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RESUM 

Què fa que se’ns consideri persones més femenines o més masculines? Quin és el 

prototip de cada una d’aquestes etiquetes? Però el més important, per què? Avui dia, 

segueix existint una concepció molt marcada sobre el gènere en la nostra societat, una 

concepció determinada per agents socialitzadors, entre els quals podem trobar els 

mitjans de comunicació, que transmeten estereotips de gènere socialment acceptats i 

generalitzats. Aquests estereotips no només intenten reflectir la realitat social del 

context on es manifesten, sinó que acaben normalitzant els comportaments que 

representen.  

 

Així doncs, el present treball té com a objectiu analitzar el llenguatge de les princeses 

Disney a través dels actes de parla. D’aquesta manera, descriurem la seva importància 

en la construcció del rol identitari de gènere amb relació a tres situacions concretes: la 

seva visió sobre l’amor romàntic, el seu paper o objectiu en la pel·lícula i, finalment, el 

seu poder individual i presa de decisions. Per dur a terme aquesta anàlisi hem elaborat 

un corpus amb fragments de tres pel·lícules de Disney d’èpoques diferents. L’anàlisi 

parteix de la identificació dels actes de parla de les princeses pel que fa a les situacions 

prèviament esmentades i que servirà per a la discussió que farem posteriorment. Els 

resultats obtinguts demostren que, efectivament, els actes de parla de les princeses 

influeixen en la percepció que els espectadors tenim d’elles i que reflecteixen la seva 

identitat de gènere.  

 

 

Paraules clau: actes de parla, anàlisi crítica del discurs, Disney, estereotips de gènere, 

pel·lícules d’animació, rol identitari de gènere 
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RESUMEN 

¿Qué hace que se nos considere personas más femeninas o más masculinas? ¿Cuál es el 

prototipo de cada una de estas etiquetas? Pero lo más importante, ¿por qué? 

Actualmente sigue habiendo una concepción muy marcada en nuestra sociedad en lo 

que al género respeta, una concepción determinada por agentes socializadores, entre los 

cuales encontramos los medios de comunicación, que transmiten estereotipos de género 

socialmente aceptados y generalizados. Estos estereotipos no solo intentan reflejar la 

realidad social del entorno donde conviven, sino que acaban normalizando los 

comportamientos que representan.  

 

Así pues, este trabajo tiene como objetivo analizar el lenguaje de las princesas Disney a 

través de los actos de habla, con el fin de describir su importancia en la construcción del 

rol identitario de género con relación a tres situaciones concretas: su visión del amor 

romántico, su papel u objetivo en la película y, finalmente, su poder individual y la 

toma de decisiones. Para llevar a cabo este análisis hemos elaborado un corpus con 

fragmentos de tres películas de Disney de épocas diferentes. El análisis parte de la 

identificación de los actos de habla de las princesas en lo que respeta a las situaciones 

previamente mencionadas y que nos servirá para hacer una discusión posterior. Los 

resultados obtenidos demuestran que, efectivamente, los actos de habla de las princesas 

condicionan la percepción los espectadores tenemos de ellas y que reflejan su identidad 

su identidad de género.     

 

 

Palabras clave: actos de habla, análisis crítico del discurso, Disney, estereotipos de 

género, películas de animación, rol identitario de género 
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ABSTRACT 

What makes us feminine or masculine? What defines each of these labels? But most 

importantly, why does this happen? Nowadays, a firm conception of gender still exists 

in our society, which is mostly determined by socialising agents among which we can 

find media. They transmit gender stereotypes that are socially accepted and widespread. 

Those stereotypes not only try to reflect the reality of the social context where they are 

introduced, but they end up normalizing the represented behaviour as well.  

 

Therefore, the primary goal of this research is to analyse Disney princesses’ language 

through the speech acts theory and to describe their importance in constructing the 

gender identity role regarding three specific situations: their vision on romantic love, 

their goal in the movie and, finally, their individual power and decision-making skills. 

To do this, we have elaborated a corpus with fragments of three Disney movies from 

different eras. The analysis begins with the identification of the Disney princesses’ 

speech acts in relation to the mentioned situations, which will be helpful to the 

subsequent discussion. The results obtained demonstrate that, indeed, the speech acts 

have an influence on how we, as the audience, see the princesses and how it reflects 

their own gender identity. 

 
 

Key words: animation movies, critical discourse analysis, Disney, gender identity role, 

gender stereotypes, speech acts 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Delimitació i justificació del tema 

Aquest Treball de Fi de Grau (TFG) pretén analitzar la manifestació dels actes de parla 

en el discurs de les princeses Disney. Amb aquesta anàlisi descriurem la seva 

intencionalitat comunicativa i determinarem si la forma com s’expressen modifica el 

seu rol de gènere, i, alhora, la forma com nosaltres, els espectadors i espectadores, les 

percebem. L’anàlisi es farà a través de fragments de tres pel·lícules de tres èpoques 

diferents, primer de forma individual i després amb una discussió contrastiva, per 

comprovar les diferències en el seu discurs i valorar-ne l’evolució. 

 

He escollit aquest tema per dos motius principals. En primer lloc, per una raó personal i 

és que les pel·lícules clàssiques de Disney sempre m’han agradat molt. Quan de tant en 

tant miro alguna de les meves pel·lícules preferides, m’adono que hi ha molta més 

informació implícita d’aquella que jo arribava a entendre quan era més petita i les veia 

asseguda al sofà amb la meva germana. Soc capaç d’interpretar-ne altres significats, 

però això no és només per la maduració personal, sinó també pels coneixements que he 

anat adquirint amb relació a l’anàlisi del discurs i al comportament humà durant el grau, 

dos temes que m’apassionen, a través d’assignatures com Fenòmens Semàntics i 

Pragmàtics o Llengua, Comunitat i Ideologia. A més, l’any vinent cursaré el Màster en 

Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge que ofereix el Departament 

de Traducció i Ciències del Llenguatge d’aquesta universitat, de manera que vaig creure 

adequat fer un treball sobre aquest àmbit. 

 

En segon lloc, ja entro en un aspecte més social. Com a dona, crec que la qüestió del 

gènere és un tema molt important avui dia: les injustícies que vivim pel fet de ser dones 

o pel fet de distanciar-nos d’allò que es considera “normal” o més o menys femení 

condiciona la nostra manera de ser. La igualtat, crec, només s’aconseguirà si treballem 

en equip i ens allunyem dels estereotips que ens rodegen. Per això vaig voler dirigir el 

meu treball cap a aquest aspecte i intentar analitzar el discurs de les princeses de les 

pel·lícules que tant m’han marcat durant la meva infància. 
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1.2. Objectius i supòsits de partida 

Amb els anys s’han fet moltes exploracions i molts estudis sobre els actes de parla, a 

favor i en contra de la teoria d’Austin (1962) i la taxonomia proposada per Searle 

(1969). No obstant, sembla que no hem pogut trobar treballs que relacionin aquesta 

teoria amb els mitjans audiovisuals i les pel·lícules d’animació i, alhora, amb el rol 

identitari de gènere. De fet, és fins i tot difícil trobar informació que relacioni els actes 

de parla i el gènere. És Judith Butler (2017) qui comença a parlar sobre la 

performativitat del gènere, manllevant el terme de la teoria dels actes de parla d’Austin 

(1962). Justifiquem aquesta manca d’informació pel poc interès —podem dir-ne també 

reprovació— que han tingut, fins ara, els estudis de gènere. D’altra banda, el rol 

identitari i/o de gènere dels personatges de pel·lícules d’animació acostuma a analitzar-

se des d’un punt de vista de comportament, de físic o d’accions, no des de la part més 

lingüística exclusivament. Recordem, però, que, tal com afirma Austin (1962) amb les 

paraules fem coses, de manera que és força difícil separar comportament i llengua, o 

almenys això és el que considerem nosaltres. Creiem en el vincle entre llengua i 

conducta. 

 

Així doncs, tal com hem dit anteriorment, amb aquest treball pretenem analitzar la 

manifestació dels actes de parla de les princeses de les pel·lícules de Disney, i ho farem 

en unes situacions concretes que hem decidit relacionar amb l’amor romàntic, el rol o 

objectiu, i el poder individual de les princeses. D’aquesta manera, intentarem entendre 

la intencionalitat comunicativa del seu discurs per descobrir si els actes de parla 

influeixen en la manera com els espectadors les percebem pel que fa al rol de gènere. A 

més a més, podrem comprovar com ha canviat el discurs de les princeses quant als 

aspectes esmentats prèviament per tal de comprovar si ha evolucionat d’acord amb el 

context sociocultural. 

 

En aquest treball, doncs, partim del supòsit que els actes de parla influeixen en la 

construcció del rol de gènere. Per confirmar o refutar aquesta hipòtesi, elaborarem un 

corpus amb fragments de tres pel·lícules de la companyia The Walt Disney Company. 

Amb aquestes dades, identificarem la manifestació dels actes de parla en algunes 

escenes que formin part de les situacions escollides, seguint la classificació proposada 

per John Searle el 1975, i n’analitzarem els resultats extrets. 
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1.3. Corpus de treball 

El corpus de treball per aquest TFG és d’elaboració pròpia i està format per les 

transcripcions d’alguns fragments de les pel·lícules escollides: Blancaneu i els set nans  

(Snow White and the Seven Dwarfs), de 1937, La Bella i la Bèstia (Beauty and the 

Beast), de 1991 i, finalment, Indomable (Brave), de 2012. El corpus inclou les 

transcripcions d’aquelles escenes que hem considerat rellevants o significatives pel que 

fa al llenguatge de les protagonistes i perquè tracten les tres temàtiques que s’han volgut 

analitzar en aquest treball.  

 

Les pel·lícules s’han escollit a propòsit, tenint en compte l’època en què es van estrenar 

i el tipus de princesa que representen. Per tant, són llargmetratges que formen part de les 

diferents etapes de la companyia The Walt Disney Company i que tenen una durada 

més o menys semblant. La següent taula (Taula 1) fa referència a les pel·lícules que són 

objecte d’estudi: 

TAULA 1. Corpus de treball 

Pel·lícula Durada Any Personatge femení 

Blancaneu i els set 

nans 

83 minuts 1937 Blancaneu 

La Bella i la Bèstia 83 minuts 1991 Bella 

Brave 93 minuts 2012 Mèrida 

 

Pel que fa al tractament de les dades, farem l’anàlisi dels fragments escollits en versió 

original per tal d’evitar alteracions resultants de la fase de traducció o bé possibles 

canvis en el discurs com a conseqüència del context polític i social del nostre país en el 

moment de l’estrena de les pel·lícules, especialment en el cas de Blancaneu i els set 

nans —recordem que l’any que es va estrenar, el 1937, Espanya estava vivint una 

guerra civil que va continuar amb una dictadura de més de quaranta anys. 

 

1.4. Estructura i metodologia del treball 

Aquest Treball de Fi de Grau s’estructura en dues parts, juntament amb la introducció, 

les conclusions i un annex final amb les transcripcions de les escenes de les pel·lícules 
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escollides per a l’anàlisi. A la primera part es farà una explicació del marc teòric 

considerat rellevant per a la realització del treball, que es basa en la teoria dels actes de 

parla, la identitat de gènere i, finalment, la història de The Walt Disney Comapany i els 

estereotips de gènere en les pel·lícules de la companyia. A la segona part farem l’anàlisi 

de les tres pel·lícules escollides amb la finalitat de considerar els supòsits de partida. 

Aquesta anàlisi es basarà, en primer lloc, en l’estudi dels actes de parla de cada 

pel·lícula segons les situacions escollides i, en segon lloc, en la discussió contrastiva de 

les dades obtingudes. 
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2. MARC TEÒRIC 

Aquest treball s’emmarca en la teoria dels actes de parla i s’analitzarà seguint la visió de 

l’anàlisi crítica del discurs (ACD). Segons Van Dijk (2015: 352), l’ACD és un tipus de 

“discourse analytical research that primarily studies the way social-power abuse and 

inequality are enacted, reproduced, legitimated, and resisted by text and talk in the 

social and political context”, i en el qual es treballen nocions com la dominació, el 

gènere, el poder o la classe (Van Dijk, 2015). La teoria dels actes de parla és una teoria 

pragmàtica elaborada per John Langshaw Austin (1962) i John Searle (1969) que 

treballa el llenguatge performatiu. Abans de tractar-la, però, cal parlar sobre la 

pragmàtica. 

 

La pragmàtica és la branca de la lingüística que estudia l’ús de la llengua en un context 

comunicatiu i sobre com aquest influeix en la interpretació del significat de l’acte 

(Reyes, 1995). Escandell (2013) considera que és una perspectiva d’observació que té 

en compte els elements extralingüístics que condicionen l’acte i l’ús del llenguatge o 

d’un enunciat en una situació comunicativa concreta. És, doncs, una perspectiva 

lingüística que considera elements extralingüístics amb la finalitat d’entendre el conjunt 

de l’enunciat, no pas paraules aïllades. Els elements que es tenen en compte són els 

interlocutors, la intenció comunicativa i el context discursiu (Escandell, 2013). 

 

Els interlocutors són els participants d’un intercanvi comunicatiu, i són l’emissor, la 

persona que produeix una expressió o enunciat lingüístic —manifestació lingüística que 

produeix l’emissor en un context comunicatiu—, i el destinatari, que és la persona a qui 

es dirigeix aquest enunciat. Cal destacar que, en un context comunicatiu en forma de 

diàleg, els interlocutors intercanvien constantment els seus papers. En segon lloc, el 

context discursiu considera els factors extralingüístics propis de l’entorn i que tenen 

algun tipus d’efecte en la producció i en la interpretació d’un enunciat. Aquest terme 

engloba el context espacial-temporal (entorn en el qual té lloc l’intercanvi comunicatiu), 

el situacional (circumstàncies que succeeixen al voltant de l’acte), el sociocultural 

(característiques socials i culturals pròpies dels interlocutors) i el cognitiu (coneixement 

del món que tenen els parlants). Finalment, la intenció comunicativa és, com veurem 

més endavant, la finalitat de l’emissor en un acte comunicatiu (Escandell, 2013; 

Instituto Cervantes, 2019a, 2019b, 2019c). Tots aquests són elements que no es poden 
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analitzar en disciplines purament gramaticals ni tampoc semàntiques. Malgrat tot, la 

sintaxi i la semàntica són presents en les diverses línies d’investigació de la pragmàtica, 

que són la dixi, l’estudi de les pressuposicions, implicacions i inferències, i els actes de 

parla, la teoria de referència per aquest treball, de manera que podem afirmar que són 

tres disciplines que es complementen entre elles.   

 

2.1. Actes de parla i intencionalitat comunicativa 

Com ja s’ha dit, en aquest treball analitzarem els actes de parla i tindrem en especial 

consideració la intencionalitat comunicativa de les emissores, en aquest cas, les 

princeses Disney. La intencionalitat comunicativa és el propòsit o la finalitat que vol 

aconseguir l’emissor d’un acte comunicatiu concret mitjançant el seu discurs. Aquesta 

intencionalitat “modela el discurso del emisor, puesto que sus actos lingüísticos irán 

encaminados a lograr el propósito que se persigue (aunque sea de forma inconsciente), a 

la vez que también influye en la interpretación del receptor” (Instituto Cervantes, 

2019c). La intencionalitat comunicativa s’ha estudiat a través de moltes teories 

pragmàtiques però un dels plantejaments tradicionals més usats és el de la teoria dels 

actes de parla, proposada per John L. Austin (1962) i desenvolupada, més endavant, per 

John Searle (1969).  

