar l’amor i, en definitiva, que la seva 

existència vagi lligada a un home. Com a conseqüència, les protagonistes experimenten 

una espècie de neurosi si no la troben. A Loving with a Vengeance, Tania Modleski 

relaciona el vincle entre el romanticisme “femení” i la “histèria”: “It is easy to see that 

romances not only reflect the “hysterical” state, but actually, to some extent, induce 

it”.
76

 

La Carrie, la Charlotte, i en menys mesura, la Miranda representaran aquest estat de 

histèria a causa de buscar una parella, tenir problemes amb la parella, trencar amb una 

parella... Tot i ser unes dones aparentment poderoses degut al seu estatus social, l’èxit 

professional i la seva independència, responen de manera insegura quan es relacionen 

amb un home: “If Allen was the hero of the age of anxiety in the 1970s, Carrie has 

become an icon of postfeminist neurosis.”
77

 La Carrie és qui més exemplifica aquest 

estereotip, potser a propòsit per plasmar tots els rols atorgats a les dones al llarg de la 

història o bé per plasmar diferents tipus de dones. De qualsevol manera, es confessa 

completament perduda i dèbil enfront l’home del que està enamorada: “I think I’m in 

love with him, and I’m terrified in case he thinks I’m not perfect… you should see what 

I’m like round him – it’s like- I wear Little outfits. I’m not like me. Sexy Carrie. Casual 

Carrie. Sometimes I catch myself actually posing – it’s exhausting!” diu la Carrie 

referint-se a la seva relació amb Mr. Big. La inseguretat de la Carrie arriba fins al seu 

apartament, en el què s’hi veu reflectida, i evita que Mr. Big pugi a casa seva per por de 

què hi veurà d’ella i que no li agradi. Només pujar s’excusa que ha de redecorar-lo, però 

                                                 
76

 MODLESKI, TANIA (1984) Loving with a Vengeance: Mass-produced fantasies for women (New 

York: Routledge) 57. 
77

 ORIA, BEATRIZ (2014) Talking dirty on Sex and the City: Romance, Intimacy, Friendhip (Lanham: 

Rowman & Littlefield) 22. 



36 

 

ell li respon “I like just the way it is” donant-li l’acceptació i autoafirmació que 

necessita. 

Beatriz Oria afirma que la mateixa mentalitat provinent de la Segona Onada Feminista 

que les va fer “lliures” les fa neuròtiques en el post-feminisme: “Another problem 

contemporary women have to face is the difficulty of defining Mr. Right after feminism. 

[...] In a way, it could be said that Carrie’s neurosis and frustration stem precisely from 

the same feminist ideas that have supposedly ‘liberated’ her.”
78

En conclusió, veiem que 

les protagonistes de SATC es neguen a l’expressió d’una determinada manera de l’amor 

romàntic, però que hi creuen en ell ja que busquen la seva ànima bessona i, al final, la 

troben.  

El guió d’Infidels segueix en certa manera la mateixa contradicció. Des d’un inici pretén 

trencar amb la noció romàntica de les relacions afectives. La principal expressió del 

trencament és tractar la infidelitat com una acció habitual i normal ja que es contraposa 

al romanticisme que requereix exclusivitat sexual.
79

 Tot i així, la relació oficial 

acostuma a ser una única pel que el tipus de relació afectiva que apareix és la 

monogàmia. A més, al mateix temps que sobreentenen la infidelitat com a natural, 

també es donen relacions definides com a vertaderes construïdes des de l’ideal 

romàntic, com és el cas del Marc, l’amant de la Paula: “Fa altament romàntica la relació 

amb l’amant [...] el fet que fos el seu xicot de l’adolescència i la casualitat de la trobada 

[...] [que] representen dos elements fonamentals de l’amor romàntic: la perennitat i la 

predestinació”.
80

  

Finalment, és remarcable com les diferents unitats argumentals que desenvolupa cada 

protagonista giren constantment entorn a la relació de les protagonistes amb les 

respectives parelles o els homes, només amb l’excepció de l’Arlet, que és lesbiana: “El 

que és rellevant a la sèrie no és el que decideixi “ella” en la seva vida, sinó el que passa 

“entre ell i ella”.”
81

A mesura que avança la sèrie, emfatitza el romanticisme. Per 
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exemple, la Cruz s’enfadarà amb el Jesús (Santi Ricart) per no haver tingut una petició 

de matrimoni perfecte. 

 

 

EL CONSUMISME ROMÀNTIC 

Hem vist que SATC considera les gestes romàntiques com a artificials i que no 

demostren un amor vertader. Per contra, l’amor vertader segons la dona post-feminista 

es prova per gestes consumistes: el consumisme romàntic. Com hem vist, la Carrie 

rebutjava tot mena de romanticisme clàssic de Petrovsky com recitar-li poesia o dedicar-

li una peça de piano. La seva reacció canvia radicalment quan Petrovsky li regala el 

vestit d’Oscar de la Renta que havia vist a la revista de Vogue. La Carrie l’accepta 

encantada, entenent el regal com un gest romàntic. 

Beatriz Oria opina que aquesta mateixa seqüència eludeix com el consumisme i el 

romanticisme estan molt lligats a la sèrie i que llegir poesia o dedicar una cançó és un 

romanticisme passat de moda i amb el qual la gent jove se sent incomoda: “This 

emphasizes the overwhelming power of late capitalist values: poetry and music are 

under suspicion, but commodities are not to be doubted as tokens of ‘true’ romance.”
82

 

Oria ho exemplifica amb la reacció de la Carrie davant l’elecció de l’anell de promesa 

de l’Aidan, que no li agrada gens, i que, segons diu, significa que la seva parella no la 
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coneix perquè no sap quin tipus d’anell està fet per ella. Aquí clarament se li dóna una 

importància molt gran al material com a prova d’amor.  

La Miranda, per la seva part, també és qui més es mostrarà en contra dels clixés 

romàntics perquè els relaciona amb els valors patriarcals. Oria relaciona tots els 

preparatius del seu casament amb un intent per part de la Miranda d’esquivar-los: 

evitarà vestir de blanc virginal, tenir dames d’honor i una gran aliança cara. Per tant, 

ella rebutja el romanticisme clàssic i l’actual (consumista): 

Miranda’s marriage proposal is not ‘romantic’ in the traditional sense because it ignores 

the consumerist practices that sanction the moment as such: there is no ring and the 

engagement is sealed over three-dollar beer rather than at a fancy restaurant.
83

 

En definitiva, la trama romàntica no ha desaparegut de les noves sèries post-feministes, 

ni tan sols ha minvat la seva importància. Hem observat que, en alguns casos, ha canviat 

la forma d’expressar “l’amor vertader” però que la forma de relacionar-se 

afectuosament de les dones no s’ha desvinculat tant del mandat patriarcal: la dona 

segueix en gran mesura depenent emocionalment de l’home, fent que una de les seves 

prioritats sigui trobar parella i, quan la troba, en alguns casos, esdevé histèrica i 

insegura. 

3.1.3. La sexualitat 

El sexe és una temàtica principal d’ambdues sèries. Els dos grups d’amigues passen 

llargues estones parlant de sexe: de les seves fantasies i de les seves experiències. Fan 

referència al sexe a llurs títols: Sex and the City d’una manera explícita i Infidels d’una 

manera més indirecta però que s’associa amb infidelitat de parella; fins i tot a SATC 

construeix gran part de la temàtica de cada episodi.  

