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RESUM 

Al llarg d’aquest treball s’argumenta la importància d’incorporar la perspectiva de gènere a 

l’àrea de les Ciències Socials i de traslladar la seva pràctica a les aules.  Per altra banda, 

s’explica de quina manera contribueix el còmic l’ensenyament de la història. A partir d’aquesta 

revisió teòrica, es traça un procediment per avaluar la presència i la representació dels 

personatges d’una sèrie de còmics emmarcats en el passat de les Illes Balears des d’una mirada 

de gènere. En conjunt, els resultats d’aquesta anàlisi ressalten a manca de visibilitat de la dona 

en els còmics històrics i l’escassa representació dels àmbits on predominen els personatges 

femenins, així com la seva caracterització d’acord amb un paradigma de gènere sexista. En vista 

d’aquests resultats, es consideren una sèrie de pautes per neutralitzar aquestes diferències 

basades en una perspectiva contrasocialitzadora.  

Paraules clau: còmic històric com a recurs didàctic, androcentrisme i pedagogia, dones 

a la didàctica de la història, visió de gènere, coeducació, perspectiva contrasocialitzadora 

 

 

 

ABSTRACT 

Throughout this work, the importance of incorporating the gender perspective in the area of 

Social Sciences and of transferring their practice to classrooms is argued. On the other hand, it 

explains how the comic contributes to the teaching of history. Based on this theoretical review, 

a procedure is drawn up to evaluate the presence and representation of the characters from a 

series of comics framed in the past from the Balearic Islands from a gender perspective. Overall, 

the results of this analysis highlight the lack of visibility of women in historical comics and the 

low representation of the areas where female characters predominate, as well as their 

characterization in accordance with a sexist genre paradigm. In view of these results, a series 

of guidelines are considered to neutralize these differences based on a counter-socializer 

perspective. 

Key words: historical comic as a didactic resource, androcentrism and pedagogy, women 

in the didactics of history, vision of gender, coeducation, counter-socializer perspective 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present treball es desenvolupa en concepte de Treball de Fi de Grau, amb el propòsit 

d'analitzar una mostra de còmics basats en la història de les Illes Balears des d'una perspectiva 

de gènere. 

 

La temàtica presentada es pot vincular amb el marc de la reconceptualització de les Ciències 

Socials, que aposta per la multiplicació de mirades per aplicar el currículum i se centra en 

aquells continguts que han estat absents, com el paper de les dones en la història.(Valencia, 

2013; Calle Carracedo, 2015; Escalante, del Pliego, 2015) 

 

En aquest sentit, investigadores com García Luque (2016) manifesten que és injust que 

l'alumnat desconegui l'activitat de tota la societat al llarg de la història, ja que les dones han 

existit i conformen l'altra meitat de la humanitat. Aquest fet ha estimulat la necessitat d'analitzar 

els materials didàctics des d'una perspectiva de gènere (Martín, 2006). 

 

No obstant això, un gran volum d'investigadors i d'investigadores apunten cap a la falta de 

coherència entre els avenços en matèria de gènere en les ciències socials i la pràctica docent 

(Garcia Luque, 2016) 

 

En referència al present estudi, podem dir que té una rellevància en l'àmbit de la nostra formació 

com a futurs docents, ja que la diversificació de perspectives d'anàlisi i el reconeixement de la 

seva necessitat per dur a terme un ensenyament coeducador, és una competència bàsica per 

incorporar la visió de gènere a les aules (Valencia, 2013; Garcia Luque, 2016; Sánchez Bello, 

Iglesias Galdo, 2017) A més, cal destacar la importància social que presenta en la formació 

d'alumnes crítics i reflexius en matèria de desigualtats de gènere per entendre el passat i el 

present de la humanitat. 

 

Per altra banda, el treball centra el seu interès en els còmics ambientats en el passat, recursos 

abundants i apropiats com a eina didàctica (Martínez Conde, 2014; Blay Martí, 2015; Terol, 

2015) i cada vegada més valorats per la comunitat educativa donats els avantatges que ofereixen 

per l'atenció a la diversitat entre d'altres (Terol, 2015) 

 

Com s'ha esmentat anteriorment, hi ha estudis que han examinat l'aportació dels còmics a la 

didàctica de les Ciències Socials i els estudis en matèria de gènere s'han centrat principalment 
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en els llibres de text. Però fins al moment, són escassos els estudis focalitzats en 

l'androcentrisme present en la iconografia dels còmics històrics. 

 

El meu principal interès personal en l'elecció d'aquest gènere com a recurs didàctic per 

l'ensenyament de la història és la rica publicació i divulgació de còmics sobre la història de les 

Illes Balears (Lladó, 2006). De fet, quan era estudiant de primària vaig rebre un exemplar d'un 

còmic basat en la història de les Illes amb motiu del 50è aniversari de Sa Nostra i em va resultar 

molt atractiu, entretingut i comprensible. Al poder de la imatge en la transmissió de 

coneixements i valors (Martínez Conde, 2014; Terol, 2015), constitueix una gran oportunitat 

per realitzar una anàlisi des d'una mirada de gènere prenent com a antecedents els estudis que 

avaluen el sexisme en els llibres de text d'història. 