 

La teoria dels actes de parla parteix del supòsit que quan parlem duem a terme una 

acció, de manera que els actes comunicatius responen a una finalitat. Per exemple, la 

finalitat de demanar una cosa és obtenir-la. Seguint aquesta idea, Austin (1962) 

considera que en un enunciat es combinen tres actes: el locutiu, l’il·locutiu i el 

perlocutiu. L’acte locutiu és el conjunt de sons o paraules que pronunciem amb un 

significat literal concret, el contingut proposicional. L’acte il·locutiu és l’acció que es 

vol fer quan l’emissor transmet un enunciat. Aquest acte es relaciona amb la 

intencionalitat comunicativa prèviament esmentada perquè conté la força il·locutiva i és, 

dels tres actes, el més estudiat i l’acte de referència en aquest treball. Finalment, l’acte 

perlocutiu és la conseqüència d’haver dit una cosa, l’efecte que l’enunciat expressat té 

en les accions o pensaments del receptor, del mateix emissor o d’altres persones. Aquest 

acte es pot expressar de dues maneres: la reacció, però també l’acció que provoca 
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aquesta reacció (Austin, 1962). Tot seguit podem veure un exemple dels tres actes 

(Taula 2): 

TAULA 2. Exemples d'actes locutiu, il·locutiu i perlocutiu 

Acte locutiu A: Pots tancar la porta, si us plau? 

Acte il·locutiu Petició d’A cap a B 

Acte perlocutiu B accepta la petició d’A  B s’aixeca i tanca la porta 

Aquesta teoria considera que expressar alguna cosa amb les paraules és el punt de 

partida en la realització d’un acte (Austin, 1962). Amb les paraules realitzem accions i 

d’aquesta afirmació sorgeixen dos tipus d’enunciats, assertius (o constatius) i els 

performatius (o realitzatius). Pel que fa als primers, els assertius1, es caracteritzen per 

tenir condicions de veritat o falsedat (truth condition), condicions que, des de la 

filosofia del llenguatge, es creien presents en tots els enunciats. Quant als segons, els 

performatius, considera que només se’ls pot assignar condicions de felicitat o sincerity 

conditions (Reyes, 1995), ja que no poden ser ni certs ni falsos, només afortunats o 

desafortunats (felicitous o unfelicitous), segons si l’emissor compleix o no l’acció que 

s’expressa. Per exemple, si li diem a una persona Prometo que aquesta nit et truco i no 

la truquem, des del punt de vista de les condicions sinceres, no hem complert amb la 

nostra paraula i, per tant, és unfelicitous. El mateix succeeix amb oracions2 com quan 

has arribat?, surt de l’habitació immediatament! o tant de bo deixés de ploure..., que no 

es poden valorar en forma de veritat o falsedat. Veiem doncs, que una oració com les 

anteriors “no describe un estado de cosas, sino que realiza una acción” (Escandell, 

2013: 49). 

 

D’aquesta manera, Austin (1962) va elaborar la teoria dels enunciats realitzatius, 

basant-se en la idea que en la llengua hi ha verbs que són explícitament performatius3 

com ara jurar, ordenar, demanar, felicitar, advertit, criticar, etc., que apareixen en 

oracions declaratives, en primera persona del singular del present d’indicatiu i que es 

                                                
1 Austin els considera constatius perquè vol evitar el que ell anomena fal·làcia “descriptiva”, és a dir, 
considerar que tots els enunciats vertaders o falsos són descripcions (Austin, 1962). 
2 Exemples extrets d’Escandell, 2013. 
3 Austin (1962) diferencia entre verbs judicatius (emeten un veredicte), exercitatius (expressen el fet 
d’exercir una potestat o un dret), els compromissoris (obliguen l’emissor a comprometre’s amb allò que 
diu), els comportatius (tenen a veure amb les reaccions o actituds davant dels altres) i els expositius 
(manifesten les nostres expressions en una conversa). 
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valoren per condicions de felicitat. No obstant això, amb el temps, va admetre que totes 

les oracions, encara que no tinguessin cap verb performatiu explícit, servien per 

expressar actes (Reyes, 1995). 

 

Més endavant, i posant el focus en l’acte il·locutiu i la força il·locutiva, Searle 

(1969: 22) va considerar que “speaking a language is engaging in a rule-governed form 

of behaviour. [...] Talking is performing acts according to rules”. Per tant, segons 

l’autor, la força il·locutiva d’un enunciat pot descriure’s mitjançant regles constitutives 

i, seguint aquesta idea, va desenvolupar una classificació dels actes de parla, la 

classificació que s’utilitzarà en aquest treball i que inclou els cinc tipus següents 

(Searle, 1975, 1979): 

• Assertius: la finalitat d’aquests actes és descriure el món tal com el veu el 

parlant i comprometre’l amb la veritat que s’expressa l’enunciat a través de 

conclusions, afirmacions, deduccions o hipòtesis. Són actes que poden ser 

valorats com a  positius o negatius. 

• Directius: la força il·locutiva d’aquest acte consisteix a intentar que l’oient faci 

alguna cosa i, per tant, intervenir en la seva conducta a través de verbs com 

demanar, preguntar, suggerir, suplicar, ordenar, permetre, exigir, aconsellar, etc. 

• Compromissius o comissius: expressen el compromís de l’emissor a fer una 

acció en un futur, en diferents graus. En aquests actes apareixen verbs com 

prometre, jurar, oferir o comprometre’s. 

• Expressius: expressen l’estat psicològic especificat en l’enunciat i manifesta els 

sentiments o actituds de l’emissor mitjançant verbs com donar les gràcies, 

queixar-se, disculpar-se, felicitar, donar la benvinguda, desitjar, etc. 

• Declaratius: són els actes que introdueixen canvis o accions que tenen un efecte 

institucional només pronunciant les paraules en qüestió. Són actes que generen 

allò que descriuen, com declarar, sentenciar, batejar o acomiadar. 

 

A més a més, Searle (1969) va considerar que aquests actes podien expressar-se de 

manera directa o de manera indirecta si separem “el contingut proposicional dels 

enunciats [...] de la seva força il·locutiva” Payrató (2010: 82). En els actes directes no hi 

ha altres possibilitats d’interpretació de la força il·locutiva, mentre que en els indirectes 

“ens trobem amb una força il·locutiva doble, és a dir, amb una il·locució encavalcada en 
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una altra, i per tant de fet es pot considerar que hi ha dos actes (el directe i l’indirecte)” 

(Payrató, 2010: 83). Un acte directe seria Et prometo que ho faré, on apareix un acte 

compromissiu i la interpretació que n’obtenim és el fet de prometre una cosa. D’altra 

banda, una oració com Fa fred és, efectivament, una asseveració, però si diem Fa fred 

en un context en què la finestra del menjador està oberta, fem referència —de forma 

indirecta— a un acte directiu la intenció del qual és que el receptor tanqui la finestra. 

Això té molt a veure amb els actes literals i no literals, és a dir, si el receptor ha 

d’interpretar un enunciat amb un sentit literal o un enunciat amb un sentit figuratiu 

mitjançant figures retòriques o procediments estilístics com la ironia (Payrató, 2010). 

 

L’ús d’expressions indirectes és molt habitual en el nostre dia a dia, ja que gairebé mai 

parlem de forma totalment explícita i directa. Això fa que la força il·locutiva no sempre 

coincideixi amb el significat referencial de l’enunciat (Tusón, 1997). Per exemple4, 

quan expressem una ordre, un acte directiu, no diem T’ordeno que tanquis la porta, sinó 

Pots tancar la porta?. Aquesta indirectivitat generalment té a veure amb el principi de 

cortesia, és a dir, “la imagen [...] que tenemos de nosotros mismos y de las personas con 

quienes interactuamos en una situación concreta” (Tusón, 1997: 48), de manera que 

intentem mantenir la nostra imatge i el nostre territori però també aconseguim no 

amenaçar la imatge ni el territori del nostre interlocutor. La imatge “is something that is 

emotionally invested, and that can be lost, maintained, or enhanced, and must be 

constantly attended to in interaction” (Brown i Levinson, 1987: 61). En aquest cas, com 

indiquen Calsamiglia i Tusón (2012), cal tenir en compte dos aspectes que en els textos 

escrits poden passar desapercebuts, la modalitat oracional i l’entonació, que es poden 

expressar amb els signes de puntuació, especialment amb signes d’interrogació i 

admiració. D’aquesta manera, podem convertir enunciats que a simple vista semblen 

cordials o afables en enunciats més agressius o viceversa. Així doncs, la relació entre 

els actes de parla i la cortesia recau en el fet que existeixen actes que reforcen les 

relacions entre els interlocutors, els cortesos, mentre que n’hi ha d’altres que bàsicament 

tracten de protegir l’emissor de l’enunciat de possibles amenaces sorgides de la 

comunicació. 

                                                
4 Exemple extret de Tusón (1997). 
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2.2. Construcció dels rols de gènere 

En aquest subapartat parlarem d’un altre concepte important per aquest treball, la 

construcció dels rols de gènere. Per fer-ho definirem què és el gènere i parlarem de les 

diferències entre gènere i sexe, una qüestió que de vegades no és gaire clara. Després 

introduirem el concepte de rol de gènere i parlarem d’alguns dels agents que el 

construeixen. 

 

El gènere s’ha definit tradicionalment com una divisió binària —femení-masculí— a 

través de la qual s’atribueixen unes característiques a un cos sexuat de l’espècie humana 

i, de fet, aquesta és una definició força semblant a la que proposa el DIEC2 (2013)5. 

Tanmateix, el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2019) aporta una 

definició més completa i considera que el gènere és el “grupo al que pertenecen los 

seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en 

lugar de exclusivamente biológico”. Aquest és el punt de partida de nous estudis que, a 

partir de la dècada dels 70, consideren que el gènere és un constructe sociocultural que 

no s’ha de confondre amb el sexe (Tannen i Kendall, 2015). El sexe es refereix al fet de 

ser home o dona com a conseqüència de les diferències biològiques, en altres paraules, 

els òrgans sexuals. El gènere, en canvi, es basa en la dicotomia masculí-femení —tot i 

que recentment s’han incorporat altres conceptes com transgènere o gènere neutre— 

vista des d’una percepció psicològica: el fet que un individu se senti home o dona sense 

tenir en compte els aparells reproductors. La identitat. 

 

Tanmateix, el concepte del gènere ha evolucionat al llarg dels anys, especialment 

gràcies a les aportacions de teories feministes. Un exemple n’és la teoria Queer, que 

deixa de banda les classificacions i qüestiona els binarismes (Varela, 2015). Judith 

Butler n’és la major referent i al seu llibre El género en disputa (2017) critica la hipòtesi 

del sistema binari de gèneres perquè, segons ella, fa que es relacioni el gènere amb el 

sexe, i planteja que tots dos conceptes són construccions que es donen en un context 

social, temporal i espacial concrets. A més, introdueix la teoria de la performativitat del 

gènere, fent referència a la teoria dels actes de parla d’Austin (1962), i considera que el 

gènere és l’efecte d’una sèrie d’actuacions reiterades i socialment acceptades que 
                                                
5 El diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (2013) diu que el gènere és el “grup natural d’éssers que 
s’assemblen per certs caràcters essencials”. 
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acaben establint unes normes de comportament. És una realització en la qual “el público 

social mundano, incluidos los mismos actores, llega a crear y a actuar en la modalidad 

de la creencia” (Butler, 2017: 241), una realització que revela una identitat. Varela 

(2015: 233) proposa que el gènere fa referència a “las normas y conductas asignadas a 

hombres y mujeres, en función de su sexo". És precisament aquesta divisió —

generalment entre allò masculí i allò femení— i les conductes que se li associen, les que 

ens diuen com ha de comportar-se una persona, segons el gènere que se li hagi assignat. 

Això són els rols de gènere. Varela (2015: 355) fa referència a Luisa Antolín6 i explica 

què és un rol de gènere de la següent manera: 

“«Rol» alude a función, tarea, papel. Hombres y mujeres, en cuanto nacen, tienen 

asignado un papel en función de su sexo. En él se les dice cómo tienen que comportarse, 

vestir, mirar, soñar, trabajar, hablar, relacionarse con los demás... Mujeres y hombres se 

convierten en actrices y actores en cuanto nacen y, según interpreten mejor o peor ese 

papel asignado en el gran teatro del mundo, el público —la sociedad— les aplaudirá o 

censurará. La crítica juzgará cuanto se acerca o aleja cada cual de los estereotipos.”  

Aquests comportaments o papers se’ns inculquen a través d’elements socioculturals, de 

manera que s’han anat creant estereotips que varien al llarg del temps i la cultura o el 

moment històric en què vivim. Per tant, entenem que el gènere és el resultat d’un procés 

de construcció que es va formant en interacció amb el context social i familiar de cada 

persona. Un dels elements actuals que més influeix en la construcció del rol de gènere 

són els mitjans de comunicació, però també els models a seguir dels infants, molts d’ells 

sorgits de pel·lícules i sèries de televisió. L’element influenciador que tractem en aquest 

treball són les pel·lícules de Disney que, com veurem a la secció § 2.3.1., han fet 

d’agents socialitzadors i han tingut un paper fonamental en la transmissió d’estereotips i 

la creació de rols de gènere que és força lluny de la realitat. Com hem dit, el context en 

què vivim configura els comportaments que hem de seguir fins al punt que els infants, 

quan estan en procés de descobrir la seva identitat sexual, s’identifiquen amb el gènere 

que es considera apropiat —socialment parlant— pel seu sexe.  

 

No obstant això, aquests estereotips no determinen únicament com ha de ser o 

comportar-se un individu, sinó també què ha de dir i com ho ha de dir. La llengua és el 

                                                
6 ANTOLÍN, L. (2004), El Concepto de género y la teoría feminista. En Agentes de la igualdad de 
oportunidades, 1. Madrid: Forem. 
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reflex de la societat i l’utilitzem per reconèixer-nos en un rol identitari, tenint en compte 

que, com indiquen Tannen i Kendall (2015), hi ha patrons que distingeixen el discurs 

dels homes i de les dones. De fet, afirmen que existeix un “unequal role of women and 

men in society, resulting in differential gender socialization by which girls learn to use a 

‘nonforceful style’, thus conforming to social norms of womanhood.” (Tannen i 

Kendall, 2015: 640) 

 

És Robin Lakoff (1975) qui comença amb aquesta teoria considerant que hi ha un 

“llenguatge de les dones”. L’autora determina que aquest tipus de parla és menys 

vociferant que la dels homes i que disposa de més elements mitigadors o 

intensificadors, com adjectius buits (com encantador, dolç o diví) preguntes 

confirmatòries (En John és aquí, no?), estructures més corteses i educades (amb formes 

com si us plau o t’importaria), una freqüència de parla més baixa o un vocabulari 

diferent que el dels homes, entre d’altres. En referència a aquest últim element Lakoff 

(1975) posa un exemple amb els colors i diu que un home mai dirà que una paret és de 

color malva a menys que estigui imitant de forma burlesca una dona, sigui decorador o 

sigui homosexual. I és que la diferència de colors generalment es considera un tema poc 

important. Temes com aquest són “ajenos al mundo del trabajo masculino y por lo tanto 

relegados a las mujeres y a los hombres cuya virilidad no está libre de sospecha” 

(Lakoff, 1975: 40). Amb tots aquests elements que, se suposa, formen part d’aquest 

“llenguatge”, les dones són vistes com a més educades i això fa que tant elles com el 

seu discurs es percebin com a més femenines i més innocents. Són normes que s’espera 

que les dones compleixin —si no ho fan, són vistes com a poc o menys femenines— i 

que, alhora, reforcen la desigualtat i neguen a les dones l’accés al poder (Tannen i 

Kendall, 2015). D’aquesta manera, seguim fomentant els estereotips i forçant 

comportaments que s’allunyen de la realitat. 

