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• Llenguatge cinematogràfic al servei del documental creatiu

• Violència mediatitzada: el paper dels mitjans de comunicació

• L’obra col·lectiva i el compromís polític

QUÈ TREB A LLEM
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FITXA TÈCNICA

Títol	original:	Tódalas mulleres que 

coñezo

Direcció: Xiana do Teixeiro

Guió: Xiana do Teixeiro

Fotografia:	Belén Mendaña, Noemí 

Chantada

Muntatge: Xiana do Teixeiro

So directe: Iria Otero, Leticia 

Fernández

Producció: Uxía de Buciños y Nó-

voa, Xiana do Teixeiro

Nacionalitat: Espanya

Any de producció: 2018

Durada: 71 min

SINOPSI

Un	film	en	tres	actes	que	són,	també,	tres	converses	entrellaçades	i	intergenera-

cionals	al	voltant	de	les	vivències	als	carrers	i	a	l’espai	públic	de	diverses	dones.	

Però, ¿com parlar d’experiències de por sense articular un discurs de la por? 

Xiana	do	Teixeiro	se’n	surt	amb	un	cinema	directe	i	radical	que	evidencia,	per	

acumulació	quasi	sil·logística,	la	violència	estructural	contra	les	dones	i	el	frau	

del mite de la igualtat.
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COMPETÈNCIES 
CURRICULA RS 

R E LACIONA D ES

Competències	bàsiques	de	l’àmbit	artístic:

• Utilitzar estratègicament els elements dels llenguatges visual, 

musical i corporal per analitzar les produccions artístiques 

• Mostrar	hàbits	de	percepció	reflexiva	i	oberta	de	la	realitat	sonora	

i visual de l’entorn natural i cultural

• Valorar	amb	respecte	i	sentit	crític	les	produccions	artístiques	en	

els	seus	contextos	i	funcions	

• Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a 

mitjà de cohesió i d’acció prosocial

Competències bàsiques en l’àmbit social:

• Formar-se	un	 criteri	 propi	 sobre	problemes	 socials	 rellevants	

per desenvolupar un pensament crític

• Participar activament i de manera compromesa en projectes 

per	exercir	drets,	deures	i	responsabilitats	propis	d’una	soci-

etat democràtica

• Pronunciar-se	 i	 comprometre’s	en	 la	defensa	de	 la	 justícia,	 la	

llibertat	i	la	igualtat	entre	homes	i	dones	obres	artístiques

Competències	bàsiques	de	l’àmbit	de	cultura	i	de	valors

• Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i 

per consolidar el pensament propi

• Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, 

cultures, opcions i creences

• Copsar les dimensions ètiques dels grans relats literaris i de 

les	obres	artístiques

• Analitzar	 críticament	 l’entorn	 (natural,	 cientificotecnològic,	

social, polític, cultural) des de la perspectiva ètica, individu-

alment i de manera col·lectiva 

• Realitzar	activitats	de	participació	i	de	col·laboració	que	pro-

moguin actituds de compromís i democràtiques
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De què parlem quan parlem de cinema documental?

Es	 podria	 definir	 el	 cinema	 documental	 com	 una	

pràctica	 cinematogràfica	 que	 busca	 documentar	 la	

realitat.	La	seva	diferència	principal	en	relació	amb	el	

cinema	de	ficció	és	la	intencionalitat,	ja	que	el	cinema	

documental	busca	representar	el	món	i	la	realitat	que	

ens envolta en comptes de mons o històries imaginà-

ries1:	tant	els	fets	que	es	registren	com	els	personat-

ges que hi apareixen succeeixen i existeixen en la rea-

litat	independentment	de	si	s’enregistra	o	no	el	film.	

En	canvi,	en	el	cinema	de	ficció	els	fets	i	els	personat-

ges existeixen només per a la pel·lícula, són «posats 

en escena» expressament. 

En la història del cinema documental, l’aproximació a 

la	realitat	ha	estat	objecte	de	fructífers	debats.	Diver-

sos autors i autores s’han preocupat perquè aquest 

enregistrament,	 aquesta	 representació,	 fos	 el	 més	

directa	possible.	És	el	cas	de	l’anomenada	modalitat	

observacional2,	 afavorida	 per	 la	 invenció	 d’equips	

de	 rodatge	 lleugers	 i	mòbils,	 a	 finals	 dels	 anys	 50	 i	

principis	 dels	 60,	 que	 permetien	 enregistrar	 els	 fets	

totalment	en	directe,	buscava	documentar	la	realitat	

en	estat	pur,	sense	cap	interferència	ni	element	que	

no provingués del mateix moment de la gravació. Un 

exemple	paradigmàtic	en	són	els	treballs	del	realitza-

dor	Frederick	Wiseman	conegut	per	retratar	les	dife-

rents classes socials i les polítiques dels EUA a través 

de	l’observació	de	diferents	institucions,	com	un	psi-

quiàtric penitenciari a Titicut Follies (1967).

Aquesta motivació de realisme del documental 

s’aconsegueix	 també	 a	 través	 de	 determinats	 re-

cursos en el llenguatge audiovisual. L’ús del pla 

seqüència, per exemple, que implica la gravació 

d’una escena sense talls durant un temps dilatat, 

dona sensació de continuïtat temporal i espacial 

i,	per	tant,	de	realitat,	 ja	que	els	fets	se’ns	presen-

ten de la mateixa manera que els enregistren els 

nostres ulls en la vida real. L’ús de primers i mitjos 

plans	 també	crea	aquesta	 sensació	d’apropament	

i	 d’immersió.	 El	 mateix	 objectiu	 persegueixen	 la	

sincronització	o	simultaneïtat	del	so	amb	les	imat-

ges i la manca de música extradiegètica, és a dir, de 

la	música	que	no	forma	part	de	 la	pròpia	narració	

sinó	que	s’afegeix	en	el	muntatge.