Parlar de sexe obertament suposa encara un tabú, pel que ens crida l’atenció quan se li 

fa referència. Foucault localitza una repressió i censura a la temàtica sexual i al sexe en 

general sobretot des dels inicis del segle XVII
84

 i la prova d’això és que el senzill fet de 

parlar de sexe suposa una transgressió.
85

 El present beu del passat i com a tal, hem 

heretat un rastre que deriva d’aquesta mentalitat, que mica en mica va canviant, però 
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que encara fa que avui en dia veiem el sexe com un tema tabú. És per això que Sex and 

the City i Infidels ens resulten atrevides. 

La sexualitat de les dones, dins una societat patriarcal, va lligada i depèn exclusivament 

de la del seu marit, pel que, es podria dir que la seva funció és reproductiva. Per contra, 

la dona post-feminista reclama la sexualitat com un plaer propi, del que pot gaudir i 

parlar lliurement. Una manera de reflectir aquesta postura és fent que les protagonistes 

parlin sense censura de sexe. Conseqüentment, ens trobem que el que semblaven unes 

sèries que mostrarien sexe, el que fan, sobretot és parlar de sexe: “Talking about sex is 

as important -if not more important- as sex in itself”.
86

  

En conseqüència, la temàtica sexual no està enfocada per crear un ambient eròtic a la 

sèrie, tot i que es pugui veure a les protagonistes nues o practicant sexe, sinó que la 

principal presència de sexe està en els diàleg entre elles, que sempre contribueixen en el 

to humorístic. Amb les seves xerrades, introdueixen amb naturalitat moltes pràctiques 

sexuals i el fet de tenir fantasies. Per exemple, parlen de masturbació, de consoladors, 

de ménage à trois, de fantasies eròtiques, de sexe anal i de sexe oral (els dos últims 

només a SATC). Amb tot, Oria comprova que SATC li dóna més importància i valor al 

sexe en parella que a la masturbació en soledat: “Masturbation is okay as a pastime, but 

not as a substitute for ‘the real thing’.”
87

 

La importància notòria que mostren les protagonistes pel sexe, no és tan sols reclamar 

que elles gaudeixen del sexe, sinó que el necessiten i no prescindiran d’ell: “Las 

mujeres esperan recibir, así como proporcionar placer sexual”.
88

 Per exemple, el Robert 

li regalarà un consolador a la Cruz perquè creu que ho necessita per la seva salut, ja que 

està massa tensa, amb el que s’entén que el sexe és necessari.  
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A SATC conduiran la seva importància dins el context de parella. La relació entre sexe i 

una relació estable sorgeix al llarg de tota la sèrie, però pren forma principalment a 

l’episodi “What’s Sex Got to Do With It” (4:4): 

The next day I thought about what Samantha said. She wasn't having sex because she 

wanted to have a relationship. And I was having mind-blowing sex hoping to turn it into 

a relationship. So there you have it. We've got a relationship without sex and sex 

without a relationship. Which had a better shot at survival? I couldn’t help wonder: 

what comes first, the chicken or the sex? 

Les respostes ens les donen al llarg de les temporades. La Charlotte decidirà que el sexe 

és imprescindible quan deixarà al seu primer marit, el Trey, a causa de la seva 

insatisfacció sexual; igual que la Carrie deixarà a una de les seves fugaces parelles, 

Vaughn Weisel (Justin Theroux) perquè té problemes d’ejaculació precoç. Per contra, 

també demostraran que només el bon sexe no és suficient per mantenir una relació. A 

l’episodi “The Freak Show” (2:3), la Charlotte intentarà tenir una relació estable amb 

Mr. Pussy només perquè té molt bona tècnica en la pràctica del sexe oral, tot i que no 

connectin en altres aspectes. Finalment decidirà que no és suficient.  

En el sentit contrari, la Carrie, al primer episodi, es plantejarà si és possible mantenir un 

bon sexe sense sentiments, com elles anomenen practicar el sexe “com un home” i 

també fracassarà. En definitiva, emfatitzen la importància del sexe per si sol i del sexe 

dins una relació, però també especifiquen que una relació necessita més que sexe i que 

el sexe necessita reciprocitat i no ser un acte purament egoista i físic. 

La Cruz es planteja usar el consolador que li ha regalat el Robert. 
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El guió d’Infidels els dóna la raó. Les relacions sexuals que hi tenen lloc sense 

sentiments són jutjades negativament i seran en el context d’una mala època. Els dos 

exemples principals són la Paula i la Lídia. La mare del Manu descobrirà la disfressa de 

prostituta de la Lídia que usa per dur a terme les seves fantasies eròtiques i decidirà que 

no vol que el seu fill visqui amb una dona així. La Lídia, enlloc de plantar cara com fa 

en altres temes, sent vergonya d’ella mateixa, ja que el motiu pel que es comporta així 

és que se sent sola. Pel que fa a la Paula, s’embolicarà amb el Peter, quan ja no surt amb 

la Joana, i serà jutjada per això. Tot i així, s’explicarà en que està passant per un 

moment dur i amb problemes amb l’alcohol. 

L’ESTIGMATITZACIÓ  

Tot i la gran varietat de pràctiques sexuals que proposen, en que la majoria reben 

l’aprovació de totes les protagonistes, algunes mostren no tenir un vot positiu unànime. 

Per exemple, el sexe anal no serà ben rebut per la Charlotte, que no considerarà una 

bona opció fora del matrimoni i la Samantha serà l’única que li donarà una oportunitat. 

El mateix passa quan comenten la pràctica de tuchus-lingus a l’episodi “Baby, Talk Is 

Cheap” (4:6). En aquest cas pretenen sorprendre l’espectador fent que totes s’oposin a 

tal pràctica, excepte la Charlotte qui, en teoria, és més conservadora. Tanmateix la 

Charlotte al·lega que, “Trey likes to do it. We're married.” pel que, dóna a entendre, que 

qualsevol pràctica sexual dins el matrimoni és acceptable per una dona, perquè 

immediatament és immune de ser jutjada. Això ens condueix a que, principalment, la 

dona post-feminista no amaga la seva sexualitat i reclama que per ella és igual de 

necessari que per un home. A més, a priori, vol donar la imatge que practicar sexe, 

sortint de la funció reproductiva, és completament bo i necessari. Tanmateix, com hem 

pogut observar, hi ha algunes pràctiques que continuen a l’ombra, que SATC posa en 

dubte la respectabilitat de la persona qui la practiqui, les quals dins el matrimoni no 

suposen cap problema. 

D’aquesta manera, la Samantha i la Lídia seran jutjades per practicar sexe esporàdic 

sense sentiments per part del discurs i de les pròpies amigues. El fet que aquestes dues 

protagonistes es defineixin principalment per la seva sexualitat treu en relleu que, la 

dona post-moderna de les sèries no només parla sobre sexe sinó que es construeix la 

seva identitat segons la imatge sexual que se li projecta.  
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L’ORIENTACIÓ SEXUAL 

L’elecció d’una orientació sexual diferent a l’heterosexualitat és un aspecte que, en 

teoria, és acceptat actualment dins les societats occidentals. Tot i així, les 

representacions que se’ls fa als mitjans de comunicació acostuma a ser poca, o si es fan, 

molt estereotipades, tant sigui en dones com en homes:  

Further, Black women or lesbian women, conveying the most threatening images to 

white male supremacy, are rarely represented positively. Any aspect of womanhood 

which does not correspond to the traditional, male defined image is ignored or 

marginalized.
89

 

Les sèries post-feministes, per mostrar-ne l’acceptació, fan aparèixer algun personatge 

amb una orientació sexual diferent de la pròpia patriarcal. SATC comptarà amb els 

personatges secundaris Stanford Blatch (Willie Garson) i Anthony Marantino (Mario 

Cantone), que són uns personatges completament estereotipats, fent d’homosexuals que 

exageren la seva feminitat. A part d’ells, a l’episodi “What’s Sex Got to Do With It?” 