 

Aquests estereotips, com hem pogut observar, es poden transmetre a través de diversos 

elements del nostre dia a dia, però un dels més importants són els mitjans audiovisuals, 

siguin pel·lícules, sèries de televisió o anuncis publicitaris. Per això mateix cal que 

parlem primerament de la companyia encarregada de les produccions que analitzarem 

en aquest treball, The Walt Disney Company. 
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2.3. Marc conceptual: The Walt Disney Company 

Per entendre la importància dels estereotips en les pel·lícules de Disney i la seva 

evolució, cal que exposem breument la història de la productora7 pel que fa a les 

pel·lícules que ha produït i distribuït des de la seva creació.  

 

Després d’arribar a Califòrnia el 1923, Walt Disney, que havia format una productora 

anomenada Disney Bros. Studio amb el seu germà —que més endavant canviaria de 

nom a Walt Disney Studio—, va signar un contracte amb la distribuïdora M. J. Winkler 

i van començar a produir curtmetratges. Va ser aleshores quan van aparèixer els mítics 

personatges Mickey i Minnie Mouse, l’Ànec Donald o Goofie. Tanmateix, la trajectòria 

de The Walt Disney Company va començar el 1937, quan va portar a la gran pantalla la 

pel·lícula Snow White and the Seven Dwarfs, que portaven treballant des de 1934. La 

pel·lícula va ser tot un èxit i, amb ella, van començar a sorgir molts més projectes, com 

Pinocchio (1940), Dumbo (1941) i Bambi (1942).  

 

Acabada la Segona Guerra Mundial, una etapa en què va travessar una crisi econòmica, 

i davant del poc interès del públic cap als curtmetratges, va dedicar-se als llargmetratges 

infantils, documentals i pel·lícules amb imatges reals, i a principis de la dècada dels 50 

va estrenar Cinderella (1950), Alice in Wonderland (1951) i Peter Pan (1953). A partir 

d’aleshores, l’èxit de la productora va anar en augment: va construir el parc d’atraccions 

Disneyland (obert al públic el juliol de 1955) i l’estudi es va començar a expandir a 

nous mitjans, però la producció de pel·lícules infantils va disminuir. No obstant això, 

després de la mort de Walt Disney el 1966, el seu germà Roy va adquirir el control de la 

companyia i va tornar a introduir-se en el món de l’animació, amb la producció de 

pel·lícules com The Jungle Book (1967) i The Aristocats (1970). Amb els anys, la 

companyia va anar creant organitzacions independents, i va col·laborar amb altres 

companyies, com Pixar Animated Studios —que va comprar l’any 2006. A partir de la 

meitat de la dècada dels 80, apareixen pel·lícules com The Black Cauldron (1985), The 

Little Mermaid (1989), Beauty and the Beast (1991), The Lion King (1994), Pocahontas 

(1995) o Toy-Story (1995), i és precisament amb aquesta última pel·lícula que Disney 
                                                
7 Per aquest apartat hem considerat adequat basar-nos en les dades de la pàgina web de Disney (2014), les 
quals hem resumit i hem adaptat al contingut que volíem oferir. A la secció § 2.3.1., s’introdueix 
bibliografia i es fa referència a autors i autores que han treballat els estereotips de gènere en les pel·lícules 
de Disney.  
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enceta una nova etapa: gràcies a Pixar incorpora tècniques d’animació per ordinador, un 

nou procediment que obrirà les portes a moltes pel·lícules d’un èxit indiscutible, com 

Hercules (1997), Mulan (1998) o Tarzan (1999). 

  

El nou mil·lenni va començar amb la inauguració dels cinemes IMAX i una nova versió 

de la Fantasy, titulada Fantasy/2000. L’èxit va seguir amb pel·lícules animades com 

The Emperor’s New Groove (2000) o Atlantis: The Lost Empire (2001) i, fruit de la 

seva col·laboració amb Pixar, van estrenar Monsters, Inc (2001), Finding Nemo (2003) i 

The Incredibles (2004). A partir d’aleshores també es va seguir apostant per pel·lícules 

amb imatge real, com la saga de Pirates of the Caribbean (2003, 2006, 2007, 2011 i 

2017) o High School Musical (2006) gràcies a la creació del canal Disney Channel en el 

qual van començar a produir sèries juvenils. Després de la compra de Pixar Animated 

Studios el 2006, han sorgit pel·lícules com Cars (2006), Ratatouille (2007) o Brave 

(2012). Des d’aleshores, la companyia ha estat apostant per les pel·lícules amb imatge 

real, especialment després de la compra de Marvel Entreteniment el 2008 i Lucasfilm, 

Ltd. el 2012, i, des de 2010, fa adaptacions dels clàssics que va produir en versió 

animada ja fa anys, com Alice in Wonderland (2010), Beauty and the Beast (2017) o 

Dumbo (2019). 

 

2.3.1. Estereotips de gènere a les pel·lícules de Disney i evolució 

L’èxit de Disney i de les seves pel·lícules d’animació és indubtable. Això no obstant, 

darrere d’aquest èxit s’amaga una ideologia de gènere sexista, ideologia criticada per 

molts sectors, especialment pel públic adult. En aquesta part del treball parlarem del 

món de les anomenades princeses Disney i dels estereotips de gènere representats per la 

companyia en els seus llargmetratges, i veurem com han evolucionat al llarg del temps. 

 

El diccionari normatiu de la llengua catalana, el Diccionari de l’Institut d’Estudis 

Catalans (DIEC2, 2013), defineix el mot estereotip de la següent de la següent manera: 

2 m. [SO] Conjunt d’idees que un grup o una societat obté a partir de les normes 

o dels patrons culturals prèviament establerts. 
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Per tant, podem dir que els estereotips són unes idees o imatges associades a una 

societat o grup com a conseqüència de les seves característiques, siguin positives o 

negatives. En els dibuixos animats d’abans dels 80 ja es presentaven estereotips de rols 

de gènere i, mentre que els homes eren representats com a intel·ligents, atlètics, forts i 

competents, les dones eren més febles, emocionals, romàntiques i fràgils. A més, elles 

eren les que havien de ser rescatades, les que demanaven ajuda i mostraven afecte 

(Thompson i Zerbinos, 1995), una realitat que es pot trobar en les pel·lícules de Disney.  

 

Com afirma Digón (2006: 166), en moltes de les produccions de Disney trobem 

“numerosos estereotipos que refuerzan valores sexistas, racistas y clasistas”, de manera 

que els personatges femenins creen uns rols de gènere que s’apropen a una tradició 

conservadora. La dona és “sumisa y obediente, se guía por sus emociones, se orienta al 

amor y al matrimonio, es la que cuida de la familia y de la casa y en muchas ocasiones 

se la presenta en el rol de la mujer «malvada» [que és l’antagonista i, generalment, lletja 

i molt més gran que la princesa] o en el de la niña «inocente»” (Digón, 2006: 166). Per 

tant, des de les pel·lícules clàssiques de Disney s’han fomentat uns rols de gènere que es 

poden agrupar en la dicotomia masculí-femení de la següent taula (Taula 3) que 

proposem: 

TAULA 3. Dicotomia d'estereotips de gènere a les pel·lícules clàssiques de Disney8 

 

Femení Masculí 

Atractives Atlètics 

Bondadoses Intel·ligents 

Porugues Valents  

Dèbils Forts 

Dama en perill Heroi salvador 

Submises i obedients Dominants  

Dependents d’un home Poder individual 

Objecte de desig Líders 

Passives Actius 

 

Com s’ha dit anteriorment, considerem el gènere com a un constructe sociocultural i, 

per tant, un aspecte temporal segons el context, que determina els estereotips que es 

                                                
8 Taula d’elaboració pròpia basada en el treball de Forcadell (2018), Míguez (2015) i Digón (2006). 
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transmeten. La Taula 3 mostra les característiques que es difonien a través de les 

pel·lícules, i així havien de ser les nenes si volien sentir-se identificades amb les seves 

princeses preferides. Malgrat tot, a partir de 1980, com afirmen Thompson i Zerbinos 

(1995), els personatges femenins comencen a ser més assertius, intel·ligents, 

responsables i, alhora, menys emocionals o sensibles. En aquesta època apareixen dones 

amb trets de rebel·lia, que comencen a demostrar voluntat pròpia, autonomia i inquietud 

intel·lectual (Forcadell, 2018), però que igualment depenen d’una figura masculina i 

intenten buscar l’amor (Digón, 2006). No obstant això, cal destacar que els personatges 

que complien aquests patrons més moderns eren considerades com a “peculiars”, com 

és el cas de la Bella (1998).  

 

Finalment entrem en el cànon de princeses més modernes, on apareixen dones 

lluitadores, com Pocahontas9 (1995) o Mulan10 (1998), que ja no esperen que cap 

príncep les salvi —encara que la figura patriarcal segueix present, sigui a través de 

familiars o d’un guardià—, i, més endavant, personatges com Elsa11 i Mèrida, unes 

dones independents i guerreres, que trenquen amb el model establert durant més de 70 

anys (Aguado i Martínez, 2015). És interessant destacar que, com afirma Forcadell 

(2018), amb Brave (2012) ens trobem per primera vegada amb un estereotip invers, en 

què s’afavoreix la dona i se li atorga valors d’intel·ligència i racionalitat, mentre que els 

homes es presenten com a bàrbars i incapaços de raonar. Tot i aquest canvi, molt 

important dins de la tradició de la companyia, és en la mare de Mèrida on podem seguir 

observant els valors propis d’una societat patriarcal: ella és la que cuida els fills, la 

protectora i la que els educa. 

                                                
9 Pocahontas (Pocahontas, 1995) és la filla del cap indi Powhatan, que la compromet amb un dels 
guerrers més forts de la tribu. Un dia veu com arriba un grup de colons anglesos a les seves terres cercant 
riquesa. El grup està liderat pel governador Radcliff i el capità John Smith, amb qui Pocahontas acaba 
establint vincles. No obstant això, l’ambició dels colons farà que sorgeixin problemes entre les dues 
cultures i Pocahontas haurà de trobar la manera de solucionar-los i establir la pau. 
10 Mulan (Mulan, 1998) és una noia que viu a la Xina durant la dinastia Han. En contra de les tradicions 
de la societat en què viu, Mulan té l’oportunitat de fer-se passar pel seu pare, ja ancià, per evitar que vagi 
a lluitar contra la invasió dels Huns i honrar la seva família. Amb l’ajuda del drac guardià Mushu i un 
grill de la sort, Cri-Kee, aprendrà a fer-se passar per un soldat en una societat totalment jeràrquica i 
masclista, i lluitarà per salvar el destí de l’Emperador i el de tota Xina.    
11 Des que és petita, Elsa (Frozen, 2013) té poders sobre el gel i la neu però no els sap controlar. Quan 
arriba el moment de ser coronada reina, té molta por i una sèrie d’esdeveniments fan que els seus poders 
revelin i gairebé fereix els convidats, inclosa la seva germana Anna. Per aquest motiu decideix fugir, però 
la seva por i emocions causen una tempesta de neu que amenaça Arendelle. Aleshores Anna decideix 
marxar a buscar-la i, juntament amb Kristoff i el seu ren Sven, i el divertit ninot de neu Olaf, salvar el 
regne de la destrucció. 
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Veiem, doncs, que Disney està seguint una tendència a tornar-se cada vegada més 

feminista amb una visió més igualitària entre l’home i la dona. Aguado i Martínez 

(2015: 50) afirmen que, d’una “tríada sumisa y adscrita al ámbito privado —

Blancanieves, Cenicienta y Aurora— se pasa a unos personajes femeninos incorporados 

al espacio público, independientes y decididas —Rapunzel, Mérida, Anna y Elsa—” i, 

tot i que segueixen apareixent alguns trets patriarcals, semblen haver-se debilitat. Ara 

són princeses que cerquen un empoderament personal. No obstant això, encara queda un 

llarg camí per poder parlar d’una igualtat total.  
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3. ANÀLISI DE LES DADES 

En aquesta part del treball farem l’anàlisi del corpus per tal de saber si les hipòtesis 

especificades al principi del treball són certes o falses. Primerament, contextualitzarem 

les tres pel·lícules escollides amb resum de l’argument i, tot seguit, analitzarem el 

discurs de les princeses, fent referència a algunes qüestions detallades al marc teòric, 

per, més endavant, poder fer una discussió dels resultats. 

 

3.1. Contextualització de les pel·lícules 

3.1.1. Blancaneu i els set nans  

Blancaneu és una princesa estimada per totes les criatures del regne excepte per la seva 

madrastra, la Reina Malvada, que vol aconseguir ser la dona més bella de tot el regne. 

Després d’observar com un príncep declara el seu amor a la princesa, la reina ordena al 

seu caçador que la mati i li entregui el seu cor en un cofre. No obstant això, el caçador 

no és capaç de fer-ho i li diu a Blancaneu que marxi i que no torni mai més. Al fugir al 

bosc, Blancaneu coneix els set nans, Savi, Esternuts, Rondinaire, Feliç, Vergonyós, 

Dormilega i Mudet, que acaben deixant que es refugiï a casa seva. 

 

Gràcies al seu mirall màgic, la Reina Malvada descobreix que la princesa segueix viva i 

que s’amaga a la cabanya dels set nans. Aleshores decideix transformar-se en una 

anciana bruixa i lletja, i prepara una poma vermella enverinada amb un encanteri que 

farà que la seva fillastra caigui en un profund son que només la màgia d’un petó d’amor 

vertader podrà revertir. Un cop aconsegueix enverinar Blancaneu, els set nans 

decideixen venjar la princesa i comencen a perseguir-la. Quan la reina és a la part més 

alta d’un penya-segat i està a punt de sortir-ne salva i estàlvia, un llamp fa que les 

roques s’ensorrin i cau pel precipici. Els nans, sense valor d’enterrar la princesa, 

decideixen construir un taüt de vidre per vetllar-la eternament. Aleshores apareix el 

Príncep, li dona un petó d’amor per acomiadar-se i trenca l’encanteri. D’aquesta 

manera, els dos enamorats marxen a viure al castell i viuen feliços per sempre més.  
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3.1.2. La Bella i la Bèstia 

Hi havia una vegada un príncep francès, vanitós i cruel, que vivia en un castell. Una 

freda nit, nega el refugi a una anciana d’aspecte horrible, que li ofereix una rosa a canvi, 

tot rient-se d’ella. Després d’advertir-li que no deixi que les aparences l’enganyin, 

l’anciana revela la seva identitat i es transforma en una bella i poderosa bruixa. El 

príncep tracta de disculpar-se però la bruixa no accepta les seves disculpes i encanta el 

castell, converteix el príncep en una bèstia i transforma els criats en objectes. Abans de 

marxar li dona la rosa que li havia ofert, una rosa encantada que començaria a marcir-se 

quan el príncep fes 21 anys, i li adverteix que només podrà revertir l’encanteri si aprèn a 

estimar una dona i, alhora, a ser estimat abans que caigui l’últim pètal, En cas contrari, 

l’encanteri serà permanent. 