Al	 film	 Tódalas mulleres que coñezo la càmera ens 

mostra els cossos de les dones que hi participen de 

manera directa, sense interpretacions ni mediacions, 

tal i com Xiana do Teixeiro explica en una entrevista: 

«No	usamos	iluminación	o	equipo	de	sonido	profesi-

onal. En el cine documental, si lo que queremos es 

acercarnos	a	una	 realidad	debemos	 respetarla	 e	 in-

tentar	captarla	aunque	sea	de	una	forma	precaria.	No	

condicionar	lo	que	está	sucediendo	por	obtener	algo	

técnicamente virtuoso.»3	Al	mateix	temps,	beu	també	

de la modalitat interactiva  ja que veiem com la matei-

xa autora s’implica en l’escena i hi intervé de manera 

activa,	participant	en	totes	 les	converses	 i,	fins	 i	 tot,	

dinamitzant	el	debat	final.

LLENGUATG E 
CINEMATOG RÀF IC 
AL SERV E I  DE L 
DOCUME NTAL 
CREATIU 
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Un	dels	recursos	cinematogràfics	que	criden	més	l’aten-

ció en Tódalas mulleres que coñezo	és	l’ús	del	blanc	i	ne-

gre,	que	malgrat	pugui	semblar	poc	realista	o	més	asso-

ciat	al	cinema	de	ficció,	justament	busca	també	generar	

una sensació de continuïtat i atemporalitat en el discurs 

del documental, així com centrar l’atenció en els relats i 

les	veus	de	les	dones	retratades,	posant	èmfasi	en	allò	

que tenen en comú, però sense desposseir a la imatge 

d’una	textura	fotogràfica	que	humanitza	i	dibuixa	la	ges-

tualitat i la singularitat de cada una de les participants.

Un	film	parlat

Fent	referència	al	títol	del	film,	si	totes	les	dones	que	

coneixem han patit o pateixen violència o assetja-

ment sexual... per què no en parlem? En aquest sentit, 

el punt de vista proposat per la realitzadora és clar: 

el documental ens mostra la realitat de les violències 

sexuals, en primera persona, a través de l’experiència 

i	els	sabers	de	qui	les	pateixen:	les	dones.	

Si	bé	el	cinema	documental	ja	es	basa	considerable-

ment en la paraula parlada, Tódalas mulleres que 

coñezo	 es	 construeix	de	manera	 significativa	 al	 vol-

tant	de	les	paraules	de	les	dones,	és	una	mena	de	film	

parlat on elles són les úniques protagonistes i només 

els	seus	diàlegs,	que	ens	arriben	amb	una	sonoritat	

neta	i	clara,	en	configuren	la	narrativa.	Aquestes	con-

verses donen lloc a una col·lectivització de les vivèn-

cies,	 quelcom	que	 evidencia	 que	no	 és	 una	proble-

màtica individual, sinó que és una qüestió política, 

estructural i sistèmica que transcendeix la pantalla i 

interpel·la	també	a	l’espectador/a.	

Però	aquesta	aposta	i	reivindicació	de	l’oralitat	feme-

nina	no	es	tracta	d’un	simple	recurs	cinematogràfic,	

sinó	que	té	les	bases	en	la	genealogia	de	pensament	

i	pràctica	 feminista	que	es	configura	al	voltant	de	 la	

paraula de les dones com a eina de contrapoder sim-

bòlic	 i	polític.	Autores	com	Luisa	Muraro	o	María-Mi-

lagros	Rivera	reflexionen	al	voltant	de	la	paraula	com	

a	vincle	primer	amb	la	mare,	aquesta	la	llengua	ma-

terna	que	ens	configura	 i	ens	ensenya	el	món,	 i	que	

les dones han anat transmetent de generació em 

generació en diverses cultures. La reapropiació de la 
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llengua materna i de la paraula per part de les dones 

crea	«l’ordre	simbòlic	de	la	mare»	que	genera	un	nou	

imaginari	al	marge	de	l’«ordre	simbòlic	del	pare»	pro-

pi	del	sistema	patriarcal	i	basat	en	el	silenci	imposat	

per part de les seves institucions6. L’ús de la llengua 

materna	en	aquest	film,	que	podem	associar	 també	

a l’aposta per la llengua gallega, serveix per a generar 

espais	segurs	on	compartir	experiències	i	sabers.	Les	

relacions entre les dones esdevenen doncs la pràctica 

d’aquest	ordre	simbòlic,	a	través	de	 les	quals	es	tei-

xeixen els vincles de complicitat i sororitat entre elles. 

Ho	veiem	en	els	primers	grups	d’autoconsciència	fe-

minista als EUA o en les pràctiques d’affidamento	de 

les	feministes	de	la	diferència	italianes,	basades	en	la	

confiança	i	les	cures	mútues	entre	les	dones.

Tanmateix, que sigui un pel·lícula parlada no vol dir 

que	es	descuidi	la	comunicació	no	verbal,	els	silencis,	

les	mirades,	els	gestos.	De	fet	els	cossos	es	fan	molt	

presents en aquest documental no només com a cos-

sos parlants i a través del seu propi llenguatge, sinó 

també	com	a	 lloc	on	succeeixen	 i	s’inscriuen	aques-

tes històries de les quals es parla. Com diu una de les 

participants, les violències s’encarnen i es materialit-

zen	en	els	cossos,	per	tant,	a	l’hora	d’abordar-les	hem	

d’entendre’ls	també	com	a	llocs	d’enunciació.

Estructura	tríptica

El	documental	es	planteja	en	tres	actes	que	establei-

xen una continuïtat, més concèntrica que lineal, a tra-

vés	d’un	joc	de	miralls:	el	segon	acte	s’inicia	amb	un	

visionat del primer acte per part de les participants i 

el	tercer	repeteix	aquest	recurs	com	a	enllaç.	Aquest	

recurs	 metacinematogràfic	 serveix	 per	 generar	 una	

narrativa	autorreferencial	on	les	participants	de	cada	

acte	escolten,	 recullen,	 reflexionen	 i	dialoguen	amb	

el que s’ha parlat en l’acte anterior. Alhora, aquesta 

experiència acumulativa genera un metarrelat que li 

dóna,	d’una	banda,	dimensió	de	col·lectivitat,	i	de	l’al-

tra,	la	percepció	(per	si	en	quedaven	dubtes)	que	les	

violències	masclistes	són	un	problema	estructural	del	

conjunt de la societat patriarcal, i mai una qüestió o 

responsabilitat	personal.	