(4:4), la Samantha jugarà amb aquest tema: tindrà una única parella femenina en tota la 

sèrie, la Maria (Sônia Braga), la qual durarà tres episodis, no gaire més que cap altra 
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relació esporàdica. Les seves amigues mostraran una gran sorpresa i escepticisme 

davant un canvi que consideren excessiu: 

CARRIE. How does that work? You got bed one night and you wake up next morning, 

and you're a lesbian? 

MIRANDA. I forgot to tell you. I'm a fire hydrant! 

CARRIE. I'm a shoe. I always wanted to be one and now I am. 

CHARLOTTE. I don't think she's not a lesbian. She just ran out of men. 

MIRANDA. Then you go on strike, you don't eat pussy! 

Després de la sorpresa inicial, es veuran més poc entusiastes a fer preguntes sobre la 

seva relació que amb les anteriors parelles que eren homes: 

CARRIE. Listen guys. When she gets here, we have to talk about her relationship. She 

was kinda mad we didn’t take it seriously last time. 

MIRANDA. Oh, please. She isn’t having a relationship. She's just doing it to bug us. 

Les amigues de la Samantha queden estupefactes a l’assabentar-se de la seva nova orientació 
sexual. 
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Aquesta reacció evidencia que les amigues no creuen que es tracti d’una relació seria 

pel fet que sigui amb una dona, doncs no creuen que pugui ser lesbiana o bisexual. 

Donant-los la raó, la Samantha no tornarà a sortir mai més amb cap altra dona. 

Infidels tracta el tema d’una manera diferent, però la reacció de les amigues serà bastant 

similar. En aquest cas, ens presenten l’homosexualitat des de més a prop de 

l’espectador: una de les protagonistes. L’Arlet confessarà la seva homosexualitat i 

demostrarà que no és un joc passatger ja que mantindrà una relació duradora amb la 

Dani (Dolo Beltrán) i en tindrà d’altres com amb la Francina (Patrícia Bargalló). 

Tanmateix, les amigues no acaben d’entendre tal confessió, trobant a faltar un motiu 

que l’expliqui i considerant que forma part d’una conducta no apropiada al equiparar-lo 

a la infidelitat de la Paula amb el Marc el dia del seu casament: 

CRUZ. He flipat amb l’Arlet. Recordeu el primer sopar amb ella? 

PAULA. Osti, sí! Es va escandalitzar per l’anècdota aquella del meu casament i mira-la 

ara com s’ha deixat anar, eh! 

JOANA. No sé si hem sigut una bona influència per ella... 

PAULA. Sí, i tant que sí. S’ha alliberat, home. 

JOANA. Sí, però pobre Víctor... no sé. 

[...] 

JOANA. Jo no m’imagino amb una dona... no, no. 

CRUZ. Però, llavors, l’Arlet era lesbiana i no ho sabia...? No, és vichisoise.  

Un exemple que mostra els prejudicis per part de les protagonistes apareix a l’episodi 

30 “I tu pots parar de tocar, hostia?” en què la Joana li crida a l’Arlet “Tu no ho pots 

entendre perquè mai tindràs fills”. Clarament aquesta afirmació per part de la Joana es 

basa en la creença i debat sobre si una parella lesbiana pot o hauria de tenir fills. Poc 

després d’aquest moment, l’Arlet decidirà ser mare. Seguint amb la reivindicació de 

l’acceptació de l’orientació sexual, criticaran l’homofòbia a través de figures com el 

pare de l’Arlet, que es resistirà constantment a l’enllaç de la seva filla amb la Dani. La 

seva opinió serà sancionada pel guió que el plasmarà com un home conservador que 

pegava a la seva dona i filla. SATC no al·ludirà directament a cap problema 

d’homofòbia amb el que s’entén que ho consideren una elecció acceptada socialment. 



45 

 

En trets generals, la manera en que està enfocada la sexualitat a ambdues sèries suposa 

una transgressió al mandat patriarcal. El sexe és mostrat com un acte que les dones 

poden viure amb gaudi, per propi plaer i com una necessitat indiscutible. A més, se’ns 

mostra que orientacions sexuals i pràctiques sexuals fora de les normatives són 

acceptades. Tot i així, la sexualitat continua sent un paràmetre sota el que s’estigmatitza 

la dona i, al cap i a la fi, les protagonistes ens acaben per demostrar que el sexe sense 

amor és una opció, però no una bona opció. Indubtablement, la llibertat sexual és un 

dels punts forts de la transgressió post-feminista, però com la majoria de les seves 

transgressions, porta amb ella algunes ombres que acaben donant missatges no tan 

transgressors. 

3.1.4. L’amistat 

La relació d’amistat entre les quatre i cinc amigues és un dels factors que s’ha potenciat 

a ambdues sèries i que tan sols arriba a l’àmbit femení, és a dir, que existeix només 

entre dones o bé, homes homosexuals. Com Oria exemplifica: 

Carrie’s relationship with Aidan is largely based on friendship but it eventually fails, 

while her undying obsession with Big, with whom she cannot be friends, points to the 

fact that friendship does not feature in SATC’s formula for successful relationship. This 

reinforces the idea that women friendship can only exist with other women, not with 

heterosexual members of the opposite sex.
90

 

Ambdues sèries han atorgat molta importància a les relacions amoroses amb els homes 

(o parella) i les relacions d’amistat amb altres dones. Tenint en compte que la relació de 

parella amb un home ja ha rebut importància tradicionalment, podem deduir que, amb 

això, les sèries han transgredit donant més importància al vincle d’amistat. Beatriz Oria 

troba un exemple en que el vincle d’amistat és posat al mateix nivell que l’amorós en el 

casament de la Miranda: mentre la parella feliç pronuncia els seus vots, la Carrie i la 

Samantha s’agafen de la mà -s’acaben d’assabentar que la Samantha té càncer de pit-, 

eclipsant el moment íntim de la parella que es casa: 

Despite the centrality of the heterosexual couple in the wedding scene, editing works to 

emphasize the importance of Samantha and Carrie’s bond. When Miranda pronounces her 

vow ‘in sickness and in health’, we see Carrie reaching out for Samantha’s hand. This is 
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followed by a shot that visually encapsulates the two ‘engagements’ taking place at the 

same time: the heterosexual couple is framed by the couple of friends, who stand in the 

foreground”.
91

 

 

Oria troba que aquesta escena amplifica els límits del gènere romàntic, incorporant 

l’amistat com un destinatari possible d’aquest.
92

En conseqüència, substitueix una 

relació d’amor per una d’amistat. Un altre exemple seria quan a l’episodi “My 

Motherboard, Myself” (4:8) la Carrie acompanya a la Miranda al funeral de la seva 

mare, enlloc d’una parella, per simbolitzar que ella és la seva família. Fins i tot, a 

l’episodi ”Ring a Ding Ding” (4:16) la Charlotte li ofereix el seu anell de matrimoni 

amb el Trey perquè pagui els seus deutes i refusi l’ajuda de Mr. Big. La manera en que 

la Charlotte li ofereix simbolitza una petició de matrimoni ja que enlloc d’oferir-li 

diners, li ofereix l’anell de promesa: “Will you take the ring?”
93

 