 

Bella és una noia amable, intel·ligent i amant dels llibres que viu en un poble a prop del 

castell amb el seu pare, Maurice, a qui el poble creu boig. Tot i la seva gran bellesa, el 

poble la considera una noia peculiar però Gastón, un jove caçador ben plantant intenta 

per tots els mitjans que Bella accepti ser la seva dona, i ella el rebutja sempre. Un dia, 

Maurice marxa a una fira d’invents, però es perd pel bosc i arriba al castell de la Bèstia, 

que l’acaba fent presoner. Quan Bella s’adona que el seu pare ha desaparegut, decideix 

anar a buscar-lo amb l’ajuda de Philippe, el seu cavall. Quan arriben al castell, Bella 

aconsegueix que la Bèstia alliberi el seu pare, però a canvi ella ha de quedar-se al castell 

de per vida. Els criats consideren que Bella pot ser la noia que trenqui l’encanteri, de 

manera que la seva estança es fa més agradable i comença a establir vincles més forts 

amb la Bèstia i s’adona que té un gran cor. Però una nit, gràcies a un mirall màgic, Bella 

descobreix que el seu pare està malalt i la Bèstia decideix alliberar-la perquè pugui 

cuidar-lo. Un cop a casa un grup de veïns del poble intenta que Maurice marxi a un 

hospital mental, ja que els ha parlat de la Bèstia i el consideren encara més boig. Per 

evitar-ho, Bella mostra la Bèstia a través del mirall i Gaston ordena assaltar el castell 

per matar la Bèstia. Bella tracta d’evitar-ho però Gaston aconsegueix apunyalar-lo 

abans de caure de dalt del castell. Quan la Bèstia mor, Bella s’adona que l’estima. En 

aquell moment cau l’últim pètal de la rosa i, per sorpresa de tothom, es trenca 

l’encanteri, la Bèstia reviu i es transforma en el príncep que era abans.  
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3.1.3. Brave (Indomable) 

Mèrida és la princesa del clan DunBroch de l’Escòcia medieval, filla del rei Fergus i de 

la reina Elinor. En contra dels vells costums, Mèrida és valenta, impetuosa, orgullosa i 

domina el tir amb arc, unes qualitats no gaire ben vistes per a una princesa, 

especialment per part de la seva mare, que és molt tradicional i vol que la seva filla es 

converteixi en una princesa i una futura reina exemplar. Una nit, els pares li 

comuniquen a Mèrida que els clans aliats han acceptat la invitació perquè els seus fills 

competeixin als jocs de les Terres Altes i que el guanyador serà el que obtingui la mà de 

la princesa. Després d’oposar-se al matrimoni concertat i deixar els fills dels aliats en 

evidència, Mèrida discuteix amb la seva mare i s’escapa del castell. Un cop al bosc, 

segueix els focs follets i arriba a la cabanya d’una vella bruixa, que li dona un pastisset 

encantat que canviarà el seu destí. El que no sap és que l’encanteri transformarà la seva 

mare en un os, el pitjor enemic del seu pare.  

 

Per tal de contrarestar la maledicció abans que sigui massa tard i la seva mare es 

converteixi en un os per sempre, Mèrida recorrerà a tots els seus recursos i habilitats   

—fins i tot els seus germans, que també es converteixen en ossos per error— per 

“reparar el vincle que l’orgull va trencar”, aconseguirà que els clans estiguin d’acord a 

deixar de banda la tradició del matrimoni concertat i descobrirà el significat de la 

veritable valentia.  

 

3.2. Anàlisi de les pel·lícules 

Pel que fa a l’anàlisi de les dades, hem decidit analitzar el discurs de les princeses amb 

relació a tres aspectes que hem considerat rellevants, ja que creiem que funcionen com a 

elements clau quant a la identitat de gènere i que fomenten el sexisme tradicional. Els 

aspectes escollits són els següents: la manera de tractar l’amor romàntic, el seu rol en la 

pel·lícula, referint-nos al seu objectiu pel que fa a les tasques de casa o al seu desig 

d’aventures, i, finalment, el seu poder individual i la presa de decisions. Dit això, farem 

una anàlisi objectiva de cada pel·lícula per detectar quins són els actes més utilitzats en 

cada cas. Subratllarem els actes i els elements a tenir en consideració i farem referència 

a alguns d’ells en l’explicació.  
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3.2.1. L’amor romàntic 

El mite de l’amor romàntic és una temàtica molt freqüent en les pel·lícules de Disney, 

especialment en les pel·lícules la protagonista de les quals és una princesa, que té 

l’esperança que el seu príncep blau la salvarà. Això transmet una creença idealitzada al 

voltant de l’amor que provoca “la aceptación, normalización, justificación o tolerancia 

de comportamientos claramente abusivos y ofensivos” (Fundación Mujeres, 2011: 7).  

 

Blancaneu és, de les tres princeses analitzades, la prototípica en aquest aspecte: creu en 

l’amor predestinat i que és precisament això el més important que una dona pot arribar a  

aconseguir. De fet, emet actes de parla expressius quan es refereix a l’amor romàntic 

amb verbs com wish, hope o dream.  

Exemple (1)  

1.1 SNOW WHITE: Want to know a secret? Promise not tot tell? [She starts singing] We  
1.2 are standing by a wishing well. Make a wish into the well. That’s all you have to do.  
1.3 And if you hear it echoing, your  wish will soon come true. I’m wishing for the one I  
1.4 love to find me today. I’m hoping and I’m dreaming of the nice things he’ll say. I’m  
1.5 wishing for the one I love to find me today.  

 [04:00 – 05:35]  

 

Observem que els verbs que utilitza tenen una forta càrrega expressiva i fan referència 

als seus sentiments i actituds amb relació a l’amor: desitja i somia que el príncep blau la 

trobi i la salvi, perquè és el que ha de fer un bon príncep. Mentrestant, ella l’esperarà. 

D’altra banda, Blancaneu emet pocs actes assertius, un dels quals el trobem també quan 

fa referència al príncep blau i afirma, de forma contundent però amb un sentit expressiu, 

que no hi ha ningú com ell, romàntic, guapo, fort, etc., i que per això no s’hi va poder 

resistir.  

Exemple (2)  

2.1 SNOW WHITE: Oh it was very easy. Anyone could see that the Prince was charming.  
2.2 The only one for me. 
2.3 DOC: Was he strong and handsome? 
2.4 SNEEZY: Was he big and tall? 
2.5 SNOW WHITE: There’s nobody like him anywhere at all. 

[56:47 – 59:07]  
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Amb Bella ens trobem un personatge que ja no espera que la salvin i, de fet, no veu 

l’amor com a un estadi platònic de romanticisme ni salvament, sinó que espera poder 

trobar algú amb qui compartir històries. Davant de la possibilitat d’estar amb algú com 

Gaston, que, segons ella, és groller i presumit, és interessant destacar com usa recursos 

per mitigar la força il·locutiva del seu discurs. En comptes de rebutjar-lo i dir-li que no 

vol casar-se amb ell, fa un ús exagerat de les sol·licituds o requests, preguntes retòriques 

i de la ironia. Però també utilitza altres actes: d’una banda, tenim actes comissius (3.3) 

però que són promeses no sinceres, com indica Searle (1991), ja que és una forma de 

rebuig i Bella no té la intenció de complir aquesta promesa. D’altra banda, utilitza actes 

expressius (4.17), que també funcionen com a rebuig perquè sabem —o intuïm—, que 

no ho pensa realment.  
Exemple (3)  

3.1 GASTON: Why, thank you, Belle. What do you say you and me take a walk over to the  

3.2 tavern and take a look at my trophies? 

3.3 BELLE: Maybe some other time. 

[8:27 – 10:55]  
Exemple (4)  

4.1 BELLE: Gaston, what a pleasant surprise. 

4.2 GASTON: Isn’t it, though? I’m just full of surprises. You know, Belle, there’s not a girl   

4.3 in town who wouldn’t love to be in your shoes. This is the day… This is the day your  

4.4 dreams come true. 

4.5 BELLE: What do you know about my dreams, Gaston? 

4.6 GASTON: Plenty! Here. Picture this: a rustic hunting lodge, my latest kill roasting on  

4.7 the fire and my little wife massaging my feet, while the little ones play on the floor with  

4.8 the dogs. We’ll have six or seven. 

4.9 BELLE: Dogs? 

4.10 GASTON: No, Belle, strapping boys like me.  

4.11 BELLE: Imagine that. 

4.12 GASTON: Do you know who that little wife will be? 

4.13 BELLE: Let me think. 

4.14 GASTON: You, Belle. 

4.15 BELLE: Gaston, I’m… I’m speechless. I really don’t know what to say. 

4.16 GASTON: Say you’ll marry me. 

4.17 BELLE: I’m very sorry, Gaston, but… But, I just don’t deserve you! [She opens the  

4.18 door and Gaston falls]  

[18:20 – 20:54]  
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Segons Austin (1962) i Searle (1969), les sol·licituds o requests formen part de la 

categoria d’actes directius, amb els quals l’emissor intenta que el receptor faci alguna 

cosa o aconseguir-ne un efecte. Quan formulem una pregunta, generalment ho fem 

perquè no sabem la resposta i la intencionalitat comunicativa d’aquest acte és solucionar 

un dubte. Però hi ha casos en què formulem una pregunta i en realitat tenim un altre 

objectiu. Per exemple, si som a la taula i demanem la sal, no volem que ens diguin sí o 

no contestant la nostra pregunta, sinó que la finalitat del nostre enunciat és que ens 

passin la sal. Per tant, pots passar-me la sal? no és una petició, sinó una ordre, només 

que la forma com ho diem ens la fa percebre com a tal. Al marc teòric s’ha comentat la 

relació entre els actes de parla directes i indirectes amb la cortesia. La cortesia ha estat 

estudiada per diversos autors, entre els quals destaquen Brown i Levinson (1987), que 

consideren que és una activitat comunicativa que té com a finalitat que l’emissor mitigui 

les amenaces d’imatge cap a l’altre i que, per tant, quedi bé davant d’aquella persona. 

Segons els autors, hi ha dos tipus d’imatge, la positiva, que té a veure amb el desig del 

parlant de pertànyer a un grup i que els seus desitjos siguin compartits, i la negativa, 

relacionada amb la llibertat d’actuació del parlant i sense impediments (Brown i 

Levinson, 1987). 

 

Els interlocutors hem de lidiar amb actes que amenacen la nostra imatge (face-

threatening acts): quan rebem una ordre, suggeriment o prometem una cosa, posem en 

perill la nostra imatge negativa, mentre que en situacions de desacord, crítiques o 

acusacions, està en perill la imatge positiva. Per això, en la seva obra Politeness. Some 

universals in language usage, Brown i Levinson (1987) elaboren el que anomenen 

estratègies de cortesia, a través de les quals el parlant intenta mantenir i protegir la seva 

imatge de les amenaces que rep en la comunicació, però també amb les quals pot 

protegir el seu interlocutor. Entre aquestes estratègies trobem la indirectivitat de la qual 

parlàvem anteriorment o el redreçament de l’acte amb estratègies de cortesia positiva o 

negativa. Per tant, quan Bella diu “maybe some other time” realment està intentant 

rebaixar el grau de certesa de la seva afirmació, de manera que du a terme una estratègia 

de cortesia per evitar atacar la imatge positiva de Gaston. Però també emet actes 

directius, com suggeriments o preguntes (4.5, 4.9 i 4.13), o asseveracions en forma de 

compliments (4.1 i 4.17) que tenen el mateix efecte perquè funcionen en benefici de 

l’interlocutor. 
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Mèrida, en canvi, és totalment assertiva amb aquest tema, i afirma amb intensitat que no 

es vol casar i que vol mantenir la seva llibertat. A més, en aquestes asseveracions 

utilitza un to amenaçador, especialment en les oracions ressaltades de l’exemple (5). No 

obstant això, és interessant destacar que en moltes de les assercions que fa, té la intenció 

no només de presentar els esdeveniments tal com ella els veu, sinó també intentar que el 

seu enunciat canviï la decisió presa per la seva mare i que no s’hagi de casar (exemple 

6). Per tant, veiem que en alguns casos, més que actes assertius són actes directius: ja no 

és com Bella que utilitza ironies o preguntes retòriques per rebutjar-ho, sinó que ho diu i 

intenta canviar l’opinió dels seus pares. Fins i tot és capaç de mostrar-se davant del 

poblat, els clans i els seus pares i comprometre’s (exemple 7) de forma molt contundent 

que competirà per la seva pròpia mà, en principi, sense que li importin les 

conseqüències. Mèrida rebutja tots els prínceps, que a diferència dels prínceps blaus de 

les pel·lícules clàssiques, són lletjos, massa grassos o massa prims, i maldestres.  
Exemple (5)   

5.1 MUM: A princess does not raise her voice. Merida, this is what you’ve been preparing  

5.2 for your whole life. 

5.3 MERIDA: No, it’s what you’ve been preparing me for my whole life. I won’t go  

5.4 through with it. You can’t make me. 

[10:07 – 12:54]  
Exemple (6)  

6.1 MUM: I would advise you to make your peace with this. The clans are coming to resent  

6.2 their suitors.  

6.3 MERIDA: It’s not fair. 

[12:57 – 14:00]  
Exemple (7)  

7.1 MERIDA: I am Merida. Firstborn descendant of Clan DunBroch. And I’ll be shooting 

for  my own hand.  

[26:05]  
 

En aquest sentit, veiem que Mèrida es nega a comportar-se i a parlar com una 

“senyoreta” o, més aviat, com una princesa, cosa que genera crítiques per part de la seva 

mare, que li diu com ha de comportar-se i que a princess does not raise her voice. De 

les nenes s’espera que siguin dòcils i que es resignin amb allò que no els agrada, però 

mai que es rebel·lin. En cas que ho facin, com indica Lakoff (1995), són castigades, tal 

com succeeix en aquesta pel·lícula.  
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3.2.2. El rol de les princeses 

Com hem pogut observar en l’apartat § 2.3.1, les pel·lícules de Disney estan plenes 

d’estereotips sexistes, un dels quals és la subordinació de la dona, així com les funcions 

que ha de realitzar: no pot ser un personatge intel·ligent i amb iniciativa, sinó que ha de 

ser un personatge subordinat, maternal i que faci les tasques de casa. De fet, el cas més 

clar en les pel·lícules analitzades el trobem en Blancaneu, que és submisa i obedient. 