Cada	part	 transcorre	 en	un	escenari	 diferent,	 i	 això	

intervé en la mena d’espai que es genera entre les i 

els participants, de vegades més segur i de vegades 

menys.	 En	 la	 primera	 part	 observem	 una	 conversa	

íntima,	de	confiança,	entre	amigues,	al	carrer,	enmig	

de	l’espai	públic	i	en	un	ambient	distès,	on	hi	impera	

el	llenguatge	informal	i	el	testimoni	personal	i	emo-

cional. En la segona, emmarcada en un espai do-

mèstic, un grup intergeneracional de dones presenta 

un	discurs	més	divers,	des	de	rols	diferents:	el	de	la	

mare,	el	de	la	filla	o	el	de	l’activista,	tot	explicitant	la	

dimensió estructural de la violència contra les dones. 

Per	últim,	en	 la	 tercera	part	ens	 trobem	en	un	con-

text mixt en una classe d’institut (és l’únic acte de la 

pel·lícula on hi apareixen homes, nois adolescents en 

aquest cas) on el discurs que s’ha anat generant en 

les	anteriors	converses	es	posa	en	conflicte.	Es	tracta	

de l’espai menys segur ja que es dona en un entorn 

més	formal,	 l’escola,	on	els	nois	 i	noies	no	han	triat	

amb	qui	comparteixen	l’aula	i	la	situació	de	frontali-

tat (la disposició de les cadires a mode d’auditori en 

comptes	d’en	cercle,	per	exemple)	es	fa	evident.	Serà	

el moment en què la presència i les intervencions 

dels	nois	evidenciïn	el	biaix	de	gènere	d’aquestes	vi-

vències. Cal remarcar que es tracta d’un taller que es 

va organitzar expressament per a gravar el tercer acte 

i el qual és conduït per la pròpia directora.

1. Nichols, Bill. La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental. Barcelona: Paidós, 1997.
2. Pereyra, César (2018, 8 de maig). Documenta Madrid 2018: Entrevista con Xiana do Teixeiro, directora de Tódalas mulleres que coñezo 
[Redacción atómica]. Recuperat de: https://redaccionatomica.com/cine-tv/documenta-madrid-2018-entrevista-xiana-do-teixeiro-toda-
las-mulleres-que-conezo/
3. Rivera, Maria-Milagros, Mujeres en relación, Barcelona: Icària, 2001. 
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Proposta 
d’acti vi tats

1

2

3

Per què  Xiana do Teixeiro aposta pel cinema documental i 
no de ficció a l’hora d’abordar la qüestió de les experiències 
de les dones entorn les violències sexuals en l’espai públic? 
Quines diferències podríem trobar en la representació i el 
llenguatge cinematogràfic d’un i altre registre cinematogrà-
fic? Reflexionar al voltant de les qüestions ètiques d’aquesta 
tria, com per exemple l’ús del testimoni en primera persona 
per a fer front al discurs negacionista.

Visionat d’un fragment d’aquest altre documental de l’auto-
ra: Carretera de una sola dirección (2016), «una exploració 
dels prostíbuls de carretera com a no-lloc, fenòmen invisible 
que la societat ha abandonat» (Walkie talkie Films, 2016):

http://www.walkietalkiefilms.com/?page=feature&id=carretera 

Reflexionar sobre els punts en comú que trobem entre amb-
dues produccions: preocupació per les vivències de les do-
nes, punt de vista feminista, intencionalitat de l’autora... 

En una entrevista, Xiana do Teixeiro va respondre, en refe-
rència a l’ús del blanc i negre: «Creo que hay una línea que 
nos conecta a todas las mujeres. Es decir, este problema, las 
violencias y el sometimiento hacia las mujeres, es algo bas-
tante atemporal, y yo creo que el blanco y negro transmite 
esa atemporalidad.»4 Reflexionar sobre el potencial expres-
siu d’aquesta tria específica.

4. Pereyra, César (2018, 8 de maig). Documenta Madrid 2018: Entrevista con Xiana do Teixeiro, directora de Tódalas mulleres que 
coñezo [Redacción atómica]. Recuperat de: https://redaccionatomica.com/cine-tv/documenta-madrid-2018-entrevista-xia-
na-do-teixeiro-todalas-mulleres-que-conezo/
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El poder socialitzador dels mitjans de comunicació

Les violències sexuals contra les dones s’emmarquen 

en un context general: el sistema patriarcal. Es tracta 

d’una	organització	social	 i	cultural	basada	en	 la	do-

minació masculina i, per tant, en la desigualtat i je-

rarquització entre homes i dones, on les violències 

(simbòlica,	econòmica,	física…)	es	constitueixen	com	

a element inherent. 

Aquest sistema es reprodueix i legitima, per una 

banda,	a	través	de	les	estructures	econòmiques,	po-

lítiques i les seves institucions i, per l’altra, a través 

d’un sistema de valors que alimenta una concepció 

arquetípica i estereotipada de la masculinitat i de la 

feminitat.	Aquestes	construccions	socials	del	que	sig-

nifica ser home o ser dona les	aprenem	des	de	ben	

petites i petits, en el procés de socialització, a través 

d’institucions	com	la	família,	l’escola	o	els	mitjans	de	

comunicació, especialment els audiovisuals.

Els mitjans de comunicació audiovisuals es constitu-

eixen	com	un	dispositiu	de	poder	amb	gran	capacitat	

per	generar	opinió	pública,	és	a	dir,	per	crear	i	trans-

metre la narrativa hegemònica entorn els estereotips 

de gènere i legitimar, així, l’ordre patriarcal. Podem 

resumir el punt de vista androcèntric dels mitjans 

amb	 aquesta	 frase	 de	 la	 periodista	 Joana	 Gallego:	

«els	 homes	 protagonistes	 de	 la	 informació	 […]	 són	

representats	com	el	subjecte	que	actua,	mentre	que	

les	dones	ho	són	com	a	objectes	observats.	Ells	són	

verb.	Elles	són	atribut»5. 