D’altra banda, les amigues d’Infidels no ocuparan mai un lloc tan íntim. Sovint entre 

elles hi haurà secrets i enganys, propi de les trames enrevessades dels soap opera. 
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Tanmateix, el vincle d’amistat es mantindrà ferm i tant en els moments divertits com en 

els difícils es reuniran per compartir-los. Christine Geraghty explica que, malgrat la 

importància dels papers masculins, el soap opera tracta principalment de les relacions 

entre dones: “It is too often assumed that soaps emphasise male-female relationships at 

the expense of others. [...] The relationship between mother and daughter, for instance, 

is central in many soaps, providing an irresistible combination of female solidarity and 

family intimacy”.
94

 

Cal observar, però, que la solidaritat entre les dones es queda a nivell de les 

protagonistes: “La Joana no s’està de ser infidel a la Gabriela amb el seu marit, el Peter; 

la Cruz implica l’amant del seu marit, la Carlota, en un negoci fraudulent, i la Francina 

és condemnada per totes les amigues de l’Arlet”.
95

 

 

3.1.5. La professió 

SATC i Infidels mostraran com les dones estan completament integrades en el món 

laboral. La gran part de les protagonistes compta amb una carrera professional 

ambiciosa: periodista reconeguda, advocada, relacions públiques, galerista d’art, 

psiquiatra, economista, professora i mestressa de casa. Només la Charlotte i la Joana 

seran mestresses de casa durant alguna època de la seva vida i mostren aquest fet com 

una elecció personal que tenen el dret d’efectuar.  

Tot i així, l’argument no li dóna una especial importància a les seves professions. SATC 

mostrarà tan sols més importància a la professió de la Carrie ja que basa el tema dels 

episodis degut a la columna que escriu, i per tant, nombroses vegades la veurem teclejar 

al seu ordinador, reflexionant i escrivint. Però, tot i així normalment l’escenari laboral 

no apareix i quan ho fa, s’usa en context per explicar relacions entre els personatges: “El 

despatx de la Lídia és l’escenari laboral on succeeixen més escenes. No obstant això, el 

que passa aquí no gira al voltant de la professió de la Lídia: és el lloc de trobada amb el 

seu amant, Toni.”
96

Com argumenta l’informe d’INDERA, l’única feina a la qual se li 
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atorga importància com a tal és la de la Cruz, amb el que remarquen que, casualment, la 

professió que se li dóna més atenció és en un sector en que els homes són majoria. 

L’elecció de fer carrera dins una professió forma part d’una transgressió a la mentalitat 

patriarcal. Algunes de les protagonistes escolliran ser ambicioses professionalment i, tot 

i així, casar-se i tenir fills, és a dir, “tenir-ho tot”. L’exemple el representen la Miranda o 

la Cruz i la Joana. Amb tot, veiem que cap de les dues parts, ni la professional ni la 

familiar-tradicional, són representades a les sèries com a obligatòries. Les protagonistes 

mostren una varietat de diferents estils de vida, demostrant que tenen dret a elegir. Però, 

en cap moment, es mostra que tinguin la obligació ni de ser mares ni de treballar. En 

aquest aspecte, a l’episodi “Time and Punishment” (4:7) la Charlotte, exigirà el seu dret 

a no treballar si no vol, quan les seves amigues la jutjaran per deixar la galeria per ser 

mare: “The women's movement is supposed to be about choice. And if I choose to quit 

my job, that is my choice.” 

Cap de les dues sèries no faran gaire èmfasi en l’estrès que suposa compaginar els dos 

àmbits. Tan sols ens pocs episodis, la Miranda després de tenir el bebè, anirà de bòlit, 

però se’n sortirà i la Joana aconseguirà treballar, estudiar i tirar endavant sola amb el 

seu fill i la seva filla. Tot i així, sí que, de manera indirecta, podem entendre la 

incompatibilitat que les protagonistes preveuen que suposa en diversos casos. Per 

exemple, la Lídia no decidirà ser mare (d’acollida) fins que no hagi triomfat 

professionalment com a psiquiatra i la Miranda es plantejarà avortar perquè no es veu 

capaç de treballar i tenir un bebè. 

El despatx de la Cruz, un escenàri majoritàriament masculí. 
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Per acabar, de la mateixa manera que les dones han conquerit el territori laboral, a 

Infidels els homes també es mouran per l’àmbit domèstic. D’aquesta manera, el Peter, 

durant una temporada serà “amo” de casa.  

Tanmateix, la vida professional no es mostra com a rellevant pel discurs de la sèrie, fet 

que pot tenir dues lectures. Per una banda, el fet que la professió, un àmbit 

tradicionalment considerat masculí, tingui tanta poca presència en l’argument, fent que 

tan sols els aporti autonomia i estatus, pot donar a entendre que a les dones no els 

interessa, ja que l’argument tan sols profunditza en els mateixos temes que 

tradicionalment s’ha atribuït del seu interès. Però, per altra banda, pot ser que es doni 

per fet que la dona moderna occidental i de classe mitja treballa. 

L’ESTATUS SOCIAL 

La qüestió de classes apareix molt de passada a ambdues sèries i per tractar dos temes 

diferents. Per una banda, Infidels, amb la figura de la Cruz, filla d’immigrants del sud 

d’Espanya, que té orígens humils se’ns mostra com una dona que, gràcies al seu esforç, 

ha arribat a tenir una bona posició laboral. La lectura que se’n pot treure és l’autonomia 

que tenen les dones per arribar allà on volen, tot i que tinguin orígens humils.  

Pel que fa a SATC, ho enfoquen des de la perspectiva de la diferència d’estatus dins 

d’una mateixa parella. En general, observem que les quatre protagonistes són ben 

poderoses en relació a totes les seves cites menys amb els homes en qüestió que 

realment els interessa, amb l’excepció de la Miranda i l’Steve (David Eigenberg).  

Usen aquesta parella per mostrar que alguns homes se senten amenaçats quan la dona 

està en un estatus superior al seu, i més si és la seva parella. A l’episodi “The Caste 

System” (2:10), l’Steve trencarà amb ella tot i estimar-la perquè se sent en desigualtat 

de poder amb ella al no haver-se pogut comprar un vestit d’americana per acompanyar-

la a una reunió de feina. La Miranda es queixa de la injustícia que representa que una 

dona no pugui gaudir del seu èxit: “If a single woman has money, it's a problem to be 

dealt with. It's ridiculous. I want to enjoy my success, not apologize for it”. Com 

sempre, sorgeix el debat entre les amigues, en què la Charlotte opinarà que, en una 

parella, l’home sempre ha de ser qui cobri més perquè no se senti amenaçat. 
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3.1.6. La família 

La possibilitat de desitjar un model familiar diferent al tradicional és una opció que 

gradualment s’ha anat introduint a la mentalitat actual. És per això que ja veiem un gran 

nombre de models de família diferents, tot i que continuï sent majoria el tradicional. La 

Charlotte i la Joana es divorciaran del seu marit com un pas completament normal si el 

matrimoni no funciona. Per tant, podem llegir entre línies que és una situació 

completament acceptada dins la societat occidental.  

Tal i com veurem a SATC i a Infidels, la dona post-feminista escull la família mentre 

que la família biològica pràcticament no surt representada. Fins i tot els seus fills 

apareixen en la mesura que viuen amb elles, però les sèries no es recreen amb escenes 

familiars. El nucli familiar pot ser molt variable i mostraran un gran ventall de 

possibilitats, la majoria vistes positivament. SATC, en primer lloc, en gran part de la 

sèrie, les protagonistes viuen soles a casa seva i la única família que es veu és la del 

grup d’amigues. Aquest vincle és el pilar de la sèrie, el que repetidament, des del primer 

episodi fins l’últim pretendrà mostrar. La noció de família a ambdues sèries s’allarga 

fins abraçar l’amistat, al qual faran referències contínuament. Per exemple, les amigues 

asseguren a la Cruz que si li passés alguna cosa, elles es farien cura de la seva filla, la 

Claudia.  