Ella és la que cuida de la família i de la casa. En el següent exemple veiem com es 

compromet a netejar la casa dels nans i a cuinar-los els seus menjars preferits si deixen 

que es quedi a casa seva i, de fet, aquests és un dels pocs actes compromissius que emet. 

Ara bé, no ho fa de forma directa ni amb verbs que impliquin el compromís de 

l’emissor, com prometre, jurar o comprometre’s, sinó que ho fa a través d’una oració 

condicional amb valor de futur: 
Exemple (8)   

8.1 SNOW WHITE: Oh, she’ll [the Queen] never find me here. And if you let me stay, I’ll  

8.2 keep house for you. I’ll wash and sew and sweep and cook and… 

8.3 DWARFS: Cook?! 

8.4 DOC: Can you make apple lumpkins… lumple dapplins? 

8.5 THE REST: Apple dumplings! 

8.6 DOC: Eh, yes! Crapple dumpkings. 

8.7 SNOW WHITE: Yes, and plum pudding and gooseberry pie… 

 [38:45 – 42:45]  
 

Sense ser mare, Blancaneu adquireix aquest rol maternal al llarg de la pel·lícula amb 

aquells que estan en una posició social inferior. D’una banda, tenim els animals. Com 

suggereixen Aguado i Martínez (2015), les princeses Disney acostumen a tenir 

connexions amb la naturalesa i els animals, un fet que les lliga amb la bondat. Es mostra 

dolça i els parla en forma de peticions, precs i preguntes positives, però el que realment 

però fa és donar-los l’oportunitat de decidir, i això és una estratègia de cortesia perquè 

en comptes d’obligar-los, els ho demana. Com afirma Lakoff (1995), quan fem una 

petició, intentem estrènyer els llaços d’amistat amb l’altre interlocutor però, alhora, si 

aquest dona resposta a la nostra petició i la compleix, la nostra imatge es veu reforçada. 
Exemple (9)  

9.1 SNOW WHITE: I really feel quite happy now. I’m sure I’ll get along somehow.   

9.2 Everything’s going to be all right. But I do need a place to sleep at night. I can’t sleep in  

9.3 the ground like you. Or in a tree, the way you do. And I’m sure no nest would possibly  
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9.4 be big enough for me. Maybe you know where I can stay. In the woods somewhere?  

9.5 You do? Will you take me there? 

     [13:38 – 14:17]  

  

No obstant això, en altres situacions també els ordena coses de forma imperativa, un 

acte que generalment es considera no cortès. Als animals, en primer lloc, els ordena que 

l’ajudin a netejar la casa amb imperatius (10.5 i 10.6), cosa que sorprèn una mica, ja 

que, veient com és Blancaneu, esperaríem que utilitzés mitigadors, preguntes —

confirmatòries o no— o modalitzadors.  
Exemple (10)  

10.1 SNOW WHITE: […] And look, cobwebs everywhere! My, my, my! What a pile of  

10.2 dirty dishes! And just look at that broom. Why, they’ve never swept this room! You’d  

10.3 think their mother would... Oh! Maybe they have no mother. Then they’re orphans.  

10.4 That’s too bad! I know, we’ll clean the house and surprise them. Then maybe they’ll let  

10.5 me stay.  [To the animals] Now, you wash the dishes. You tidy up the room. You clean  

10.6 the fireplace. And I will use the broom. 

[15:34 – 18:00]  
 

A més a més, cal destacar el moment en què Blancaneu pregunta als animals si creuen 

que és possible que els nans no tinguin mare, donat que la casa està totalment bruta 

(10.2 i 10.3). D’altra banda, després que els nans acceptin que la princesa pugui quedar-

se a casa seva, arriba l’hora de sopar. Quan Blancaneu veu que tenen les mans brutes es 

“transforma” en una mare i els ordena que vagin a netejar-se-les, primer de forma més 

suau i indirecta (11.1) i en forma de peticions (11.3 i 11.4). Tanmateix, quan intenten 

escaquejar-se, ja ho fa de forma imperativa, amb actes directius, i fins i tot amb una 

coordinació disjuntiva amb la qual els exclou de sopar si no se les renten (11.7 i 11.8).  
Exemple (11)  

11.1 SNOW WHITE: Just a minute. Supper’s not quite ready. You’ll just have time to wash. 

11.2 […] 

11.3 SNOW WHITE: Oh, recently! Let me see your hands. [The dwarfs hide their hands] Let  

11.4 me see your hands! [Doc shows her his hands] 

11.5 SNOW WHITE: Why, Doc, I’m surprised! Come on, let’s see them [Bashful shows  

11.6 his]. Oh, Bashful, my, my, my! And you? [the rest show theirs]. Oh, worse than I  

11.7 though. Oh, how shocking! Goodness me, this will never do. March straight outside and  

11.8 wash, or you’ll not get a bite to eat. 

[38:45 – 42:45]  
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Bella i Mèrida estan més en contra d’aquest rol maternal i es rebel·len. D’una banda, 

Bella expressa el seu desig de viure aventures, de sortir de la seva vida provincial, i 

s’entén que aquest desig és vertader gràcies a l’ús del verb want, de manera que, se 

suposa, complirà les condicions de felicitat. 
Exemple (12)  

12.1 BELLE: Is he gone? Can you imagine? He asked me to marry him. Me, the wife of that  

12.2 boorish, brainless… [She starts singing] Madame, Gaston, can’t you just see it.  

12.3 Madame, Gaston, his little wife. No, sir, not me, I guarantee it. I want much more than  

12.4 this provincial life. I want adventure in the great wide somewhere. I want it more than I  

12.5 can tell. And for once it might be grand to have someone understand. I want so much  

12.6 more than they’ve got planned. 

[18:20 – 20:54]  

 

Tanmateix, aquest desig no sembla tan vertader quan, després d’intentar escapar-se del 

castell i que la Bèstia quedi ferit, Bella es dedica a cuidar-lo intentant que canviï la seva 

actitud i domesticar-lo. Per això, igual que Blancaneu, adquireix un rol més maternal i 

expressa actes directius a través d’ordres imperatives (13.1 i 13.7), ordres suavitzades 

amb elements condicionals que tenen un toc d’acusació i de resposta a les paraules de la 

Bèstia, potser per justificar el que està fent i no afectar així la seva pròpia imatge (13.3 i 

13.5), i, finalment, amb el verb modal should (13.7), que funciona com a verb modal 

deòntic amb la intenció de controlar la Bèstia i donar-li motius per aconseguir que es 

comporti d’una manera concreta i comprometre’l amb l’enunciat que Bella emet.  
Exemple (13)   

13.1 BELLE: Here, now. Don’t do that. Just hold still. 

13.2 BEAST: That hurts! 

13.3 BELLE: If you’d hold still, it wouldn’t hurt as much! 

13.4 BEAST: Well, if you hadn’t have run away, this wouldn’t have happened. 

13.5 BELLE: If you hadn’t frightened me, I wouldn’t have run away. 

13.6 BEAST: Well, you shouldn’t have been in the west wing! 

13.7 BELLE: Well, you should learn to control your temper. Now hold still. This might sting  

13.8 a little. By the way, thank you for saving my life. 

13.9 BEAST: You’re welcome. 

       [49:20 – 50:17] 

 

Mèrida, en canvi, rebutja qualsevol mena de matrimoni concertat i és la viva imatge 

d’una princesa que vol viure aventures, sense cap lligam que li ho impedeixi. De fet, 

com bé s’ha comentat a l’apartat § 2.3.1. és en el personatge de la Reina Elinor, la seva 
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mare, on s’observen els valors patriarcals i sexistes típics de les pel·lícules més 

antigues, valors que intenta traslladar a la seva filla dient-li tot el que ha de fer o no ha 

de fer una princesa. Ella és conscient que el seu destí ja està escrit i sap què cal fer, però 

amb l’exemple (14) podem veure com, a través d’actes assertius, té afany d’aventures i 

es compromet amb el seu enunciat, no només perquè ho creu, sinó perquè ja ho fa.  
Exemple (14)  

14.1 MERIDA: I’m the princess. I’m the example. I’ve got duties, responsibilities,  

14.2 expectations. My whole life is planned out, preparing for the day I become, well, my  

14.3 mother. She’s in charge of every single day of my life. [...] But every once in a while,  

14.4 there’s a day when I don’t have to be a princess.  No lessons, no expectations. A day  

14.5 where everything can happen. A day I can change my fate. 

       [5:35 – 7:11] 

 

Aquest desig es basa a poder canviar la seva obligació de ser una princesa i de tenir les 

responsabilitats que té. Hi ha un moment de la pel·lícula en què tant Elinor com Mèrida 

fan veure que parlen l’una amb l’altra mentre assagen amb Fergus i Angus (el cavall de 

Mèrida), respectivament, allò que se suposa que es diran més endavant, però la 

producció i el muntatge altern de les dues situacions volen fer veure a l’espectador que 

són elles les que estan mantenint el diàleg. 

Exemple (15)  
15.1. MERIDA: I don’t want my life to be over. I want my freedom! 
15.2. ELINOR: But are you willing to pay the price your freedom will cost? 
15.3. MERIDA: I’m not doing any of this to hurt you. 
15.4. ELINOR: If you could just try to see what I do, I do out of love.  
15.5. MERIDA: But it’s my life, it’s… I’m just not ready.  

       [14:29 – 16:12] 

 

En la interacció anterior veiem com Mèrida afirma estar en contra del matrimoni i 

considera que si els seus pares l’obliguen a casar-se perdrà la seva llibertat. Tot i no 

parlar-ho amb la mare directament, ho diu de forma molt convincent mitjançant un acte 

de parla expressiu i el verb want. Més endavant, veiem com la frase change my fate 

adquireix un nou significat. Hem vist que al principi (exemple 14) és ella la que 

considera que canviarà el seu destí, però únicament es refereix al fet de canviar les 

responsabilitats que té com a princesa. Un cop sap que els seus pares han decidit 

comprometre-la amb un príncep dels clans aliats recorre a una bruixa i, un altre cop, 

amb el verb want emet un acte que a simple vista sembla expressiu però que realment és 
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directiu, perquè intenta obligar-la que li doni un encanteri i és això, afirma, el que 

canviarà el seu destí (exemple 16). 
Exemple (16)  

16.1. MERIDA: I want a spell to change my mum. That’ll change my fate. 

 

        [33:48]  

 

3.2.3. Poder individual i presa de decisions 

Com hem vist anteriorment, en moltes situacions tradicionals es considera que els temes 

les dones són poc mundans i molt diferents dels temes tractats pels homes, de manera 

que “disparidad léxica refleja una desigualdad social en la posición de la mujer” 

(Lakoff, 1975: 40). Tornant a l’exemple dels colors a què es refereix Lakoff (1975), que 

si malva o lavanda, comenta que de cap manera es poden prohibir aquests termes, però 

tampoc es pot obligar els homes a usar-los. Per tant, “lo único que podemos hacer es dar 

a las mujeres la oportunidad de tomar parte en las decisiones importantes de la vida” 

(Lakoff, 1975: 40). Però això no succeeix en algunes de les pel·lícules de Disney: de la 

mateixa manera que la princesa no pot tenir la iniciativa i ha d’estar subordinada a les 

tasques de casa i als homes, també n’ha de dependre. Se suposa, doncs, que la princesa 

no prendrà decisions per ella mateixa i, si ho fa, serà vista com a rebel.  

 

Blancaneu, tenint en compte el context social en què va aparèixer, una època totalment 

masclista i on les dones no tenien cap tipus de dret, no demostra signes de voler prendre 

decisions. Fins i tot en les situacions més mundanes demana ajuda als nans a través de 

peticions (exemple 17). Però en comptes de demanar-los una cosa en el seu benefici, en 

aquest cas el que vol és que siguin ells els que decideixin què és el que ha de fer. 
Exemple (17)  

17.1. HAPPY: Now you do something. 

17.2. SNOW WHITE: Well, what shall I do? 

17.3. SLEEPY: Tell us a story. 

17.4. DWARFS: Yes, tell us a story. 

17.5. HAPPY: A true story. 

17.6. BASHFUL: A love story. 

17.7. SNOW WHITE: Well, once there was a princess. 

[56:47 – 59:07] 
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Fins i tot quan es troba en perill no és capaç de reaccionar i atribueix tot el que li passa 

al fet d’estar espantada, motiu pel qual s’arriba a disculpar amb actes expressius 

directes, amb els quals utilitza atenuadors (awfully i so), o indirectes, i amb actes 

assertius afirmant la situació i culpant-se a ella mateixa del que li ha passat. 
Exemple (18)  

18.1. SNOW WHITE: Please don’t run away. I won’t hurt you. I’m awfully sorry. I didn’t  

18.2. mean to frighten you. But you don’t know what I’ve been through. And all because I  

18.3. was afraid. I’m so ashamed of the fuss I’ve made. What do you do when things go  

18.4. wrong? Oh, you sing a song. [Snow White and the birds sing] 

[8:05 – 12:00]  

 

Bella es troba amb una situació difícil: el seu pare ha estat empresonat per la Bèstia i, 

quan el troba, no ho dubta i decideix posar-se en el seu lloc. En aquest cas, el seu 

discurs és molt assertiu (19.4 i 19.8). Malgrat això, cal tenir en compte el context 

comunicatiu i és que Bella es troba en un castell aliè. Just després de conèixer l’amo del 

castell, emet actes directius en forma de peticions, fins i tot amb la partícula please, per 

tal d’aconseguir que alliberi el seu pare i es compromet a fer qualsevol cosa. En alguns 

casos, efectivament, la funció de la petició és respondre el seu dubte, però a l’exemple 

(19) tenim una oració en forma de petició que realment té una intencionalitat directiva 

per intentar que la Bèstia deixi anar al seu pare perquè està malalt (19.12). Aquestes 

primeres intervencions tenen formes que no ens estranyen pas perquè, en primer lloc, 

està parlant amb un desconegut, i, en segon lloc, aquest desconegut és l’amo del castell. 

Finalment, però, aquestes peticions es transformen en ordres, també actes directius, en 

forma d’imperatius (19.16) per, aleshores, comprometre’s a quedar-se al castell i 

preguntar-li, en forma de condició, si complirà la seva paraula de deixar-lo marxar 

(19.19 i 19.23). 
Exemple (19)  

19.1. MAURICE: Belle? 

19.2. BELLE: Papa! 

19.3. MAURICE: How did you find me? 

19.4. BELLE: Your hands are like ice. We have to get you out of here. 

19.5. MAURICE: Belle, I want you to leave this place. 

19.6. BELLE: Who’s done this to you? 

19.7. MAURICE: No time to explain. You must go. Now! 

19.8. BELLE: I won’t leave you. 

19.9. BEAST: What are you doing here? 
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19.10. BELLE: Who’s there? Who are you? 