En	 aquest	 context	 simbòlic	 i	 polític	 que	 vincula	 la	

masculinitat	al	poder,	 l’acció	i	 l’agressivitat	i	 la	femi-

nitat	a	la	docilitat,	la	passivitat	i	la	fragilitat	és	on	es	fa	

tant necessari que les dones prenguin la paraula i ge-

nerin una contra-narrativa, tal i com proposa Tódalas 

mulleres que coñezo. 

La construcció del discurs de la por 

Un dels discursos dominants que els mitjans han 

col·laborat	a	crear,	difondre	i	legitimar	és	l’anomenat	

discurs de la por del que es parla a Tódalas mulleres 

que coñezo. Aquest imaginari atemoritzant que s’in-

culca a les dones des de petites constitueix, com diu 

la pròpia directora, una societat segregada on les do-

nes desapareixen de certs espais, de certes rutes i de 

certes hores. Com si es tractés del conte de la Caput-

xeta vermella, si es transgredeixen aquestes normes 

se les adverteix que poden ser agredides sexualment 

i que, d’alguna manera, l’agressió és la seva respon-

sabilitat	per	no	haver	estat	cauteloses.	El	discurs	de	

la	por	planteja	l’agressió	com	a	inevitable	i	actua	com	

a eina de control, ja que assegura el compliment del 

mandat de gènere.

El documental ens parla d’un moment clau en l’ar-

ticulació del discurs de la por a l’Estat espanyol: el 

cas de les nenes d’Alcàsser de 1992. A més de la vi-

olació	 i	 l’assassinat	de	 tres	noies,	 al	 film	es	diu	que	

VIOLÈNC IA 
MEDIAT ITZ ADA: 
EL PAP E R  DE LS 
MITJANS  DE 
COMUNIC AC IÓ
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el crim d’Alcàsser «nos quitó algo a todas las niñas 

d’España». La investigadora Nerea Barjola explica 

com la narrativa del perill sexual en el cas d’Alcàsser 

es construeix mediàticament des del moment de la 

denúncia de la desaparició, independentment del de-

senllaç	i	de	qui	en	fos	el	culpable,	el	relat	es	va	gene-

rar	ja	des	d’un	inici	entorn	a	la	responsabilitat	de	les	

tres	noies,	a	través	de	la	sembra	de	dubtes	respecte	la	

seva actitud6.	Els	mitjans	de	comunicació	en	van	fer	

una	cobertura	absolutament	oportunista	 i	sensacio-

nalista	(que	va	actuar	com	a	judici	paral·lel),	basada	

en	una	batalla	per	 l’exclusivitat	de	 la	 informació	 i	 la	

capitalització	del	dolor	a	través	del	format	del	reality 

show. Altres casos més recents com el de Diana Quer 

o	 la	Manada	segueixen	posant	de	manifest	el	poder	

dels mitjans de comunicació a l’hora de generar nar-

ratives	victimitzants	i	culpabilitzants	cap	a	les	dones	

víctimes i supervivents de les violències sexuals, a la 

vegada que evidencien la complicitat del sistema ju-

dicial	amb	l’ordre	patriarcal.

Un	 fet	 rellevant	 de	Tódalas mulleres que coñezo és 

que tot i parlar d’experiències de por no esdevé un 

film	atemoritzant,	sinó	més	aviat	al	contrari:	assenta	les	

bases	d’un	debat	i	d’una	xarxa	feminista	apoderadora.

Cultura	de	la	violació	

És	amb	aquest	 imaginari	estereotipat	 i	masclista	de	

la	 passivitat	 femenina,	 que	 entén	 a	 les	 dones	 com	

a	 objectes	 disponibles	 per	 al	 gaudi	masculí,	 que	 es	

construeix	un	discurs	de	dominació	i	control	sobre	els	

seus	cossos	amb	el	que	es	normalitza	 i	es	 legitimen	

les violències, i alimenta el que s’ha denominat cultu-

ra de la violació,	que	banalitza	i	erotitza	les	agressions	

sexuals.	A	nivell	cinematogràfic	en	tenim	nombrosos	

exemples	-alguns	més	evidents	i	d’altres	més	subtils-,	

com el mite de Dràcula, que ha estat adaptat a la gran 

pantalla diverses vegades, i que, de manera maso-

quista,	 vincula	 l’agressió	de	 les	dones	amb	el	plaer.	

Un altre exemple és la coneguda i polèmica agressió 

sexual,	dins	i	fora	de	la	ficció,	de	Marlon	Brando	a	Ma-

ria Schneider a El último Tango en París	 (1972)	amb	

la complicitat del director Bernardo Bertolucci. En el 

recent	context	cinematogràfic	dels	Estats	Units,	el	fe-

nomen	#MeToo	va	denunciar	dels	abusos	sexuals	del	
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productor	cinematogràfic	Harvey	Weinstein	i	va	esde-

venir	viral	a	les	xarxes	socials	en	forma	de	hashtag com 

a	denúncia	i	visibilització	de	les	agressions	sexuals	vis-

cudes per milers de dones a nivell internacional.

Paradoxalment, tal i com s’assenyala a Tódalas 

mulleres que coñezo, la cultura de la violació i la 

resta de violències exercides cap a les dones, no 

seria	possible	sense	la	victimització	 i	 la	culpabilit-

zació que recau en aquestes, dos processos a priori 

contradictoris però que són dues cares d’una ma-

teixa	moneda.	D’una	banda,	 la	victimització	cons-

trueix	 amb	 el	 discurs	 de	 la	 passivitat	 a	 les	 dones	

com	a	 subjectes	 dèbils,	 vulnerables	 a	 la	 violència	

i necessitades de protecció, desactivant qualsevol 

possibilitat	 d’empoderament	 i	 d’autodefensa.	 En	

aquest context, l’audiovisual ha generat propostes 

que	 subverteixen	 aquest	 imaginari	 victimitzant,	

com	podria	ser	el	cas	del	film	Thelma i Louise (Ri-

dley	Scott,	1991),	malgrat	la	narrativa	del	propi	film	

acaba	 castigant	 aquesta	 transgressió	 amb	 el	 final	

tràgic de les protagonistes, i de Hard Candy (David 

Slade,	 2005).	 A	 Cairo 678	 (Mohamed	 Diab,	 2010)	

se’ns presenta un model de resistència i d’empo-

derament	femení	que	trenca	amb	la	representació	

racista	i	paternalista	que	victimitza	doblement	a	les	

dones musulmanes. Sweet/Vicious	(Jennifer	Kaytin	

Robinson,	2016-2017)	una	sèrie	d’MTV	per	a	públic	

adolescent,	 ha	 abordat	 també	 la	 resposta	 a	 les	

agressions sexuals a través de dos superheroïnes 

que es vengen dels agressors a un campus univer-

sitari nord-americà. 