En segon lloc, veurem diferents etapes de la vida de les protagonistes que il·lustraran 

diversos models. Per exemple, la Miranda en un inici viu sola, després esdevé mare 

soltera i després de casada, conviurà amb la sogra a casa. La Charlotte, per la seva 

banda, representarà l’opció d’adoptar un bebè; la Samantha, que no té cap intenció de 

ser mare ni de casar-se; i per acabar, la Carrie, des d’una posició més neutral, com de 

costum, mai la veurem compartir pis amb ningú.  

Pel que fa a Infidels, fan un gran repàs de les moltes i diferents opcions que té una 

persona de construir la seva família i com aquestes són respectables. La Lídia, la més 

gran de totes, decideix tenir un fill d’acollida que reclamarà com a seu, tot i no ser-ne la 

mare biològica i que, al final, li atorgaran la tutela. Amb aquest cas pretenen demostrar 

com els vincles de sang no tenen per què tenir més drets que els afectuosos.
97

 En el 

mateix sentit, en Jesús arran d’haver tingut la petita esperança de que el bebè de la Cruz 
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fos seu, tot i després de saber que biològicament no ho és, reclamarà ser-ne el pare i 

actuarà com a tal, malgrat no tenir la custòdia. Per contra, els tutors legals de la Claudia, 

el bebè de la Cruz, seran la seva mare i el seu amic gai, en Robert. En aquest cas, el 

Robert no ha mantingut cap relació amorosa amb la mare sinó que és tan sols un molt 

bon amic i, degut al seu vincle, decideixen que sigui el tutor legal de la nena. 

Encara que després el Jesús tingui una relació amorosa amb la Cruz, aquesta continua 

estant d’acord en que el tutor sigui el Robert, pel que conviuran tots quatre (la Cruz, la 

Claudia, el Robert i el Jesús) a la casa de la Cruz. A més, el vertader pare biològic, 

l’Eduard, no sabrà mai que el bebè és seu i no exercirà el dret de paternitat, de manera 

que, un cop més, les relacions afectives passen davant les relacions de sang. Amb la 

família de la Cruz, a part de l’afany del drama propi del soap opera hi ha una clara 

intenció de trencar els esquemes d’una família patriarcal i de proposar altres models 

familiars que es construeixen per altres vincles que no són la sang. 

Seguidament, es plantegen amb l’Arlet i la Dani una relació estable homosexual amb un 

bebè biològic. A més, aquest serà inseminat per la donació d’esperma del Toni, que, tot 

i ser-ne donant, no exercirà de pare,- encara que li costarà desvincular-se, arribant a 

patir un embaràs psicològic-. Després, la Joana, qui a l’inici formava una família 

tradicional amb un marit absent, després serà mare soltera durant la resta dels episodis. 

Per acabar, la Paula viurà sola des del ben inici en que decideix deixar el seu marit, el 

Marc, i en cap moment es plantejarà tenir fills. Durant la tercera temporada, exercirà 

una mica de paper maternal, a la seva manera, quan la seva neboda es mudarà a viure 

amb ella.  

Observem que Infidels dóna molt més joc pel que fa a models de família que no pas 

SATC, fet que probablement és degut a què està creat sota el gènere del soap opera, el 

qual, originalment s’ha basat en tractar la vida familiar,
98

 tanmateix mostrant un punt de 

vista obert i poc tradicional. 

3.1.7. L’edat 

Les exigències que es demanen a les actrius, depenent del rol i de la identitat del 

personatge que representen, potencien la idea global del model de dona que encarna el 

personatge perquè tenen un impacte directe en la identitat d’aquest. En general, les 
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actrius pateixen més restriccions -vers als actors- en quant a oportunitats i varietat de 

papers perquè la presència de personatges masculins és molt més elevada, sobretot en 

personatges protagonistes. De fet, en moltes sèries i pel·lícules, trobem que el 

protagonisme es reparteix entre un col·lectiu de personatges i, entre tots ells, tan sols hi 

ha un que és femení.  

Als personatges protagonistes femenins se’ls requereix ser joves. Les actrius que no 

compleixen aquests requisits, passen a un segon pla o a personatges secundaris. Infidels 

eludeix aquest encasellament a l’episodi “I tu pots parar de tocar, hòstia?” (30) quan una 

clienta de la Cruz li demana un microcrèdit per obrir la seva companyia de teatre i no 

vol donar a conèixer la seva edat perquè diu “Si tothom ha de saber l’edat que tinc, 

tindré problemes. Ja no em donaran papers interessants. Només em donaran papers de 

mare”. 

Sex and the City i Infidels s’enfronten amb aquest tòpic mostrant un col·lectiu de 

protagonistes en que les edats van des dels 30 als 50 anys. És una edat encara jove, però 

en que en altres produccions audiovisuals representarien altres tipus de rols, 

principalment el de mares i mestresses de casa: “The ages of the female actors reveal 

interesting patterns - they tend to be older in indoor domestic settings than in non-

domestic or outdoor settings, and women in country settings are more likely of all to be 

under twenty-five.”
99

 

A l’inici de Sex and the City les seves protagonistes, -Sarah Jessica Parker (Carrie 

Bradshaw), Cynhtia Nixon (Miranda Hobbes), Kim Cattrall (Samantha Jones) i Kristin 

Davis (Charlotte York)- tenien 33, 32, 41 i 33, respectivament. A l’inici de la sèrie, els 

personatges, en el mateix ordre, representen tenir 32, 31, 40 i 31, i fins al final de la 

mateixa, representa que transcorren 6 anys. Pel que fa a Infidels, -Ingrid Rubio (Mari 

Cruz Úbeda), Montse Guallar (Lídia Carbó), Montse Germán (Joana Moliner), Aina 

Clotet (Arlet Ferreres), Sílvia Bel (Paula Gàmiz)- tenien 34, 49, 40, 27 i 39, 

respectivament. A la sèrie representaven, en el mateix ordre, 36, 48, 38, 27 i 36. 

Aquestes dades són importants perquè els seus rols no són tradicionals, fet que Millum 

fa notar que és innovador: “Women in everyday settings tend to be older and woman in 

                                                 
99

 MILLUM, TREVOR (1975) Images of woman: advertising in women’s magazines (London: Chatto & 

Windus) 135. 



53 

 

romantic and exotic ones to be younger.”
100

Tant les protagonistes de SATC com 

d’Infidels, són vistes com dones sofisticades, independents, amb estudis, que escullen 

lliurement la seva vida i que es mostren atractives. Aquest perfil resulta més 

transgressor a l’estar interpretat per un gran ventall d’edats: “In the case of appearance, 

the plain type tends to be older, and the sophisticated type younger.”
101

  

3.1.8. L’aparença 

Les protagonistes són definides subtilment per la seva aparença: el seu físic i la seva 

roba. El cos femení, com anteriorment hem vist, ha sigut tradicionalment l’objecte de 

les mirades. D’aquesta manera, l’aparença femenina ha rebut més connotacions, 

significat i importància.  

La dona post-feminista ha pres aquesta herència patriarcal i l’ha adaptat a les seves 

prioritats. L’aparença segueix sent important: defineix la personalitat de les 

protagonistes i notòriament hi és plasmada per mitjà de la moda. La importància en 

l’aparença implica que la moda, la bellesa i la forma física construeixen la identitat 

d’una dona i que per tant, aquestes s’hi senten interessades: “a woman’s ‘value’ relates 

to the ‘ideal’ body shape and size of the moment”.
102

Tant a SATC com a Infidels, aquest 

tema té un espai mínimament rellevant. La primera, tracta l’aparença centrant-se més en 

la moda i la forma física mentre que Infidels, tracten el tema més indirectament, 

sobreentenent que a les dones els importa la forma física. 