19.11. BEAST: The master of this castle. 

19.12. BELLE: I’ve come for my father. Please let him out. Can’t you see he’s sick? 

19.13. BEAST: The he shouldn’t have trespassed here! 

19.14. BELLA: But he could die. Please, I’ll do anything. 

19.15. BEAST: There’s nothing you can do. He’s my prisoner.  

19.16. BELLE: There must be some way I can… Wait! Take me instead. 

19.17. BEAST: You? You would take his place…? 

19.18. MAURICE: Belle, no! You don’t know what you’re doing! 

19.19. BELLE: If I did, would you let him go? 

19.20. BEAST: Yes, But you must promise to stay here forever.  

19.21. BELLE: Come into the light.  

19.22. DAD: No, belle, I won’t let you do this! 

19.23. BELLE: You have my word. 

 [23:00 – 24:40]  

 

Si recuperem la teoria de Brown i Levinson (1987) quant a la cortesia, podem observar 

que hi ha alguns elements que determinen les estratègies que hem d’utilitzar davant 

d’una situació comunicativa, entre els quals trobem el poder i la distància social. En el 

cas de Bella, veiem que hauria de mostrar submissió davant de la Bèstia, ja que en certa 

manera es converteix en la seva presonera. A més a més, la distància social és evident: 

la Bèstia és un príncep mentre que Bella és una plebea. No obstant això, Bella és 

totalment assertiva i fins i tot amenaçadora, i intenta imposar la seva opinió: no vol 

baixar a sopar amb la Bèstia i no ho farà (exemple 20). Alhora, canvia la seva actitud 

amb Gaston quan s’adona que és capaç de perjudicar la seva família i comença a 

mostrar-se molt assertiva i amenaçadora (exemple 21). 
Exemple (20)  

20.1. BEAST: I thought I told you to come down to dinner! 

20.2. BELLE: I’m not hungry. 

20.3. BEAST: You’ll come out or I’ll… I’ll… I’ll break down the door!  

20.4. LUMIÈRE: Master, I could be wrong, but that may be not the best way to win the girl’s  

20.5. affections. 

20.6. COGSWORTH: Please, attempt to be a gentleman. 

20.7. BEAST: But she is being so difficult! 

20.8. MRS. POTTS: Gently, gently. 

20.9. BEAST: Will you come down to dinner? 

20.10. BELLE: No! 

20.11. COGSWORTH: Suave, genteel. 
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20.12. BEAST: It would give me great pleasure if you would join me to dinner. 

20.13. COGSWORTH: And we say please. 

20.14. BEAST: Please. 

20.15. BELLE: No thank you! 

20.16. BEAST: You can’t stay in there forever! 

20.17. BELLE: Yes, I can! 

20.18. BEAST: Fine! Then go ahead and starve! […] 
       [56:47 – 59:07]  

Exemple (21)  
21.1. GASTON: I might be able to clear up this little misunderstanding if… 

21.2. BELLE: If what? 

21.3. GASTON: If you marry me! 

21.4. BELLE: What? 

21.5. GASTON: One little word, Belle, that’s all it takes. 

21.6. BELLE: Never. 

21.7. GASTON: Have it your way. 

21.8. […] 

21.9. GASTON: If I didn’t know better, I’d think you had feelings for this monster. 

21.10. BELLE: He’s no monster, Gaston. You are! 

                        [1:09:40 – 1:11:10] 

 

Mèrida també és capaç de qüestionar l’autoritat, la seva mare. Ella vol tenir en el seu 

poder la capacitat de prendre decisions, però com que la situació no li ho permet —és 

una princesa i el seu futur ja està escrit— intenta, com hem vist al subapartat anterior, 

canviar el seu destí per tots els mitjans possibles. Alhora, és molt interessant destacar 

com assevera que el casament no es durà a terme i emet un acte que a simple vista 

sembla assertiu, però que en realitat es tracta d’un acte compromissiu totalment 

equivalent a un I promise, de manera que s’hi compromet i té la intenció de complir-ho 

perquè creu que és possible fer-ho (Searle, 1991). 
Exemple (22)  

22.1. MERIDA: … listen. I swear, Angus, this isn’t going to happen. Not if I have any say in  

22.2. it.  

       [14:29 – 16:12] 

 

Mèrida actua amb resignació davant de certs comportaments o comentaris de la seva 

mare. En l’exemple (23) tenim una oració que a simple vista sembla una asseveració 
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però la finalitat de la qual és intentar que la seva mare entri en raó i canviar la seva 

percepció sobre l’arc. 
Exemple (23)  

23.1. ELINOR: Merida, a princess does not place her weapons on the table. 

23.2. MERIDA:  Mum! It’s just my bow. 

23.3. ELINOR: A princess should not have weapons in my opinion. 

23.4. FERGUS: Leave her be. Princess or not, learning to fight is essential.  

       [10:07 – 12:54] 

 

Però també fa comentaris a través dels quals “ataca” la seva mare. En l’exemple (24) 

podem veure actes assertius (24.8) o expressius (24.12), amb els quals afirma que mai la 

recolza i que és un monstre, preguntes retòriques que es contesta ella mateixa per fer-li 

veure a la seva mare el que sent (24.4 i 24.5), o actes compromissius amb què assegura 

que mai serà com ella a través de verbs en forma de futur i de condicional (24.10). 
Exemple (24)  

24.1. ELINOR: I am the Queen! You listen to me. 

24.2. MERIDA: [She screams] This is so unfair! 

24.3. ELINOR: Unfair? 

24.4. MERIDA: You’re never there for me. This whole marriage is what you want. Do you  

24.5. ever bother to ask what I want? No. You walk around telling me what to do, what not to  

24.6. do, trying to make me be like you. Well, I’m not going to be like you.  

24.7. ELINOR: You’re acting like a child. 

24.8. MERIDA: And you’re a beast. That’s what you are! 

24.9. ELINOR: Merida. 

24.10. MERIDA: I’ll never be like you. 

24.11. ELINOR: No, stop that! 

24.12. MERIDA: I’d rather die than be like you! [Merida starts tearing the tapestry] 

24.13. ELINOR: Merida, you are a princess, and I expect you to act like one. 

24.14. MERIDA: [Elinor takes the bow and throws it to the fire] Mum! [Merida leaves crying]  

       [27:24 – 28:50] 

 

Més endavant, quan la relació amb la seva mare millora, és capaç d’interposar-se davant 

del seu pare, ordenant-lo i prometent-se a si mateixa que no deixarà que li faci mal. Una 

altra vegada ens trobem amb una certa rebel·lia i qüestió a l’autoritat. 
Exemple (25)  

25.1. MERIDA: Get back. That’s my mother. 

25.2. FERGUS: Are you out of your mind, lass?  

25.3. MERIDA: Mum, are you hurt? [She fights with her dad] 
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25.4. FERGUS: Merida! 

25.5. MERIDA: I’ll not let you kill my mother.  

                 [1.17.13 – 1.17.33] 

 

Finalment, quant a Mèrida, hi ha una altra situació molt interessant a destacar, que és 

l’ús que fa, com Bella quan interactua amb Gaston, de la ironia. En aquest cas, però, no 

ho fa per beneficiar la imatge de la seva mare, sinó per amenaçar-la i fer que s’adoni de 

la necessitat de les armes per aconseguir menjar, sigui o no una princesa (exemple 26).  
Exemple (26)  

26.1. MERIDA: [Laughing] Come on. [They go fishing] 

26.2. MERIDA: Breakfast. Oh, wait. A princess should not have weapons, in your opinion.  

26.3. There you go. Go on. How do you know you don’t like it if you won’t try it? 

       [52.35 – 54.33] 

 

Veiem com utilitza una oració clarament assertiva (26.2) amb la qual fa referència a les 

paraules de la seva mare i, d’altra banda, un acte directiu en forma de pregunta (26.3) 

però que no pretén que la seva mare contesti, sinó que, com hem dit, té l’objectiu de 

burlar-se’n de forma irònica i contradir les seves paraules per canviar el seu punt de 

vista. 
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4. DISCUSSIÓ DE LES DADES 

En els apartats anteriors hem vist que les princeses de Disney estan plenes d’estereotips 

basats en els rols tradicionals de l’home i de la dona. En aquesta part del treball 

intentarem entendre l’evolució del seu discurs amb relació a aquests estereotips a través 

de la manifestació dels actes de parla analitzats. De fet, hem pogut veure que els actes 

de la classificació feta per Searle (1975) apareixen en moltes situacions al llarg de les 

pel·lícules però les seves finalitats són totalment diferents. Havent analitzat els actes de 

parla d’alguns fragments de les pel·lícules escollides, podem comprovar que totes les 

princeses utilitzen majoritàriament actes de parla indirectes, fet molt interessant per 

diverses qüestions. Com hem comentat al marc teòric, gairebé mai parlem de forma 

directa ni utilitzem els verbs performatius en les nostres interaccions diàries. Això pot 

tenir dues explicacions. D’una banda, de vegades ometem certa informació perquè 

sabem que és compartida pel nostre interlocutor. D’altra banda, podem fer-ho 

simplement per beneficiar la nostra imatge o la del nostre interlocutor. 

 

Searle (1991: 81) indica que “any given speech act may, of course, be performed for a 

number of purposes” i, de fet, és en virtut d’aquest propòsit que el parlant emetrà un 

acte concret. Per comprovar l’evolució del discurs de les princeses, hem fet una taula 

(Taula 4) a través de la qual podem veure les funcions de cada acte en les situacions 

analitzades: A per assertiu, C per comissiu, D per directiu i E per expressiu. Cal dir que 

cap de les princeses utilitza actes declaratius, ja sigui perquè no són la màxima autoritat 

o perquè no tenen l’oportunitat de fer-ho, de manera que obviarem aquest grup. 

TAULA 4. Funcions dels actes de parla de les princeses analitzades 

 Blancaneu Bella Mèrida 

A • Reforç del mite de l’amor 

romàntic 

• Culpabilitzar els seus 

sentiments 

• Poder de contradicció • Rebuig del matrimoni 

• Desig d’aventures 

• Qüestionar l’autoritat  

C • Compromís amb les 

tasques de casa; rol 

maternal 

• Rebuig del matrimoni en 

forma de mitigació 

• Capacitat de decisió per 

ajudar el seu pare 

• Rebuig del matrimoni 

• Rebuig de seguir amb la 

tradició 
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D • Peticions 

• Ordres relacionades amb 

el rol maternal 

• Peticions per alliberar el 

seu pare 

• Ordres a la Bèstia 

• Domesticar la Bèstia 

• Intent de fer canviar 

l’opinió de la mare envers 

el matrimoni 

• Qüestionar l’autoritat 

E • Reforç del mite de l’amor 

romàntic 

• Culpabilitzar els seus 

sentiments 

• Rebuig del matrimoni en 

forma de mitigació 

• Desig d’aventures 

 

• Rebuig del seu destí 

• Rebuig del matrimoni 

• Desig d’aventures 

 

A la Taula 4 podem veure una clara evolució entre les tres princeses amb relació al seu 

llenguatge. Pel que fa al primer grup, els actes assertius, Blancaneu els utilitza molt poc 

en el seu discurs, i els pocs actes que emet ens fan percebre la cosificació de la 

sexualitat femenina, ja que els utilitza per reforçar el mite de l’amor romàntic, però 

també per culpar els seus sentiments, en aquest cas, per l’enrenou que causa al bosc com 

a conseqüència d’estar espantada. Bella comença a introduir actes que li permeten 

contradir la Bèstia, però és en Mèrida on veiem que l’ús d’actes assertius s’utilitza per 

mostrar la seva posició en contra del matrimoni concertat, el seu desig d’aventures i de 

canviar el seu destí, però també per qüestionar l’autoritat, un aspecte que ens permet 

observar el seu poder individual i la seva poca acceptació cap a un destí ja escrit. 

 

Quant als actes compromissius, Blancaneu únicament els manifesta per comprometre’s 

amb les tasques de casa, cosa que no fan les altres dues princeses. Això denota una 

subordinació social que la porta a un rol maternal sense ser mare. Bella, d’una banda, 

utilitza actes compromissius per rebutjar Gaston a través de mitigadors, però també per 

tal que la Bèstia alliberi el seu pare i l’empresoni a ella en el seu lloc. Totes dues 

actuacions ens fan veure a Bella com a una persona sensible i que no vol ferir els 

sentiments d’aquells que estima, però també valenta per contradir la voluntat dels altres 

i ajudar el seu pare quan està en perill. Mèrida utilitza aquests actes, una altra vegada, 

per rebutjar el compromís i per mostrar el seu poder de decisió pel que respecta a la 

seva vida, en contra del que diuen els seus pares. Alhora, són interessants les estructures 

de futur que utilitza per afirmar que mai serà com Elinor. 

 

Pel que fa als directius, Blancaneu fa moltes més peticions i, en general, el seu 

llenguatge directiu està ple de mitigadors que la presenten com a una persona dolça i 
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sensible, i amb poca capacitat de decisió, excepte en els casos en què fa ordres 

imperatives a aquells personatges socialment inferiors i que tenen a veure, altra vegada, 

amb el rol maternal. Aquestes situacions tornen a ser típiques de la mare prototípica dels 

anys 30 i 40, la mare que cuidarà dels fills i de la casa. Bella no emet tantes peticions 

però sí més ordres, gràcies a les quals s’observa clarament l’evolució del seu poder 

individual, ja que el seu interlocutor és un príncep i l’amor del castell on està 

empresonada. Per tant, podem afirmar que no acaba de respectar l’educació i 

l’obediència que se suposa que ha de tenir cap algú socialment superior a ella. S’hi 

enfronta, primer, amb actes directius cortesos, amb peticions i amb la partícula please, 

però veiem com el seu discurs evoluciona i acaba utilitzant verbs en imperatiu. A més, 

és capaç de contradir-lo i recriminar-li el seu comportament. Tot i rebutjar el mite de 

l’amor romàntic que tant defensa Blancaneu, es dedica a cuidar del seu segrestador i 

intenta educar-lo i domesticar-lo. En canvi, Mèrida no fa cap tipus de petició, sinó que 

intenta fer canviar l’opinió o el comportament dels seus pares a través d’ordres 

imperatives i exigències, així com actes que a simple vista semblen assertius o 

expressius. Això ens demostra que és una princesa molt més decidida i orgullosa.  

 

Finalment, amb relació als actes expressius, veiem que Blancaneu es manté fidel al 

reforç del mite de l’amor romàntic a través d’actes directes i els verbs wish, hope i 

dream, molt més potents que want, i espera ser la mare o dona que tot home desitja. A 

més, cal destacar el moment en què demana disculpes per estar espantada, fet que ens la 

presenta com a noia innocent, que no sap assumir les conseqüències dels seus actes. 

Bella utilitza també actes expressius per rebutjar l’amor de Gaston, igual que fa amb els 

actes compromissius i, a diferència de Blancaneu, fa explícit el seu desig d’aventures 

però només amb el verb want. D’altra banda, Mèrida va un pas més enllà i no fa cap 

acte expressant el seu desig d’aventures —és una princesa que contradiu gairebé tot el 

que li ordenen els pares i suficientment lliure com per cavalcar o fer servir un arc, de 

manera que ja viu aventures— sinó que utilitza el verb want, igual que Bella, per 

reclamar la seva llibertat. A més, utilitza aquests actes per atacar verbalment la seva 

mare i dir-li que prefereix morir abans que ser com ella, de manera que entenem que no 

vol estar subordinada a una figura masculina ni tenir les obligacions d’una reina. Vol ser 

lliure.  
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5. CONCLUSIONS 

Al marc teòric d’aquest treball hem pogut tractar els estereotips i, més concretament, els 

estereotips de gènere de les pel·lícules de Disney, que expressen el comportament que 

hem d’adoptar les persones per raó del gènere. Després d’analitzar les tres pel·lícules 

escollides, de diferents èpoques, hem pogut veure que, efectivament, les princeses 

responen a un rol concret corresponent al comportament que tenien —o més ben dit, 

havien de tenir— les dones en l’època en què es van estrenar. Òbviament, aquests rols 

de gènere presents en les pel·lícules varien segons els factors socials i culturals propis 

del context i època. 