D’altra	banda,	 la	culpabilització	posa	el	 focus	en	 les	

dones agredides i no en els homes agressors a través 

del	qüestionament	del	seu	comportament	(abans,	du-

rant i després de l’agressió), el qual es mesura segons 

els	paràmetres	del	model	de	víctima	establert7, qual-

sevol	indici	que	se	surti	d’aquest	posa	en	dubte	la	seva	

credibilitat.	 Una	 recent	 producció	 de	 Netflix,	 la	 sèrie	

nord-americana Unveliable (2019), narra justament un 

cas de qüestionament i de (re)victimització de la super-

vivent d’una violació per part de l’aparell policial sense 

caure en dramatismes ni en erotitzacions, posant èm-

fasi	en	el	dolorós	procés	psicològic,	social	i	judicial	pel	

qual passa la protagonista en denunciar l’agressió.

També	 recentment,	 el	 fenomen	 de	 la	 performance	

Un violador en tu camino8,	que	van	realitzar	les	femi-

nistes	xilenes	en	motiu	de	 la	manifestació	del	25	de	

novembre,	 Dia	 Internacional	 contra	 la	 violència	 de	

gènere, ha esdevingut viral a les xarxes socials i s’ha 

estès a d’altres ciutats del món com Ciutat de Mèxic, 

Nova York, Brussel·les, Berlín, Madrid, Barcelona o Is-

tambul,	on	la	primera	convocatòria	va	ser	durament	

reprimida per la policia i es demanen dos anys de pre-

só	a	les	detingudes	per	«ofensa	a	la	nació».	La	perfor-

mance consisteix en una convocatòria d’un grup gran 

de	dones	en	l’espai	públic,	vestides	amb	una	vena	ne-

gra	als	ulls,	que	canten	i	ballen	al	ritme	d’una	mateixa	

cançó	i	coreografia:	Y la culpa no era mía, ni dónde es-

taba,	ni	cómo	vestía.	La	cançó	ha	esdevingut	un	him-

ne internacional de denúncia contra les agressions 

sexuals,	la	impunitat	dels	agressors,	la	culpabilització	

de les dones i l’Estat i la justícia patriarcals.

5. Gallego, Joana (2008). De reines a ciutadanes. La imatge de les dones als mitjans de comunicació. Dossiers Feministes, 11, 71-87.
6. Barjola, Nerea. Microfísica sexista del poder. El caso Alcàsser y la construcción del terror sexual. Barcelona: Virus Editorial, 2018.
7.  Fernández Díaz, Natalia. La violencia sexual y su representación en la prensa. Barcelona: Anthropos, 2003. 
8. Vídeo de la primera performance realitzada a Santiago de Xile: https://www.youtube.com/watch?v=GWwrjQsZeP0&feature=emb_logo
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Proposta 
d’acti vi tats

1 Analitzar i reflexionar al voltant de les representacions de les 
dones en aquests imatges i el punt de vista ideològic que 
desprenen. Quines diferents representacions de la feminitat/
masculinitat i violències contra les dones hi observem? Quins 
elements ens ho fan pensar? Quines dones no hi són repre-
sentades? Com opera el binomi culpabilització/victimització 
en l’anunci de 2017 de la campanya Menores sin alcohol del 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat de gènere?
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3

Visionat d’una escena de la pel·lícula El Cairo 678 
(Mohamed Diab, 2010): 

https://vimeo.com/90039052 (minut 12:04 a 12:46).

Per què podem dir que aquestes imatges contribueixen a ge-
nerar un imaginari de resistència a la representació victimis-
ta de les dones? Comentar el paper dels plans tancats dins 
de l’autobús. Quina sensació pretenen transmetre? Resulta 
interessant el punt de vista que pren el director amb el pla de 
l’agressió: és subtil o és explícit? Quin efecte produeix en les 
espectadores i els espectadors? Amb qui (agressor o agredi-
da) ens identifica? En quin sentit trenca la imatge victimista 
de les dones musulmanes aquesta representació?

Visionat de la primera performance d’Un violador en tu ca-
mino realitzada a Santiago de Xile: 

https://www.youtube.com/watch?v=GWwrjQsZeP0&featu-
re=emb_logo

Aquesta performance té l’origen en una obra teatral del col·
lectiu feminista xilè Las tesis que, de manera espontània, 
va acabar col·lectivitzant·se i donant la volta al món. Refle-
xionar al voltant de la potencialitat política d’aquesta acció 
col·lectiva. De quina manera trenca amb les representaci-
ons d’indefensió, victimització i culpabilització de les dones 
supervivents de violències sexuals? De quina manera resig-
nifica l’espai públic per a les dones? Com contribueix a ge-
nerar una imatge i un missatge de reparació, cures i col·lec-
tivitat? Valorar també la coreografia i la posada en escena: 
l’assenyalament, la significació de la banda negra als ulls…

2
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5

L’anomenat Test de Bechdel, que es va popularitzar l’any 
2016, té l’origen en una tira còmica de la  il·lustradora Ali-
son Bechdel publicada l’any 1985. Aquest test serveix per 
analitzar el masclisme present en les pel·lícules, així com en 
obres literàries i d’altres narratives, segons si compleixen o 
no aquestes condicions:
1. A la pel·lícula hi surten com a mínim dos personatges fe-
menins.
2. Aquests personatges han de parlar l’una amb l’altra en al-
gun moment.
3. La seva conversa ha de tractar sobre quelcom que no sigui 
un home. Aquesta regla no està restringida a les relacions ro-
màntiques, sinó a qualsevol conversa que impliqui un home 
(p. ex., dues germanes parlen sobre el seu pare). Una variant 
del test exigeix que, a més a més, ambdues dones siguin per-
sonatges amb nom propi. Analitzar algun film o producció 
audiovisual vista recentment en base a aquest qüestionari. 
S’hi podria afegir algun altre criteri?

