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ELS	MICROMASCLISMES:	Que	són?	

ì  Abusos	de	poder	invisibles	que	preparen	la	base	perquè	es	produeixin	altres	formes	de	
violència	masclista.	

ì  Els	micromasclismes	són	el	combusEble	del	patriarcat,	de	la	desigualtat	i	discriminació.	

ì  Quasi	impercepEbles	per	la	seva	invisibilitat	en	la	vida	quoEdiana,i	per	la	violència	
simbòlica	existent.	Consoliden	els	rols	tradicionals	de	gènere.	

ì  És	el	marc	per	construir	relacions	i	interaccions	basades	en	la	dominació	i	ABÚS.	

ì  Són	majoritàriament	exercits	per	HOMES,	que	obeeixen	a	la	seva	MMT	i	la	normaEva	
patriarcal	de	gènere.	Aconsegueixen	així,	manipular	la	realitat	per	a	mantenir	els	seus	
privilegis	i	poder	masclista	dins	les	relacions	sexo-afecEves.	

ì  Els	micromasclismes	i	microviolències	són	autènEques	armes	amb	efectes	devastadors	
en	la	salut	de	les	dones:	senEment	de	culpabilitat,desconfiança,	resignació,	indefensió,	
bloqueig,	pressió...	



MICROviolènciES	I	MICROMASCLISMES	

�  VIOLÈNCIA de baixa intensitat,…anàlisi crític de la vida quotidiana…
accions que ataquen i coaccionen la dignitat, llibertat de les dones.   
GRAN IMPUNITAT (social i judicial) 

�  Nombrar:  Per fer visible alló imperceptible.  
�  Abús: Implica parlar de desigualtat, autoritat i de PODER. 

(M.Foucault,microrelacions de poder) 
�  No es qüestiona la DOMINACIÓ , …de la mateixa manera: 

Democràcia,la tortura…per tant perpetuem…les injustícies. 
(racisme,homofobia,…) 

�  2 mecanismes psicològics afavoreixen el manteniment d’aquestes 
pràctiques:  

�  Objectificació. 
�  Identificació Projectiva. 

�  Dos cómplices: Ordre Social i Moral, els 
Ratifica. 



Les	7	p	de	Michael	Kauffman	(1999)	
• 1a:	 Poder	 Patriarcal:	 Violència	 masclista	 en	 3	 direccions.	 Ús	
sel·lecEu.	

• 2a:	Percepció	de	dret	als	Privilegis:	Conscient	o	Inconscient.(*)	

• 3a:	Permís:	Explícit	o	tàcit	per	ecercir	la	violència.	

• 4a:	Paradoxa	del	poder:	El	tenim,	però	senEm	que	no	el	tenim.	

• 5a:	 Psychic	 armor:	 Aïllament	 i	 distància	 emocional.	 Zero	
empaca.	

• 6a:	 Psychic	 pressure	 cooker:	 Interiorització	 emocions:	 Dolor,	
por,frustració...	

• 7a:	Passat:	patrons	d’abús,	frustració,	baralles,	paEment,...	



ì	
Espais	públics	i	conductes	MASCLISTES	
El	masclisme	a	tots	els	àmbits	de	la	societat	patriarcal	

•  ELS	CARRERS	I	L’ESPAI	URBÀ	

•  WC	

•  CAFETERIES,	BARS	I	RESTAURANTS	
•  TALLERS	MECÀNICS	
•  DISCOTEQUES	
•  GIMNÀS	

•  TRANSPORTS	PÚBLICS	



Exemples	i	situacions	

ì  Quines	emocions	es	generen	per	viure	situacions	de	violència	o	
davant	acEtuds	masclistes?	

ì  Quina	resposta	o	reacció	us	allibera	d’aquestes	emocions?	

ì  Quina	acEtud	o	comportament	mostren	les	persones	que	han	
estat	tesEmonis	o	altres	persones	quan	has	comparEt	aquestes	
vivències?	



SIMBOLOGIA:	BINARISME	I	MASCLISME	







Quan	un	anunci	és	sexista?	







Objectius	dels	Micromasclismes:		
ì  Naturalitzar	les	situacions	de	discriminació	i	injusccia	contra	les	

dones	a	la	societat.	

ì  Mantenir	el	privilegi	masculí	i	la	dominació	sobre	la	dona	
objecte	de	l’abús.	

ì  Restablir	o	recuperar	el	poder	davant	una	dona	que	es	rebel·la.	