 

Però que té a veure això amb els actes de parla? “In a successful speech act, the speaker 

intentionally produces an effect on a hearer” (Searle, 1991: 86). Si és exitós, el parlant 

no només voldrà dir una cosa concreta, sinó que l’oient ho entendrà. En les pel·lícules, 

no sempre succeeix. Veiem com Gaston no entén Bella quan el rebutja. Veiem com 

Elinor no canvia la seva opinió ni té en compte desitjos de la seva filla. Però què passa 

quan hi ha un altre hearer que no és dins de la pel·lícula? Els espectadors i espectadores 

sí que podem entendre la seva intenció comunicativa i el missatge que volen transmetre 

les princeses. Una d’ella vol ser la mare i dona perfecte; l’altra vol viure aventures amb 

algú que l’escolti; la tercera vol ser lliure i no dependre de ningú. Aquest objectiu el 

podem arribar a entendre no només a través del seu comportament sinó també del seu 

llenguatge i la manera com s’expressen.  

 

Com hem assenyalat anteriorment, amb les paraules fem coses (Austin, 1962), de 

manera que existeix un vincle entre llengua i conducta. Per tant, considerem que és 

impossible separar els actes de parla, especialment l’acte il·locutiu, amb el 

comportament que tenen o que volen tenir davant d’una situació concreta. Havent 

analitzat els fragments seleccionats de les pel·lícules veiem que, efectivament, els actes 

de parla emeten una força il·locutiva present en l’acte il·locutiu que ens permet 

reconèixer la seva intenció i associar-la a un rol concret.  

 

Si unim tota la informació extreta a través de l’anàlisi i la discussió de les dades, podem 

concloure que Blancaneu és un clar exemple de subordinació i la prototípica dels 

estereotips sexistes tradicionals vistos en la secció § 2.3.1. No només compleix els 
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cànons de bellesa, sinó també de comportament. És vista com a una noia afectiva, 

innocent, sense capacitat de decisió i que intenta mitigar i suavitzar el seu llenguatge en 

la majoria de casos per tal de no perjudicar els seus interlocutors. Tanmateix, observem 

un empoderament personal que sorprèn quan es tracta de les tasques de casa. Això, unit 

amb un discurs amb gran càrrega il·locutiva expressiva i assertiva pel que fa al príncep 

blau, ens la fa veure com a la princesa característica del mite de l’amor romàntic, ja que 

deixa entendre que el seu punt de felicitat màxima serà real quan el seu príncep blau la 

trobi. És una noia que no expressa rebuig cap a res perquè, com a dona, no se li permet 

fer-ho i, a sobre, sembla no voler prendre decisions o evitar-les, de manera que dona el 

poder a la resta i els trasllada l’oportunitat de decidir què fer a través de peticions. 

 

Searle (1991) indica que les ordres donen per suposat que l’emissor estarà en una 

posició socialment superior a la del receptor, però aquest no és el cas de Bella. Ella és 

una plebea i presonera, i la Bèstia és un príncep i amo del castell on està empresonada. 

En les seves contradiccions cap a la Bèstia i les ordres que emet quan és al castell, 

notem com hi ha un toc de rebel·lia que no apareix en Blancaneu. Tot i que hi apareixen 

algunes traces de l’amor romàntic, en Bella tenim una noia que és capaç de contradir 

algú, d’expressar el seu desig d’aventures, de deixar enrere la vida provincial i de trobar 

aquella persona que l’acompanyi en el seu camí. A més, mentre que Blancaneu només 

es compromet a un rol maternal, Bella és una noia humil i està disposada a fer sacrificis 

per salvar aquells que estima. No obstant això, és interessant destacar la gran quantitat 

d’actes indirectes que emet, fins i tot ambigus, fet que, com hem vist a l’apartat anterior, 

es pot relacionar amb la cortesia, segurament per contrarestar la tradició que trenca i 

intentar no ser percebuda com a una noia tan rebel.  

 

Finalment, Mèrida sí que trenca amb tots els estereotips de gènere vistos en les 

princeses anteriors. Aquesta princesa es pot considerar l’antítesi de Blancaneu: és una 

noia independent, que anhela la llibertat i que en tots els actes de parla demostra el seu 

rebuig al matrimoni i, per tant, al mite de l’amor romàntic. Mèrida és capaç de contradir 

l’autoritat, els seus pares, exigint-los poder donar la seva visió sobre una situació i fer 

notar la seva autoritat i capacitat per decidir aspectes de la seva vida i, d’aquesta 

manera, intentar canviar la seva opinió. És molt poc tolerant i es permet mostrar-se en 

desacord amb el que li toca viure per llinatge. El seu llenguatge no és el prototípic d’una 
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princesa Disney i per això mateix la veiem com a una noia rebel, sincera, decidida i que 

no es deixa trepitjar ni renunciar als seus somnis per obligació.  

 

Per acabar, cal remarcar que, a través dels actes de parla, podem comprovar com hem 

passat d’una noia que vol trobar el seu príncep blau, que està subordinada a un rol 

maternal i que no té cap capacitat de decisió, a una noia que no vol casar-se, que viu 

aventures i que intenta imposar la seva opinió per tots els mitjans possibles. Per tant, 

l’evolució, tant en el discurs com en el seu rol identitari, és totalment clara. Ja hem 

comentat que un dels agents de socialització més potents en l’actualitat són els mitjans 

de comunicació que, a més de fomentar i normalitzar els comportaments humans, també 

intenten representar la realitat social. Per tant, si tornem a mencionar la teoria de la 

performativitat del gènere de Butler (2017), que considera que el gènere és l’efecte 

d’actuacions socialment acceptades que conformen normes de comportament, podem 

afirmar que el rol de gènere es mostra canviant, i així ho representen les princeses 

Disney. 

 

De cara al futur, crec que aquesta recerca pot ser força útil per obrir les perspectives 

d’estudi de la teoria dels actes de parla amb relació al gènere i la seva aplicació al món 

audiovisual. D’altra banda, a mi, personalment, em pot ser d’utilitat per continuar amb 

els estudis que tinc pensat cursar i, qui sap, per una possible tesi doctoral. 
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7. ANNEX 

7.1. Transcripció de Blancaneu i els set nans 

Fragment: 1 Escena: [04:00 – 05:35] 

SNOW WHITE: Want to know a secret? Promise not tot tell? [She starts singing] We 

are standing by a wishing well. Make a wish into the well. That’s all you have to do. 

And if you hear it echoing, your wish will soon come true. I’m wishing for the one I 

love to find me today. I’m hoping and I’m dreaming of the nice things he’ll say. I’m 

wishing for the one I love to find me today.  

PRINCE: [Singing] Today.  

SNOW WHITE: Oh! 

PRINCE: Hello. 

SNOW WHITE: Oh! 

PRINCE: Did I frighten you? [Snow White leaves running] 

PRINCE: Wait! Wait, please. Don’t run away. 

 

 

Fragment: 2 Escena: [8:05 – 12:00] 

SNOW WHITE [to a bird]: Hello there. What’s the matter? Where’s your mama and 

papa? Why, I believe you’re lost. Oh, please don’t cry. Come one, perk up. Won’t you 

smile for me? That’s better. Your mama and papa can’t be far. There they are! Can you 

fly? Good-bye. Good-bye! [She screams and the hunter tries to kill her] 

HUNTER: I can’t, I can’t do it. Forgive me. I beg of Your Highness, forgive me. 

SNOW WHITE: I don’t understand! 

HUNTER: She’s mad, jealous of you! She’ll stop at nothing! 

SNOW WHITE: But, but who? 

HUNTER: The Queen. 

SNOW WHITE: The Queen? 

HUNTER: Now, quick, child, run. Run away, hide! In the woods! Anywhere! Never 

come back! Now go, Go, go! Run! Run! 

[Snow White runs through the woods and, frightened, starts crying] 

SNOW WHITE: Please don’t run away. I won’t hurt you. I’m awfully sorry. I didn’t 

mean to frighten you. But you don’t know what I’ve been through. And all because I 
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was afraid. I’m so ashamed of the fuss I’ve made. What do you do when things go 

wrong? Oh, you sing a song [Snow White and the birds sing]  

 

 

Fragment: 3 Escena: [13:38 – 14:17] 

SNOW WHITE: I really feel quite happy now. I’m sure I’ll get along somehow. 

Everything’s going to be all right. But I do need a place to sleep at night. I can’t sleep 

in the ground like you. Or in a tree, the way you do. And I’m sure no nest would 

possibly be big enough for me. Maybe you know where I can stay. In the woods 

somewhere? You do? Will you take me there? 

 

 

Fragment: 4 Escena: [15:34 – 18:00] 

SNOW WHITE: Oh, it’s dark inside. Guess there’s no one home. Hello? May I come 

in? [To the animals] Sht… Oh! What a cute little chair! Why, there’s seven little chairs. 

Must be seven little children. And from the look of this table, seven untidy little 

children. A pickaxe. A stocking too. And a shoe! And just look at that fireplace. It’s 

covered with dust! [She blows the dust and the animals sneeze] And look, cobwebs 

everywhere! My, my, my! What a pile of dirty dishes! And just look at that broom. 

Why, they’ve never swept this room! You’d think their mother would... Oh! Maybe 

they have no mother. Then they’re orphans. That’s too bad! I know, we’ll clean the 

house and surprise them. Then maybe they’ll let me stay.  [To the animals] Now, you 

wash the dishes. You tidy up the room. You clean the fireplace. And I will use the 

broom. 

 

 

Fragment: 5 Escena: [38:45 – 42:45] 

SNOW WHITE: Oh, she’ll [the Queen] never find me here. And if you let me stay, I’ll 

keep house for you. I’ll wash and sew and sweep and cook and… 

DWARFS: Cook?! 

DOC: Can you make apple lumpkins… lumple dapplins? 

THE REST: Apple dumplings! 

DOC: Eh, yes! Crapple dumpkings. 
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SNOW WHITE: Yes, and plum pudding and gooseberry pie… 

DWARFS: Gooseberry pie? Hooray! She stays! 

DWARFS: [Smells] Soup? Hooary! 

SNOW WHITE: Just a minute. Supper’s not quite ready. You’ll just have time to wash 

DWARFS: Wash? Wash? 

GRUMPY: Hah! Knew there was a catch to it. 

DWARFS: Why wash? 

HAPPY: What for? We ain’t goin’ nowhere. 

DOC: ‘Tain’t New Year’s. 

SNOW WHITE: Oh, perhaps you have washed. 

DOC: Perhaps we…Perhaps we have. 

SNOW WHITE: But when? 

DOC: When? When. You said whe… Why, last week. Why, recently! 

DWARFS: Yes, recently! 

SNOW WHITE: Oh, recently! Let me see your hands. [The dwarfs hide their hands] 

Let me see your hands! [Doc shows her his hands] 

SNOW WHITE: Why, Doc, I’m surprised! Come on, let’s see them [Bashful shows 

his]. Oh, Bashful, my, my, my! And you? [The rest show theirs]. Oh, worse than I 

though. Oh, how shocking! Goodness me, this will never do. March straight outside 

and wash, or you’ll not get a bite to eat. [All go except for grumpy] 

SNOW WHITE: Well, aren’t you going to wash? What’s the matter? Cat got your 

tongue? [Grumpy hits himself with the door] Oh, did you hurt yourself? [He leaves] 

GRUMPY: Hah! Women! 

 

 

Fragment: 6 Escena: [56:47 – 59:07] 

HAPPY: Now you do something. 

SNOW WHITE: Well, what shall I do? 

SLEEPY: Tell us a story. 

DWARFS: Yes, tell us a story. 

HAPPY: A true story. 

BASHFUL: A love story. 

SNOW WHITE: Well, once there was a princess. 
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DOC: Was the princess you? 

SNOW WHITE: And she fell in love. 

SNEEZY: Was it hard to do? 

SNOW WHITE: Oh it was very easy. Anyone could see that the Prince was charming. 

The only one for me. 

DOC: Was he strong and handsome? 

SNEEZY: Was he big and tall? 

SNOW WHITE: There’s nobody like him anywhere at all. 

BUSHFUL: Did he say he loved you? 

HAPPY: Did he steal a kiss? 

SNOW WHITE: [Singing] He was so romantic I could not resist. Some day my prince 

will come. Some day we’ll meet again. And away to his castle we’ll go, to be happy 

forever, I know. 

GRUMPY: Hah, mush! 

SNOW WHITE: Some day when spring is here, we’ll find our love anew. And the 

birds will sing. And weeding bells will ring. Some day when my dreams come true. 

[The clock sounds] 

SNOW WHITE: Oh, my goodness! It’s past bedtime! Go right upstairs to bed. 

 

7.2. Transcripció de La Bella i la Bèstia 

Fragment: 1 Escena: [8:27 – 10:55] 

GASTON: Hello, Belle. 

BELLE: Bonjour, Gaston. Gaston, may I have my book, please? 

GASTON: How can you read this? There’s no pictures. 

BELLE: Well, some people use their imagination. 

GASTON: Belle, it’s about time you got your head out of those books and paid 

attention to more important things, like me. The whole town’s talking about it. It’s not 

right for a woman to read. Soon she starts getting ideas and thinking. 

BELLE: Gaston, you are positively primeval. 

GASTON: Why, thank you, Belle. What do you say you and me take a walk over to 

the tavern and take a look at my trophies? 

BELLE: Maybe some other time. 
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GIRLS: What’s wrong with her? She’s crazy. He’s gorgeous. 

BELLE: Please, Gaston, I can’t. I have to get home to help my father. Goodbye. 

LEFOU: That crazy old loon. He needs all the help he can get. [Gaston and LeFou 

laugh] 

BELLE: Don’t talk about my father that way. 

GASTON: Yeah! Don’t talk about her father that way. 

BELLE: My father is not crazy. He’s a genius. [Bella’s house explodes and Belle runs]  

BELLE: Papa? 

MAURICE: How on earth did that happen? Doggone it! 

BELLE: Are you all right, Papa? 

MAURICE: I’m… I’m about ready to give up this hunk of junk. 

BELLE: You always say that. 

MAURICE: I mean it this time! I’ll never get this boneheaded contraption to work! 

BELLE: Yes, you will. And you’ll win first prize at the fair tomorrow. And become a 

world-famous inventor. 

MAURICE: You really believe that? 

BELLE: I always have. 

MAURICE: Well, what are we waiting for? I’ll have this thing fixed in no time. Hand 

me that… The dog-legged clincher there. So, did you have a good time in town today? 

BELLE: I got a new book. Papa, do you think I’m odd? 

MAURICE: My daughter? Odd? Where would you get an idea like that? 

BELLE: I don’t know. It’s just that I’m not sure I fit in here. There’s no one I can 

really talk to. 

MAURICE: What about that Gaston? He’s a handsome fella. 

BELLE: He’s handsome, all right, and rude and conceited and… papa, he’s not for me. 