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya va fer un seguit de 
recomanacions l’any 2009 sobre el tractament de la violència 
masclista als mitjans: 

https://www.cac.cat/sites/default/files/migrate/actuaci-
ons/Autorregulacio/Recomanacions_viol_ncia_masclista_
CA.pdf

Llegir les diferents recomanacions per identificar com es 
construeix un relat informatiu no discriminatori.

Comentar el punt 10: «Evitar qualsevol relació de causa-efecte 
entre els fets i la procedència de les persones implicades, la 
seva situació sociocultural i/o les circumstàncies personals.» 
A què respon el discurs que posa èmfasi en la procedència 
estrangera i/o classe social baixa de l’agredida i/o l’agressor?9

4

9. Fernández Díaz, Natalia. La violencia sexual y su representación en la prensa. Barcelona: Anthropos, 2003.Pàg.77; 100-101.
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No	hi	ha	dubte	que	Tódalas	mulleres	que	coñezo	és	un	

documental	amb	un	fort	compromís	polític	i	voluntat	

de denúncia d’una situació d’emergència social com 

ho són les violències sexuals contra les dones. En pa-

raules de la mateixa Xiana do Teixeiro: «A todas las mu-

jeres que conozco las han acosado, las han atacado, 

han sentido verdadero terror. ¿Cómo puede ser que 

esto	no	sea	cuestión	de	estado	urgentísima?	[..]	La	li-

bertad	de	movimiento,	de	asociación	y	de	reunión	se	

suele	definir	como	un	derecho	básico	para	que	exista	

una	democracia.	Bueno,	pues	la	mitad	de	la	población	

no	la	disfrutamos	de	la	misma	manera»10.

Genealogia	cinematogràfica	feminista

El	documental	segueix	la	trajectòria	de	la	filmografia	

feminista	que	s’inicià	als	anys	70	amb	la	segona	ona-

da	del	moviment	feminista.	Tant	l’auge	d’aquest	com	

l’evolució	de	 les	noves	 tecnologies	que	van	abaratir	

els costos dels equips de rodatge, van incentivar la 

incorporació de les dones en la producció cinemato-

gràfica,	 especialment	 en	 l’àmbit	 del	 cinema	 experi-

mental i del documental11.	 El	 documental	 feminista	

va	esdevenir	un	dels	espais	amb	més	capacitat	 cre-

ativa	del	cinema	ja	que	es	va	donar	fora	dels	circuits	

comercials i de control de la indústria, a més de plan-

tejar	 un	 trencament	 radical	 amb	 els	 llenguatges	 de	

representació hegemònics12. Als 70 van sorgir les pri-

meres	revistes	sobre	cinema	amb	perspectiva	de	gè-

nere com Jump	Cut a Estats Units, Camera	Obscura a 

Gran Bretanya i Frauen und Film	a	Alemanya,	fundada	

per la cineasta Helke Sander. Les primeres teòriques 

fílmiques	 feministes	 com	Laura	Mulvey	 (Visual Plea-

sure and Narrative Cinema,	1975)	proposen	crear	una	

narrativa	 i	 un	 llenguatge	 fora	 del	 discurs	 patriarcal	

del cinema, seguint la teoria de Teresa de Lauretis del 

fora	de	camp,	lloc	simbòlic	i	pràctic	de	la	teoria	i	pro-

ducció	fílmica	feminista13.	Es	tracta	de	l’espai	invisible	

que	queda	 fora	del	camp	visual,	 fora	de	 la	pantalla,	

però	que	a	la	vegada	es	fa	present,	el	lloc	als	marges	

on	el	discurs	feminista	construeix	la	seva	pròpia	nar-

rativa. Des d’aquest desmantellament de la narrativi-

tat del cinema clàssic i la representació androcèntrica 

dels	cossos	de	les	dones	i	de	la	feminitat,	es	produ-

eix	un	 contracinema,	 com	el	defineix	Claire	 Johns-

ton14,	on	el	lema	feminista	«allò	personal	és	polític»	

agafa	 forma	 de	 la	mà	 de	 cineastes	 com	 la	 pròpies	

Mulvey, Sander, Yvonne Rainer, Chantal Akerman o 

Marguerite	Duras,	en	films	que	se	centren	en	temà-

tiques	com	el	cos,	la	domesticitat,	l’espai	públic/pri-

vat, la diversitat de les dones, etc.

En	aquest	context	de	teoria	i	pràctica	cinematogràfi-

ca	 feminista	 es	 creen	 diversos	 col·lectius	 feministes	

pròpiament	 fílmics	 que	 aposten	 per	 una	 producció	

cinematogràfica	en	col·lectivitat.	És	el	cas	del	col·lec-

tiu	francès	Les	insoumuses	liderat	per	Carole	Rousso-

poulos.	També	el	Collettivo	femminista	di	cinema	de	

Roma,	liderat	per	Anabella	Miscuglio	i	Rony	Daopou-

lo,	editen	diversos	textos	i	manifestos	fílmics,	així	com	

realitzen el documental La	lotta	non	è	finita	(1972-73), 

sobre	les	manifestacions	del	8	de	març	del	1972	i	1973	

a	Roma.	Però	no	només	a	Europa,	també	se’n	crearen	

diversos a Llatinoamèrica entre els quals destaca el 

Colectivo Cine Mujer de Mèxic, que va sorgir arrel de la 

unió de diverses estudiants del Centro Universitario de 

Estudios	Cinematográficos	i	el	Centro	de	Capacitación	

L’OBRA 
COL·LECT IVA I 
EL COMP R OMÍS 
POLÍTIC
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Cinematográfica	en	la	realització	del	film	Cosas de mu-

jeres	(1975-1978),	sobre	l’avortament	clandestí	a	Mèxic.