En un primer moment, cal fixar-nos que totes les actrius protagonistes són atractives, si 

més no, segueixen el cànon de bellesa actual. Fet que en altres productes audiovisuals, 

en que els protagonistes són masculins, no tindria per què ser necessari. És cert que 

SATC busca que tots els actors siguin atractius i també els personatges secundaris 

masculins, però Infidels, en canvi, incorpora alguns personatges secundaris que, tot i ser 

atractius, no segueixen el cànon actual, com el Toni, per ser baix. 

En segon lloc, la forma física canònica és una característica que totes les protagonistes 

compleixen i que obertament manifesten sentir-hi interès. Per exemple, a les dues sèries 
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és ben present l’esport que, tot i no demostrar que fan exercici per tenir un cos prim i 

esvelt, s’entén implícitament que són dones que es preocupen pel seu cos.  

Els esports que apareixen són els que normalment s’han atribuït a les dones, com si fos 

qüestió de sexe practicar un o altre esport. Els esports “femenins” són els menys 

agressius, els que no exercitin en excés les parts del cos més desenvolupades en els 

homes, que aportin gràcia al caminar... en definitiva, esports que permeten a una dona 

seguir l’ideal del cos femení. Tan a SATC com a Infidels veurem que les seves 

protagonistes practiquen esports típicament femenins o, al seu defecte, per jugar 

precisament amb els rols de gènere. Les noies d’Infidels es reuneixen juntes per 

practicar aquagym, un esport més aviat considerat “femení” en ser artístic. Pel que fa a 

les noies de SATC mostren un ventall més ampli però que també suggereixen un aspecte 

de la seva personalitat, essent escollits per representar-les: la Charlotte fa footing i 

claqué; la Carrie algun cop practicarà dansa del ventre o pilates com la Samantha. Per 

últim, la Miranda és la que sovint representa un rol més masculí, farà boxing o 

exercitarà els músculs a les màquines d’un gimnàs juntament amb altres homes. Per si 

no ens havia quedat prou clar, a l’episodi “Boy, girl, boy, girl...” (3:4), la Miranda 

confessa sentir-se poc femenina i decideix assistir a una classe de dansa del ventre amb 

la Carrie per retrobar la seva deessa interior. Finalment, la Miranda desistirà al veure 

que és incapaç de moure els malucs:  

CARRIE. This is gonna help you to be a woman? 

MIRANDA. I'm gonna find my inner goddess if it kills me.  

PROFESSORA. And pop your hip. Pop your hip. Open yourself like a lotus flower. 

Come on, pop your hip. Pop your hip.  

MIRANDA. You see. My hips don’t pop, I'm a guy. 

Clarament, amb aquesta escena, relacionen la pràctica d’un esport determinat amb un 

sexe i implícitament, en caràcter general, a SATC i a Infidels la cura del cos i la salut 

resulten aspectes importants. 
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Tot i que l’ideal del cos femení pot portar a fer esport, com les protagonistes d’ambdues 

sèries, també pot afectar a un nivell més nociu i que l’afany de tenir un cos ideal porti a 

l’obsessió i a mesures no tan saludables. Les protagonistes de SATC parlen del seus 

complexes. La Carrie no suporta el seu nas i la Charlotte les seves cuixes. L’única que 

no té complexes és la Samantha, o això diu, tanmateix s’injectarà grassa del cul a la cara 

per eliminar arrugues d’expressió. 

A la major part dels episodis de SATC, les protagonistes es troben a un restaurant, 

cafeteria o bar com a escenari de les seves converses on sempre se les veu menjar 

alguna cosa: des de dolços fins a fruita. En certa manera, ajuden a la idea de normalitzar 

el comportament alimentari de les dones, reclamant aquesta necessitat fisiològica. Tot i 

així, més d’un cop veurem com es priven d’algun menjar calòric a causa de que se 

senten malament amb el seu cos. 

Segons Freud, l’interès de les dones en ser atractives recau en la seva teoria de la 

sexualitat: a les dones els falta un penis. Les dones desitjarien tenir-ne un i al no tenir-ne 

la seva sexualitat és inferior. Conseqüentment, necessiten demostrar el seu valor amb el 

seu cos, pel que són vanitoses i narcisistes: “female beauty, especially that of a 

woman’s face, is a substitute to her for her loss of a penis”.
103

 Millum explica com es 

relaciona la intenció de lluir-se amb la moda. Aquesta, en el seu pas per la història ha 

estat concebuda per la lluita feminista com una presó pel cos femení degut a prioritzar la 

bellesa més que no pas la salut o la comoditat: “Through history, women’s clothes have 
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been tailored to emphasise body shape and restrict efficiency of movement”.
104

 Dins la 

cultura occidental, la moda femenina ha pretès accentuar els trets sexuals femenins. El 

problema principal amb el que topa la crítica feminista és la cosificació que suposa la 

moda pel cos femení i, en conseqüència, en la identitat individual i col·lectiva de la 

dona. 

Aquesta associació d’idees és completament comprensible ja que, de la mateixa manera 

en que els uniformes donen una idea de la identitat, al vestir les dones emfatitzant els 

seus atributs sexuals, es dóna a entendre que és la seva principal característica, el 

principal tret de la seva identitat: “The visual, the significance of looking, is of 

particular importance in defining feminity because, as already stated, a woman’s 

character and status is invariably judged by her phisical appearance”.
105

 

Aquesta problemàtica va suscitar preguntes com la necessitat de crear una construcció 

diferent de l’aparença femenina per tal de desvincular-la d’una mirada masculina; o 

sinó, sense canviar-la, promoure representacions positives que no sexualitzin en 

excés.
106

 Aquesta nova construcció pretendria entendre una aparença femenina que no 

busca ser mirada per homes, sinó que existeix tan sols per agradar-se a si mateixa. 

Aquest pensament serà el que seguirà la dona post-feminista a les sèries. 

Tot i així, el debat segueix en peu al defensar una aparença que, en teoria, es construeix 

per una mateixa i que, al mateix temps, respon a la mirada masculina. Per exemple, a 

SATC, a vegades, demostren usar la roba per atraure l’atenció masculina i a vegades, 

com a expressió de la seva personalitat (la qual és definida des de paràmetres 

patriarcals). Per la primera cita amb Mr. Big, “Secret Sex” (1:6), la Carrie portarà un 

vestit sensual que entre elles anomenen naked dress al ser de color carn i ben ajustat. És 

el mateix vestit que duu la Carrie a l’anunci de la seva columna a l’autobús. És un vestit 

que sexualitza, per convertir a qui el porti en el focus de mirades, i concretament, per 

agradar a un home. Aquest vestit suscita un debat entre les seves amigues. La Charlotte 

creu que és massa atrevit per una primera cita, perquè dóna a entendre que tindran 

relacions sexuals: “Let’s just say it, it’s the naked dress I mean you’re obviously going 
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to have sex with him tonight.” Fa elusió que la Carrie podria semblar una dona “fàcil” 

per portar un vestit tan explícit que exalti el seu cos. Diu que si va vestida així, tindran 

sexe segur -donant per suposat que si això passés, seria dolent-. A banda de demostrar 

que el significat del vestit és convertir-la en una aparença sexual, és implícit en tot 

moment que es vesteix per ell. 