MAURICE: Well, don’t you worry. Cause this invention’s gonna be the start of a new 

life for us. I think that’s done it. Now, let’s give it a try. 

 

 

Fragment: 2 Escena: [18:20 – 20:54] 

BELLE: Gaston, what a pleasant surprise. 

GASTON: Isn’t it, though? I’m just full of surprises. You know, Belle, there’s not a 

girl in town who wouldn’t love to be in your shoes. This is the day… This is the day 
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your dreams come true. 

BELLE: What do you know about my dreams, Gaston? 

GASTON: Plenty! Here. Picture this: a rustic hunting lodge, my latest kill roasting on 

the fire and my little wife massaging my feet, while the little ones play on the floor 

with the dogs. We’ll have six or seven. 

BELLE: Dogs? 

GASTON: No, Belle, strapping boys like me.  

BELLE: Imagine that. 

GASTON: Do you know who that little wife will be? 

BELLE: Let me think. 

GASTON: You, Belle. 

BELLE: Gaston, I’m… I’m speechless. I really don’t know what to say. 

GASTON: Say you’ll marry me. 

BELLE: I’m very sorry, Gaston, but… But, I just don’t deserve you! 

[She opens the door and Gaston falls]  

BELLE: Is he gone? Can you imagine? He asked me to marry him. Me, the wife of that 

boorish, brainless… [She starts singing] Madame, Gaston, can’t you just see it? 

Madame, Gaston, his little wife. No, sir, not me, I guarantee it. I want much more than 

this provincial life. I want adventure in the great wide somewhere. I want it more than I 

can tell. And for once it might be grand to have someone understand. I want so much 

more than they’ve got planned. [Philippe arrives] 

 

 

Fragment: 3 Escena: [23:00 – 24:40]  

MAURICE: Belle? 

BELLE: Papa! 

MAURICE: How did you find me? 

BELLE: Your hands are like ice. We have to get you out of here. 

MAURICE: Belle, I want you to leave this place. 

BELLE: Who’s done this to you? 

MAURICE: No time to explain. You must go. Now! 

BELLE: I won’t leave you. 

BEAST: What are you doing here? 
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BELLE: Who’s there? Who are you? 

BEAST: The master of this castle. 

BELLE: I’ve come for my father. Please let him out. Can’t you see he’s sick? 

BEAST: The he shouldn’t have trespassed here! 

BELLA: But he could die. Please, I’ll do anything. 

BEAST: There’s nothing you can do. He’s my prisoner.  

BELLE: there must be some way I can… Wait! Take me instead. 

BEAST: You? You would take his place…? 

DAD: Belle, no! You don’t know what you’re doing! 

BELLE: If I did, would you let him go? 

BEAST: Yes, But you must promise to stay here forever.  

BELLE: Come into the light.  

DAD: No, belle, I won’t let you do this! 

BELLE: You have my word. 

BEAST: Done. 

DAD: No, Belle, listen to me. I’m old, I’ve lived my live. 

BELLE: Wait! 

DAD: Belle! 

BELLE: Wait! 

[Belle cries and the beast takes the father out] 

 

 

Fragment: 4 Escena: [35:00 – 35:55] 

BEAST: I thought I told you to come down to dinner! 

BELLE: I’m not hungry. 

BEAST: You’ll come out or I’ll… I’ll… I’ll break down the door! 

LUMIÈRE: Master, I could be wrong, but that may be not the best way to win the 

girl’s affections. 

COGSWORTH: Please, attempt to be a gentleman. 

BEAST: But she is being so difficult! 

MRS. POTTS: Gently, gently. 

BEAST: Will you come down to dinner? 

BELLE: No! 
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COGSWORTH: Suave, genteel. 

BEAST: It would give me great pleasure if you would join me to dinner 

COGSWORTH: And we say please. 

BEAST: Please. 

BELLE: No thank you! 

BEAST: You can’t stay in there forever! 

BELLE: Yes, I can! 

BEAST: Fine! Then go ahead and starve! If she doesn’t eat with me, then she doesn’t 

eat at all! 

 

 

Fragment: 5 Escena: [49:20 – 50:17] 

BELLE: Here, now. Don’t do that. Just hold still. 

BEAST: That hurts! 

BELLE: If you’d hold still, it wouldn’t hurt as much! 

BEAST: Well, if you hadn’t have run away, this wouldn’t have happened. 

BELLE: If you hadn’t frightened me, I wouldn’t have run away. 

BEAST: Well, you shouldn’t have been in the west wing! 

BELLE: Well, you should learn to control your temper. Now hold still. This might 

sting a little. By the way, thank you for saving my life. 

BEAST: You’re welcome. 

 

 

Fragment: 6 Escena: [1:09:40 – 1:11:10] 

[Someone is knocking the door] 

BELLE: May I help you? 

MAN: I’ve come to collect your father. 

BELLE: My father? 

MAN: Don’t worry, mademoiselle. We’ll take good care of him. 

BELLE: My father’s not crazy! 

LEFOU: He was raving like a lunatic! We all heard him, didn’t we? 

ALL: Yes! 

BELLE: No, I won’t let you! 
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DAD: Belle? 

LEFOU: Maurice, tell us again, old man. Just how big was the beast, 

DAD: He was… I mean, he was… He was enormous! I’d… I’d say at least eight, no, 

more like 10 feet. 

[All laughing] 

LE FOU: Well, you don’t get much crazier than that. 

DAD: It’s true, I tell you. 

LEFOU: Get him out of here. 

DAD: let go of me! 

BELLE: No! You can’t do this! 

GASTON: Poor Belle. It’s a shame about your father. 

BELLE: You know he’s not crazy, Gaston. 

GASTON: I might be able to clear up this little misunderstanding if… 

BELLE: If what? 

GASTON: If you marry me! 

BELLE: What? 

GASTON: One little word, Belle, that’s all it takes. 

BELLE: Never. 

GASTON: Have it your way. 

DAD: Belle? Let go of me! 

BELLE: My father’s not crazy and I can prove it. Show me the beast. 

WOMAN: Is it dangerous? 

BELLE: No, no, he’d never hurt anyone. Please, I know he looks vicious, but he’s 

really kind and gentle. He’s my friend. 

GASTON: If I didn’t know better, I’d think you had feelings for this monster. 

BELLE: He’s no monster, Gaston. You are! 

 

7.3. Transcripció de Brave (Indomable) 

Fragment: 1 Escena: [5:35 – 7:11] 

MERIDA: I’m the princess. I’m the example. I’ve got duties, responsibilities, 

expectations. My whole life is planned out, preparing for the day I become, well, my 

mother. She’s in charge of every single day of my life. 
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[Scene change] 

MERIDA: “Aye, Robin, Jolly Robin, and thou shalt know of mine.” 

ELINOR: Project! 

MERIDA: “And thou shalt know of mine!” 

ELINOR: Enunciate. You must be understood from anywhere in the room, or it’s all 

for naught. 

MERIDA: This is all for naught. 

ELINOR: I heard that! From the top. 

[Scene change] 

ELINOR: A princess must be knowledgeable about her kingdom. She does not doodle. 

[Scene change] 

ELINOR: That’s a C, dear. 

[Scene change] 

ELINOR: A princess does not chortle. 

[Scene change] 

ELINOR: Does not stuff her gob! 

[Scene change] 

ELINOR: Rises early. 

[Scene change] 

ELINOR: Is compassionate… 

[Scene change] 

ELINOR: …patient, cautious, clean. 

[Scene change] 

ELINOR: And about all, a princess strives for… Well, perfection. 

MERIDA: But every once in a while, there’s a day when I don’t have to be a princess.  

No lessons, no expectations. A day where everything can happen. A day I can change 

my fate. 

 

 

Fragment: 2 Escena: [10:07 – 12:54] 

ELINOR: Merida, a princess does not place her weapons on the table. 

MERIDA:  Mum! It’s just my bow. 

ELINOR: A princess should not have weapons in my opinion. 
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FERGUS: Leave her be. Princess or not, learning to fight is essential.  

MERIDA: Mum? You’ll never guess what I did today. I climbed the Crone’s Tooth, 

and drank from the Fire Falls. 

FERGUS: Fire Falls? They say only the ancient kings were brave enough to drink the 

fire.  

ELINOR: What did you do, dear? 

MERIDA: Nothing, mum. 

ELINOR: Hungry, aren’t we? 

MERIDA: Mum! 

ELINOR: You’ll get dreadful collywobbles. Oh, Fergus, will you look at your 

daughter’s plate? 

FERGUS: So what? [The dogs arrive] 

FERGUS: You great…. 

ELINOR: Don’t let them lick. Boys, you’re naughty. Don’t just play with your haggis. 

How do you know you don’t like it, if you won’t try it? That’s just a wee sheep’s 

stomach. It’s delicious.  

MAUDIE: My lady. [Maudie is coming with letters] 

ELINOR: Thank you, Maudie. From the Lords Macintosh, MacGuffin and Dingwall. 

Their responses, no doubt.  

FERGUS: Aye, aye, yeah, yeah. Stay out of my food, you greedy mongrels. Chew on 

that, you manky dogs!  

ELINOR: Fergus? They’ve all accepted.  

MERIDA: Who’s accepted what, Mother? 

ELINOR: Boys you are excused.  

MERIDA: What did I do now? 

ELINOR: Your father has something to discuss with you.  

[Fergus spits the drink] 

ELINOR: Fergus? 

FERGUS: Merida… 

ELINOR: The lords are presenting their sons as suitors for your betrothal.   

MERIDA: What? 

ELINOR: The clan’s have accepted. 

MERIDA: Dad! 
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FERGUS: What? I…You… She… Elinor? 

ELINOR: Honestly, Merida, I don’t know why you’re reacting this way. This year, 

each clan will present a suitor to compete in the games for your hand.  

MERIDA [hitting the table]: I suppose a princess just does what she’s told? 

ELINOR: A princess does not raise her voice. Merida, this is what you’ve been 

preparing for your whole life. 

MERIDA: No, it’s what you’ve been preparing me for my whole life. I won’t go 

through with it. You can’t make me. 

[Merida leaves] 

ELINOR: Merida! 

FERGUS: Merida! [He falls] Boys! 

 

 

Fragment: 3 Escena: [12:57 – 14:00] 

MERIDA: Mother. Suitors? Marriage? 

ELINOR: Once there was an ancient kingdom… 

MERIDA: Mum! Ancient kingdom… 

ELINOR: Its name long forgotten, ruled by a wise and fair king who was much 

beloved. And when he grew old he divided the kingdom among his four sons that they 

should be the pillars on which the peace of the land rested. But the oldest prince 

wanted to rule the land for himself. He followed his own path and the kingdom fell to 

war, and chaos and ruin. 

MERIDA: That’s a nice story. 

ELINOR: It’s not just a story, Merida. Legends are lessons. They ring with truths.  

MERIDA: Mum! 

ELINOR: I would advise you to make your peace with this. The clans are coming to 

resent their suitors.  

MERIDA: It’s not fair. 

ELINOR: Merida. It’s marriage. It’s not the end of the world. [Merida closes the door] 

 

 

Fragment: 4 Escena: [14:29 – 16:12] 

FERGUS: Pretend I’m Merida. Speak to me. What would you say? 
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ELINOR: I can’t do this. 

FERGUS: Sure you can. There, there. That’s my queen. Right, here we go. “I don’t 

want to get married. I want to stay single and let my hair flow in the wind as I ride 

through the glen firing arrows into the sunset.” [Pretending he’s Merida] 

ELINOR: Merida, all this work, all the time spent preparing you, schooling you, giving 

you everything we never had. I ask you, what do you expect us to do? 

MERIDA: Call off the gathering. Would that kill them? You’re the queen. You can just 

tell the lords the princess is not ready for this. In fact, she might not ever be ready for 

this, so that’s that. Good day to you. We’ll expect your declarations of war in the 

morning.  

ELINOR: I understand this must all seem unfair. Even I had reservations when faced 

betrothal. But we can’t just run away from who we are.  

MERIDA: I don’t want my life to be over. I want my freedom! 

ELINOR: But are you willing to pay the price your freedom will cost? 

MERIDA: I’m not doing any of this to hurt you. 

ELINOR: If you could just try to see what I do, I do out of love.  

MERIDA: But it’s my life, it’s… I’m just not ready.  

ELINOR: I think you’d see, if you could just… 

MERIDA: I think I could make you understand if you would just… 

ELINOR: …listen. 

MERIDA: … listen. I swear, Angus, this isn’t going to happen. Not if I have any say in 

it.  

 

 

Fragment: 5 Escena: [26:05] 

MERIDA: I am Merida. Firstborn descendant of Clan Dun Broch. And I’ll be shooting 

for my own hand.  

 

 

Fragment: 6 Escena: [27:24 – 28:50] 

ELINOR: Mighty me! I’ve just about had enough of you, lass! 

MERIDA: You’re the one that wants me to… 

ELINOR: You embarrassed them. You embarrassed me. 
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MERIDA: I followed the rules. 

ELINOR: You don’t know what you’ve done! 

MERIDA: Just don’t care how I… 

ELINOR: It’ll be fire and sword if it’s not set right. 

MERIDA: Just listen! 

ELINOR: I am the Queen! You listen to me. 

MERIDA: [She screams] This is so unfair! 

ELINOR: Unfair? 

MERIDA: You’re never there for me. This whole marriage is what you want. Do you 

ever bother to ask what I want? No. You walk around telling me what to do, what not 

to do, trying to make me be like you. Well, I’m not going to be like you.  

ELINOR: You’re acting like a child. 

MERIDA: And you’re a beast. That’s what you are! 

ELINOR: Merida. 

MERIDA: I’ll never be like you. [Merida starts tearing the tapestry] 

ELINOR: No, stop that! 

MERIDA: I’d rather die than be like you!  

ELINOR: Merida, you are a princess, and I expect you to act like one.  

MERIDA: [Elinor takes the bow and throws it to the fire] Mum! [Merida leaves 

crying]  

 

 

Fragment: 7 Escena: [33:48]  

MERIDA: I want a spell to change my mum. That’ll change my fate. 

 

 
Fragment: 8 Escena: [52:35 – 54:33] 

MERIDA:  Good morning. 

[Elinor bears] 

MERIDA: So… What’s all this supposed to be? 

[Elinor bears] 

MERIDA: What? 

[Elinor bears] 
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MERIDA: Sorry, I don’t speak bear. 

[Elinor mimes and eats a berry] 

MERIDA: Find those by the creek, did you? 

[Elinor nods] 

MERIDA: They’re nightshade berries. They’re poisonous.  

[Elinor spits] 

MERIDA: Where did you get this water? It has worms. 

[Elinor spits and falls] 

MERIDA: [Laughing] Come on. 

[They go fishing] 

MERIDA: Breakfast. Oh, wait. A princess should not have weapons, in your opinion. 

There you go. Go on. How do you know you don’t like it if you won’t try it? 

 

 

Fragment: 10 Escena: [1:17:13 – 1:17:33] 

MERIDA: Get back. That’s my mother. 

FERGUS: Are you out of your mind, lass?  

MERIDA: Mum, are you hurt? 

[She fights with her dad] 

FERGUS: Merida! 

MERIDA: I’ll not let you kill my mother.  

 

 