En	el	nostre	context	més	proper	 i	més	recent	també	

tenim	referències	de	produccions	 fílmiques	 feminis-

tes	col·laboratives.	Sota	el	nom	de	Colectivo	de	Muje-

res	Cineastas	Contra	la	Reforma	de	la	Ley	del	Aborto,	

diverses dones cineastes i dels mitjans audiovisuals 

van	agrupar-se	per	a	rodar	col·lectivament	la	manifes-

tació	«El	tren	de	la	Libertad»,	que	tingué	lloc	a	Madrid	

el	dia	1	de	febrer	de	2014	per	la	llibertat	de	les	dones	

a	decidir	sobre	el	seu	cos	i	contra	la	reforma	de	la	llei	

de	l’avortament,	fent	néixer	el	documental	Yo decido. 

El	tren	de	la	Libertad. A Barcelona, el Taller de Docu-

mental Creatiu de La Bonne, impartit per la directora 

cubana	Belkis	Vega	 i	diverses	professionals	del	món	

del	 cinema,	 va	 donar	 lloc	 a	 diferents	 documentals	

col·lectius	amb	perspectiva	feminista	de	diverses	te-

màtiques,	com	la	criminalització	del	treball	sexual	(La 

hipocresía del deseo,	2006)	o	els	referents	de	gènere	

en	els	contes	 infantils	 (Aquest	conte	no	s’ha	acabat, 

2010),	entre	molts	d’altres.	En	el	camp	de	la	ficció,	la	

pel·lícula El domini dels sentits (1996), de les autores 

Judith	Colell,	Teresa	de	Pelegrí,	Núria	Olivé-Bellé,	Ma-

ria	Ripoll	i	Isabel	Gardela,	gira	entorn	a	la	mirada	de	

les	dones	 i	el	plaer	visual	en	cinc	episodis	diferents,	

cadascun dirigit per una de les cineastes 15.

Film de dones

Seguint aquestes precedents, Tódalas mulleres 

que coñezo	es	planteja	com	a	un	film	col·laboratiu.	

L’objectiu	de	Xiana	do	Teixeiro	de	la	creació	d’una	

xarxa	d’apoderament	 feminista	és	 transversal	 tant	

en	 l’escena	 com	 en	 la	 producció.	 Pel	 que	 fa	 a	 la	

posada en escena, com ja hem vist, es tracta d’un 

film	parlat	que	es	basa	en	la	participació	de	dones	

diverses que comparteixen les seves experiències i 

lluites entorn les violències sexuals en l’espai pú-

blic.	 La	 directora	 opta	 perquè	 totes	 les	 tècniques	

del rodatge siguin dones. L’aposta política de tre-

ballar	amb	un	equip	tècnic	íntegrament	femení	va	

en la direcció de generar un espai de seguretat i in-

timitat on les participants se sentin còmodes. 

10. Bellido, Isabel (2018, 20 d’abril). Cinco cosas que pueden pasarte si eres mujer y vas por la calle. Diario Sur. Extret de: https://www.diariosur.
es/festival-malaga/cinco-pueden-pasarte-20180420215209-nt.html
11. Oroz, Elena. Text de presentació del cicle Lo personal es político, comissariat junt a Sophie Mayer, per a la 7ª edició de Punto de Vista – Fes-
tival Internacional de Cine Documental de Navarra. Publicat originalment al catàleg del festival. Extret de: https://elenaoroz.com/2014/07/06/
lo-personal-es-politico/
12. Selva, Marta: Desde una mirada feminista: los nuevos lenguajes del documental, a Documental y vanguardia. Josetxo Cerdán i Casimiro 
Torreiro (eds.) Madrid: Cátedra, 2005.
13. De Lauretis, Teresa (1987). Technologies of Gender. Essays on Theory, Film, and Fiction. Londres: Macmillan Press.
14. Johnston, Claire. Women’s cinema as counter-cinema (p.31-40). A: Thornham, Sue (1999). Feminist film theory: a reader. Edinburgh: 
Edinburgh University Press.
15. Zecchi, Barbara. La pantalla sexuada. Madrid: Cátedra (Colección Feminismos), 2015. Pàg. 183.
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Proposta 
d’acti vi tats

1

2

4

3

El documental comença amb les imatges d’un fragment 
d’una entrevista a la cantant nord·americana Nina Simone, 
emblema de la lluita pels drets de les persones negres i de 
les dones. Afirma que per a ella «la llibertat és no tenir por». 
Com diu la mateixa Xiana do Teixeiro, Tódalas mulleres que 
coñezo parla en última instància de la llibertat. Com es plan-
teja el tema de la llibertat en el film?

En una entrevista la realitzadora planteja: «es muy duro sen-
tirte limitada cuando al mismo tiempo te han educado bajo 
el mito de la igualdad de género, diciéndote que eres igual a 
tu hermano, pero en realidad jamás vas a poder hacer nada 
de lo que hace él.»19 De quina manera el documental deixa 
entreveure aquest «mite» de la igualtat?

Visionat de la proposta reinterpretada del tema de la Rosalía 
“Fucking Money Man”: https://www.youtube.com/watch?-
v=vjoy1nrC6ow Es tracta d’una proposta audiovisual col·la-
borativa també en clau feminista. Quins temes planteja de 
manera crítica? Pensar i idear altres propostes creatives de 
denúncia i conscienciació contra les violències sexuals.

Per detectar les violències patriarcals en els espais d’oci i cre-
ar entorns lliures i segurs, el moviment feminista ha contri-
buït a la creació de protocols d’actuació i dels anomenats 
«punts lila», espais segurs d’informació i acompanyament 
per a les dones en possibles casos d’agressions sexistes en 
espais nocturns i d’oci. Debatre sobre la necessitat de redac-
tar protocols d’actuació contra agressions sexuals en espais 
d’oci: mesura d’autodefensa i de resposta col·lectiva, neces-
sitat de generar espais segurs per a les dones en l’oci nocturn, 
necessitat d’acompanyament per a les dones agredides, etc. 
De quina manera Tódalas mulleres que coñezo pot fomentar 
la consolidació d’una xarxa feminista apoderadora?