Amb aquest exemple, veiem clarament que s’associa vestir-se sensualment amb ser 

objectivada i per ser mirada. Fer tal associació és doblement perillós però és el resultat 

de la cultura patriarcal. És perillós, d’una banda, perquè si l’aparença construeix la 

identitat i l’aparença femenina es veu subjecte, sempre, a un factor sexual, la identitat 

femenina és construirà a partir de la seva sexualitat o més aviat, de la imatge sexual que 

se li adjudiqui. D’altra banda, pot portar a la vinculació que la sexualitat femenina 

pertany a l’home. 

En aquest cas, l’aparença d’una dona construeix una reputació sexual que, 

conseqüentment, atorga una consideració a la seva identitat. El llenguatge usat per 

definir les noies passa de verge a puta i és des d’una perspectiva masculina: “Girls are 

labelled as slags, cows, dogs, sluts or alternatively, as frigid, tight, lessies”.
107

A banda 

del fet de ser valorades segons la imatge sexual, el valor atorgat serà des d’un punt de 

vista masculí:  

There is a tendency to dichotomize women’s sexuality into images of Madonna/whore, 

good/bad, passive/unchaste. A double Standard of morality is evident as women’s sexuality 

is regulated through male definitions of the legitimacy of particular expressions of that 

sexuality.
108

 

No obstant, també relacionen la moda amb una exaltació de la seva personalitat i 

individualitat, com si fos una eina per reafirmar la seva existència aliena als homes i 

també la seva autonomia que implica un poder adquisitiu propi. A l’episodi “The Good 

Fight” (4:13), la Carrie defensarà la seva roba davant les crítiques de la seva parella, 

l’Aidan, quan realment el tema del debat és la individualitat de la Carrie:  

AIDAN. “When and where were you planning to wear this?” 
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CARRIE. “Don't do that. Don't mock the clothes.” 

En aquest sentit, tant a SATC com a Infidels, la roba representarà l’estatus i la 

personalitat de cada protagonista i d’algun personatge secundari. A SATC, per exemple, 

el personatge secundari Stanford Blatch per representar la seva orientació sexual, el 

vestiran amb tons tradicionalment considerats femenins com el rosa i el lila, amb 

floretes, de manera exagerada... denotant que per ser homosexuals, han de vestir 

diferent, d’acord amb la premissa què tot i ser homes, són de gènere femení, i en 

conseqüència, comparteixen els gustos que, en teoria, són propis d’aquest gènere.  

Pel que fa a les protagonistes, cada una té el seu estil per tal de remarcar les diferències 

de cada personalitat. La Samantha, una dona poderosa i que li agrada el sexe, portarà 

looks sensuals, glamurosos i sofisticats. La Charlotte, més conservadora en el sexe, 

vestirà menys sensual, decantant-se per l’elegància del qui no ensenya, però també 

mostrant-se sofisticada i, sobretot, molt femenina duent sovint faldilles o vestits per la 

mitja cama. La Miranda, que es considera poc sensual, poc femenina i que no creu en 

l’amor, portarà sovint looks masculinitzats, amb el que s’entén que ser romàntic és una 

qüestió de dones, i que, com la Miranda no ho és, adopta un rol masculí. Finalment, la 

Carrie, en canvi, reafirmarà la seva independència -que ella descriu com 

“indomable”
109

- en una manera de vestir original i extravagant, completament 

camaleònica.  

Infidels deixa més de banda el simbolisme de la roba, la qual només reflectirà l’edat o el 

poder adquisitiu: l’Arlet, que és la més joveneta, la vestiran amb colors més alegres i 

amb un estil més informal; la Lídia i la Cruz, d’un nivell adquisitiu elevat, portaran roba 

elegant i la Joana i la Paula, vestiran més modestament. Aquestes diferències no 

interfereixen en la manera que es relacionen entre elles, però sí en algun cas entre 

relacions afectives, com la Lídia i el Toni, on manifesten per mitjà de la roba les seves 

diferències.  

Amb aquest tema hem vist que l’aparença suscita el debat sobre si aquesta es construeix 

sobre la individualitat o bé, si respon als valors patriarcals. El post-feminisme, veient la 

importància que se li dóna a les sèries, es vol posicionar en què l’aparença de les dones 

es construeix per reafirmar la seva identitat, lluny d’una dependència als valors 

patriarcals. Tanmateix, hem vist com a SATC també reflecteixen en l’aparença la 
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sexualitat específica dels personatges per definir-los. Stephanie Genz treu a relluir 

aquest debat:  

Although Girlies are resolute that they are free to construct their own appearances and 

identities, critics are concerned that the range of their choices is suspiciously narrow as the 

Girlie look is similar to, if not synonymous with, patriarchal ideals of feminine beauty.
110

 

La importància d’aquest tema resideix en que el destinatari de l’aparença d’una dona, 

indica a qui pertany aquella identitat. És a dir, la disputa de per qui es vesteix una dona 

és una qüestió que implica més profunditat: la independència de la identitat femenina. 

2.3. El missatge del desenllaç: Final feliç 

Per acabar, un últim factor molt important dins el discurs audiovisual és el desenllaç. 

Darrere dels “finals” s’hi amaga gran part el seu missatge sobre el paper de la dona a la 

societat.  

SATC va elaborar el gran final esperat produint els dos últims episodis en un de llarg 

però partit. En aquests, l’espectador, al tractar-se de ser una comèdia romàntica, 

s’esperava fàcilment el happy ending. La sèrie, complint les expectatives, resol la vida 

de les quatre amigues... decantant la balança entre la transgressió i el conservadorisme, 

al conservadorisme.  

El penúltim episodi, “An American Girl in Paris, Part Une” (6:19), Mr. Big, abans que 

la Carrie marxi a Paris, va a buscar-la al seu apartament per reprendre la relació. 

Tanmateix, la Carrie n’està farta de que sempre aparegui quan té parella i l’ha 

aconseguit oblidar i el rebutja. Aquest suposa el primer obstacle típic d’un discurs 

romàntic, on el príncep blau haurà de fer el gran gest per recuperar-la: anar a París a 

buscar-la. París dins l’imaginari romàntic és l’escenari perfecte pel gran gest. 

Evidentment, la Carrie, que estava tenint problemes amb Aleksandr Petrovsky, davant 

del gest de Mr. Big, definitivament torna amb ell, creant el perfecte final feliç d’una 

comèdia romàntica, tot pronunciant les paraules que la Carrie porta esperant des de la 

primera temporada “You’re the one” i que impliquen que ella és la seva ànima bessona. 
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Tot i que el discurs se centri principalment amb la història de la Carrie, les vides de les 

altres protagonistes també queden “resoltes”: la Samantha, ja curada del càncer de pit, 

manté una relació seria amb Smith Jerrod (Jason Lewis). La Charlotte aconsegueix que 

li donin una nena xinesa en adopció. La Miranda, per la seva part, ha acceptat viure a 

Brooklyn, que simbolitza deixar enrere part de la seva independència personal, té una 

família amb Steve on també hi consta la seva sogra en que, tot i que al principi de la 

sèrie suposava una molèstia per ella, acaba per acceptar-la i tenir-ne cura.  

En general, el discurs final de la sèrie abraça amb força l’imaginari més tradicional que 

les protagonistes, al llarg de la sèrie, han anat qüestionant. La Samantha, lluny d’haver 

sigut una persona de relacions estables i en que cercava principalment el goig sexual, es 

troba feliç dins una relació estable, monògama i sense desig sexual (degut al càncer). La 

Miranda, que des de soltera té la mainadera que representa la mentalitat tradicional, per 

primer cop aprova el comportament de la Miranda quan la sorprèn banyant la seva 

sogra, donant a entendre que el correcte és que la Miranda cuidi de la seva família. Li 

concedeix la seva aprovació dient-li “What you did. That is love” i seguidament li dóna 

un petó al front. 