ì  ResisEr	a	l’augment	de	poder	personal	o	interpersonal	d’una	
dona	amb	la	qual	es	vincula,	o	aprofitar-se	d’aquests	poders.	



MICROMASCLISMES	

Dominació	

De	Crisi	

Encoberts	
CoerciEus	

Inhibició	de	la	fluïdesa	mental,	disminució	de	la	valentia,	l’acció	eficaç,	el	pensament,	la	protesta	vàlida	i	el	projecte	
vital.	Fatiga	crònica	per	esgotament	i	sobreesforç,	desvitalització,...Baixada	d’autoestima,	del	sentiment	de	
seguretat,	disminueix	l’autoconfiança,	desmoralització,	queixa	ineficaç,...Disminució	del	poder	personal,	de	la	
paràlisi	del	desenvolupament	personal,	limitació	de	la	seva	llibertat,	augment	de	les	actituds	defensives,...	
Malestar	difús,	irritabilitat	crònica,	“fartiment”	de	la	relació,...	



• MICROMASCLISMES Coercitius o Directes: Intentar doblegar 
la voluntat de la dona,expoliar i envair l’espai i temps , 
restringir la seva capacitat de decissió. Utilitza la força moral, 
psíquica, econòmica, de personalitat. 

•  Intimidació,control dels diners,no participació en lo domèstic,ús expansiu-
abussiu de l’espai i el temps, Insistència abussiva,Imposició de la intimitat, 
Apel·lació a la superioritat masculina, prendre o abandonar repentinament el 
control de la situació. Ignorar-la o mostrar indiferència. Anul·lar la capacitat 
de decissió. 

� MICROMASCLISMES Encoberts: alta permissivitat 
social,s’oculta domini, s’utilitza l’afecte i la inducció. 
¡  Abús de la cap. De cura. Socialització femenina. ROL maternalitzador 
¡  Creació de la manca d’intimitat: Silenci ,Aïllament, Invasió de 3es persones. 
¡  Pseudointimitat. Comunicació defensiva-ofensiva. Enganys i mentides. 
¡  Desautorització: Desqualificacions. Colusió tercers,terrorisme misògen…

comentaris bomba en públic… 
¡  Paternalisme. (“res sense mi”) Innocentització, infantilització… 
¡  Manipulació emocional: Culpabilització, Doble missatge, males cares,… 

ClassiBicació	Micromasclismes	a	la	parella	



• Autoindulgencia i autojustificació: 
• “Fer-se el tonto” 
• Oblits selectius. 
•  Comparacions aventatjades. “n’hi ha de pitjors…” 
•  Seudoimplicació domèstica. “ajudo” 
• Menysvaloració dels propis errors. “la lupa i el 

microscopi” 

� MICROMASCLISMES DE CRISIS: Per restablir la 
desigualtat, per desempoderar les dones. 
¡  Hipercontrol. “interrogatori policial o tercer grau” 
¡  Pseudosuport. “ho diu però no ho fa” 
¡  Distanciament. “fredor emocional” 
¡  Fugir de la crítica i negociació.  
¡  Promeses i fer mèrits. “fins q li doni una oportunitat” 
¡  Victimisme o martirisme. 
¡  Donar-se temps. “ja veurem…” 
¡  Donar llàstima…”jugar amb la pena” 





Estratègies	de	Resistència:	
ì  Buscar	la	teva	seguretat	personal.		

ì  Denunciar,	visibilitzar,	compartir-ho.	

ì  Conèixe’ls	i	identificar-los.	

ì  Treballar	i	entrenar	l’autodefensa	emocional.	Autonomia.	

ì  Empoderament	i	xarxa	de	suport	de	dones.	Conscienciació	feminista.	

ì  Examinar	creences	i	comportaments	que	desenvolupem	en	la	relació	amb	els	
altres.	Sense	mitificacions.	Autocrítica	Masculina	del	poder	dins	la	relació.	

ì  Observar	les	excuses	i	justificacions.	Destruir un dels prejudicis més arrelats: 
“la manipulació o malignitat com a arma fonamentalment femenina”.	

ì  De-construcció	de	femininitat	i	masculinitat.	

ì  Construir	nous	paradigmes	de	l’amor:	respecte	i	suport	mutu:	
ì  Relació	basada	en	la	llibertat,	confiança,sinceritat,	comunicació,	diàleg,...	
ì  Acord	mutu.	Generositat.	L’ètica	de	la	cura	recíproca.	
ì  Expressió	de	les	emocions.	
ì  ...	
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