19. Pereyra, César (2018, 8 de maig). “Documenta Madrid 2018: Entrevista con Xiana do Teixeiro, directora de “Tódalas mulleres 
que coñezo”” [Redacción atómica]. Recuperat de: https://redaccionatomica.com/cine-tv/documenta-madrid-2018-entrevista-xia-
na-do-teixeiro-todalas-mulleres-que-conezo/
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G LOSSA RI

Agressió: Acció que atempta contra els drets 
i la integritat física i psicològica d’una persona. 
L’agressió està caracteritzada per ser un abús 
de poder d’una persona sobre una altra i, per 
tant, s’ha de diferenciar d’un malentès o un 
conflicte. Una agressió sexista és una agressió 
generada per motius de gènere o orientació se-
xual, entre d’altres. Una agressió sexual és una 
acció que atempta contra la llibertat sexual 
d’una persona.

Androcentrisme: Sistema de relacions soci-
als basat en el predomini d’un model masculí 
relacionat amb el poder públic, erigit com a re-
gulador de tots els paràmetres culturals i soci-
als i amb voluntat universalitzant.

Assetjament: Comportament que atemp-
ta contra la dignitat d’una persona i té com a 
propòsit o produeix l’efecte de generar·li un en-
torn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o 
ofensiu.

Enquadrament: Resultat de l’operació de se-
leccionar una porció de l’espai visual. En funció 
de la dis¬tància entre el punt de vista i el referent 
que¬den determinats els diferents tipus de pla. 

Estereotip: Conjunt d’idees que s’obtenen a 
partir de les normes culturals prèviament es-
tablertes i que poden convertir·se, a ulls d’un 
grup o una societat, en un model de compor-
tament que se sobreposa a la realitat dels sub-
jectes i que, sovint, cal seguir per ser acceptat o 
acceptada.

Feminismes: «El feminisme és un moviment 
social i polític que s’inicia formalment a finals 
del s. XVIII i que suposa una presa de conscièn-
cia de les dones com a grup o col·lectiu humà 
de la opressió, dominació i explotació de la 
que han estat i són objecte per part del col·lec-
tiu d’homes en el patriarcat, sota les seves di-
ferents fases històriques de mode de produc-
ció, el qual les mou a l’acció per l’alliberament, 
amb totes els transformacions de la societat 
que aquesta requereix.» (Victoria Sau, 1981). 
Donada la diversitat de corrents i punts de vista 
feministes, cal parlar de feminismes en plural.

Camp/Fora de camp: Els llenguatges audio-
visuals estableixen sempre un joc de relacions 
entre allò que és mostrat i el que no veiem però 
sabem que hi és present, fora de camp. Aquest 
és un element clau per construir suspens, però 
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també implica l’existència d’un punt de vista 
des d’on s’explica el relat. Malgrat les similituds, 
no s’ha de confondre amb la noció de quadre, 
aquell espai visible en la imatge. La posada en 
quadre és un acte de dir o mostrar alguna cosa, 
i el camp n’és una de les conseqüències. Con-
tràriament al fora de camp, el fora de quadre no 
existeix fílmi¬cament, perquè indica allò que 
no ha de ser vist. En canvi el fora de camp sí 
que existeix fílmicament perquè és l’espai que, 
malgrat no ser visible, suposem com a extensió 
del que veiem, del camp visual. 

Metacinema: “El cinema dins el cinema”, es 
tracta d’una narrativa autorreferencial que ens 
descriu els propis processos constructius del 
llenguatge cinematogràfic.

Metarelat: Fa referència al relat que està per 
sobre del relat, és a dir, aquell macrodiscurs 
que n’inclou de més petits i que transcendeix a 
allò social i polític.

Posada en escena: Concepte d’origen teatral 
que prové del ter¬me francès mise·en·scène 
(posar en escena una acció). En relació amb el 
cinema s’utilitza per expressar el control del di-

rector o la direc¬tora sobre tot allò que apareix 
a la imatge, és a dir, descriu la forma i composi-
ció dels elements que apareixen en l’enquadra-
ment. La posada en escena inclou tant aquells 
as¬pectes del cinema que coincideixen amb el 
teatre (decorats, il·luminació, vesturari, elecció, 
moviment i comportament dels per-sonatges) 
com els aspectes més propis del cinema (movi-
ment de càmera, escala i mida dels enquadra-
ments, etc.)
 
Violència masclista: La violència que s’exer-
ceix contra les dones com a manifestació de la 
discriminació i de la situació de desigualtat en 
el marc d’un sistema de relacions de poder dels 
homes sobre les dones i que –produïda per 
mitjans físics, econòmics o psicològics, entre 
els quals hi poden haver amenaces, intimidaci-
ons i coaccions·  tingui com a resultat un dany 
o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si 
es produeix en l’àmbit públic com en el privat.

Violència simbòlica: És la violència que 
s’exerceix a través del conjunt d’estructures de 
pensament, culturals i socials d’un determinat 
grup en un determinat moment.
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FILM OG RAFIA  RELACION A DA

Resistències	i	apoderaments	contra	les	violències	sexuals

El Cairo 678,	Mohamed	Diab,	Egipte,	2010.	
Hard Candy,	Davis	Slade,	Estats	Units,	2005.	
Sweet/Vicious,	Jennifer	Kaytin	Robinson,	Estat	Units,	2016-2017.
Thelma & Louise, Ridley Scott, Estats Units, 1991.

Victimització i culpabilització de les dones 

Unveliable,	Susannah	Grant,	Michael	Chabon	i	Ayelet	Waldman,	Es-
tats Units, 2019.

Film	col·lectiu	feminista

La lotta non è finite,	 Collettivo	 femminista	 cinema,	 Itàlia,	 1972-73.	
Disponible	a:	https://www.youtube.com/watch?v=kZ9I-lSpG6o
Cosas de mujeres,	Colectivo	Cine	Mujer,	Mèxic,	1975-78.
El domini dels sentits,	Teresa	Pelegrí,	Judit	Colell,	María	Ripoll,	Nuria	
Olivé-Bellés	i	Isabel	Gardela,	Espanya,	1997.
Delphine et Carole, Les Insoumuses,	Callisto	McNulty,	França,	2019.
Yo decido. El tren de la Libertad, Colectivo de Mujeres Cineastas Con-
tra	la	Reforma	de	la	Ley	del	Aborto,	Espanya,	2014.

De la mateix autora

Carretera de una sola dirección, Xiana do Teixeiro, Espanya, 2016.
Chantal Akerman, Xiana do Teixeiro, Espanya, 2016.
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