Per fi arriba la gran confessió esperada: “You’re the one”. 
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Per acabar, la Carrie representa el paradigma de que l’amor romàntic existeix i que, 

després de la lluita entre l’escepticisme i la creença que ha plantejat durant les sis 

temporades, es declara completament romàntica: “I am someone who is looking for 

Love. Real love. Ridiculous, inconvenient, consuming “can’t live without each other” 

love.”
111

 

Tanmateix, com part de la importància del missatge d’una narració recau en el final,  

SATC escull que, tot i que l’argument principal de l’episodi se centri amb la relació de 

la Carrie i Mr. Big i el triomf d’aquest amor, voldrà recordar a l’espectador que la sèrie, 

també tracta d’altres temes: l’amistat i la individualitat. Conseqüentment, les últimes 

imatges les deixa, primer a les amigues i després a ella. Ens mostren una imatge d’elles 

i la veu en off de la Carrie donant importància a la felicitat que li suposa la unió entre les 

seves amigues més que cap altra cosa i, per sobre de tot, a la fidelitat a si mateixa:  

Later that day, I got to thinking about relationships. There are those that open you up to 

something new and exotic. Those that are old and familiar. Those that bring up lots of 

questions. Those that bring you somewhere unexpected. Those that bring you far from 

where you started. And those that bring you back. But the most exciting, challenging 

and significant relationship of all is the one you have with yourself.  

Beatriz Oria ressalta l’èmfasi que se li dóna a aquesta última escena a la identitat 

individual ja que la imatge ens mostra a la Carrie caminant pels carrers de Manhattan 
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allunyant-se de nosaltres. A més, troba que aquesta imatge simbolitza que el camí no ha 

acabat i que la cançó que acompanya, “You’ve got the Love” the Candi Staton suposa 

un to optimista al final de la sèrie en que el you pot ser Mr. Big, la Carrie mateixa, les 

seves amigues o tot en general.
112

 

Infidels a la seva manera i seguint l’estil del seu gènere, també resol tots els conflictes 

de les protagonistes donant lloc al “final feliç” i fent aparèixer tòpics com el casament i 

el part, dos esdeveniments típics del desenllaç feliç. En aquest cas, Infidels no es tanca 

amb un èmfasi tan marcat en els valors patriarcals com SATC, però tot i així, resol els 

conflictes de les protagonistes amb fets tradicionals, en la seva majoria. Per una banda, 

l’Arlet compleix el somni de ser mare, trencant aigües al casament de la Cruz i la Lídia, 

feliç un altre cop a l’estar amb el Toni, també recupera la seva maternitat al quedar-se 

amb el Manu. La Paula i la Cruz, després d’alguns obstacles per part de les respectives 

parelles, troben la felicitat al costat del seu amor. D’altra banda, la Joana seria la que no 

seguiria un discurs tan patriarcal, doncs el seu desenllaç és trobar-se a sí mateixa, 

recuperar-se d’una ruptura i emprendre un negoci que la fa feliç. Tenint en compte que 

és una sèrie que ha tractat de ser fidel a una mateixa (encara que calgués fer mal als 

altres), el final ens transmet que, majoritàriament, la felicitat es trobava, en definitiva, 

estant enamorada o sent mare.  

4. CONCLUSIÓ 

Amb tot el que hem observat, hem pogut entendre millor què s’entén per dona post-

feminista i quins valors comporta: una dona independent econòmicament, que no 

necessàriament té parella, que gaudeix d’una vida laboral, que compta amb un cercle 

d’amigues i que se sap amb el dret d’elegir la seva vida, fet que li portarà maldecaps, 

sentiment de culpa o infelicitat. Ha estat objecte de debat el missatge entre línies que es 

rep en sèries que proclamen aquests valors. El que es pot concloure en tot això és que hi 

ha una contradicció latent sota la imatge d’una dona post-feminista: els valors que 

promouen, xoquen entre sí i xoquen a l’audiència.  

D’una banda, hem pogut comprovar com el post-feminisme acull una ruptura amb el 

discurs tradicional: presenta a dones com les protagonistes i, per tant, deixen de ser 

                                                 
112

 ORIA, BEATRIZ (2014) Talking dirty on Sex and the City: Romance, Intimacy, Friendhip (Lanham: 

Rowman & Littlefield) 167. 



63 

 

“l’altre”, els hi dóna veu perquè parlin de diversos temes, -entre ells el gran tabú: el 

sexe-, aporta nous models de família, emfatitza la independència d’aquestes 

protagonistes, potencia el vincle d’amistat i solidaritat entre dones... Però, d’altra banda, 

part d’aquestes mateixes transgressions són enganyoses: la mirada femenina defensa 

una visió irreal i patriarcal de la dona, la veu femenina resulta que principalment es 

preocupa per les relacions afectives, la independència femenina només és econòmica i 

no emocional, la sexualitat “decent” té els seus límits... En definitiva, el que comença 

semblant un discurs transgressor, acaba sent un discurs tradicional amb petites 

pinzellades d’innovació. Per tant, els models a seguir que es creen són enganyosos. 

La sèrie que ha tingut més abast d’audiència és Sex and the City. En aquesta resulta 

particularment polèmic el discurs que anava adquirint gradualment perquè, com hem 

vist, al llarg dels episodis es plantejaven qüestions molt diverses sobre les que 

mostraven punts de vista més o menys transgressors. Tanmateix, el final de la sèrie, va 

agafar un caire més tradicional, propi del final feliç de les comèdies romàntiques que 

sustenten valors patriarcals. Infidels demostra la seva influència de SATC, un cop més, 

també en aquest aspecte. El guió s’emmarca també en la intenció de representar dones 

autònomes i de plantejar noves fórmules als rols patriarcals però, al final, es dóna un 

èmfasi a la recuperació dels valors de l’amor romàntic i la maternitat. En conseqüència, 

ambdues sèries, tot i que mostren a dones com a protagonistes amb cert poder i 

independència, acaben resultant dones poc reals, subordinades a les respectives 

relacions amb els homes no gaire lluny de la manera tradicional.  

El fet que el desenllaç prengui aquest gir, és una qüestió sobre la que caldria reflexionar, 

perquè, tenint en compte que la naturalesa de les sèries és intentar satisfer al màxim les 

expectatives de l’espectador, podríem pensar que no s’atreveixen a concedir un missatge 

final transgressor per la voluntat d’agradar. Però, les sèries ja tenien audiència, ja tenien 

seguidors des d’un inici... aleshores, per què? Realment, és aquest el final que 

l’audiència vol? Els missatges de les sèries són importants en tant que tenen una gran 

influència a l’audiència i, per tant, ajuden a construir la mentalitat de la societat: poden 

reafirmar rols patriarcals o proposar-ne de nous. Tot i que hem observat que s’han 

incorporat algunes idees noves (com la independència femenina i nous rols de dona), és 

el missatge post-feminista al model al qual la nostra societat aspira? 
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En definitiva, queda molt per reflexionar sobre les representacions de la dona en els 

mitjans de comunicació i com caldria que es representés. Degut a les múltiples 

contradiccions que hem anat trobant al llarg d’aquesta anàlisi és fàcil entendre els 

motius darrera l’afirmació de Geneva Overholser a l’article del New York Times del 19 

de setembre del 1986: “to call that post-feminism is only to give sexism a subtler 

name”.
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