 

En definitiva, és evident que un dels aspectes més urgents dels nostres temps és la superació 

dels biaixos de gènere (Luque, 2016), aquest treball radica en exposar aquestes diferències i 

aportar una reflexió encaminada a enfocar aquest recurs iconogràfic des d'una perspectiva 

crítica. 

 

En el que segueix es presenten els objectius generals i específics, seguit d’un marc teòric 

conceptual sobre l’androcentrisme i el gènere del còmic històric. A més, es fa una revisió 

bibliogràfica de les investigacions en l’àmbit de la perspectiva de gènere en l’educació i les 

aportacions del còmic com a recurs per a l’ensenyament de la història.  

 

En un tercer apartat, s’exposa la metodologia adoptada per dur a terme l’anàlisi dels còmics. A 

continuació, es fa una valoració de les obres seguint criteris qualitatius i es descriuen els 

resultats quantitatius obtinguts. Finalment, trobam una discussió dels resultats tenint en compte 

els antecedents bibliogràfics presentats i una cloenda.  

 

2. OBJECTIUS    

Com s'ha exposat a l'apartat anterior, l'objectiu general de l'estudi és valorar els còmics basats 

en el passat de les Illes Balears. De manera global, amb una revisió teòrica es pretén: 

• Justificar l'ús del còmic com a recurs didàctic en l'ensenyament-aprenentatge de la 

història. 

• Exposar de quina manera es presenta el sexisme el material didàctic i a l'entorn escolar 

en general. 
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• Fonamentar la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere en l'ensenyament de la 

història 

 

Per altra banda, es consideren els següents objectius específics que es pretenen assolir a través 

del procediment metodològic: 

• Mostrar en quina mesura i en quina freqüència són representades les dones en els 

diferents còmics.  

• Comprovar si es fa visible l'aportació de la dona com a part de la història de les Illes. 

• Determinar quines categories de biaix de gènere són més comunes en els còmics 

històrics i quina rellevància tenen 

.  

3. MARC TEÒRIC  

3.1. La perspectiva de gènere a les ciències socials  

3.1.1. L’androcentrisme científic  

L'androcentrisme es pot definir com la visió de la realitat que situa a l'home com a centre de 

totes les coses. Ampliant el concepte, recorrem a Toldrà Roca (2015) que es refereix a 

l'androcentrisme com la organización de las estructuras económicas, socioculturales y 

políticas a partir de la imagen del hombre; un enfoque que fundamenta las experiencias 

humanas, el protagonismo de la historia y el desarrollo desde una perspectiva masculina. De 

esta forma este concepto alude a una cosmovisión masculina del conjunto de relaciones 

sociales. (Toldrà Roca, 2015, p.167) 

 

Consegüentment, la definició de l'ésser humà genèric s'enquadra a un home hegemònic blanc, 

adult, ric, occidental, cristià i heterosexual que és qui ha protagonitzat la història i qui posseeix 

una manera de veure del món que impera sobre les altres. (Blanch i Obiols, 2012) 

 

En referència a l'arquetip tradicional d'aquest subjecte dominant, Gutiérrez (2015) fa referència 

a Demetriou (2001), el qual subratlla la construcció d'una masculinitat hegemònica sobre dos 

fonaments: la dominació de l'home sobre les dones i l'hegemonia sobre altres formes de 

masculinitat. 

 

Dit això, la ciència constituïda al llarg dels segles XVIII i XIX, s'erigeix damunt d'una 

perspectiva misògina que justifica mitjançant la mirada masculina cap a les dones (vàlida, 

objectiva i universal) l'exclusió d'aquestes de la ciència com a objectes i com a subjectes de 
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coneixement. (Hidalgo, Juliano i Roset, 2010). No obstant això, la ciència és considerada un 

element objectiu i neutre al marge de qualsevol ideologia (Sánchez Bello, 2002) 

 

Robledo Martín (2010) exposa el qüestionament de la imparcialitat de la ciència per part de 

teòriques feministes, postulant una triple dimensió de biaixos: 

• L'investigador, que aporta una càrrega d'ideologia i de pensament, valors i judicis previs 

sobre el que considera masculí i femení. 

• La realitat observada, analitzada des d'una perspectiva parcial que objectivitza el que és 

masculí. 

• Les categories, els conceptes i els principis teòrics, que enfronten els àmbits masculí i 

femení amb judicis de valor que devaluen el fet femení i legitimen el que és masculí 

considerant-lo neutral. (Sánchez Bello, 2002) 

 

Blanch i Obiols (2012),  posa en relleu que esta concepción del mundo lo incluye todo: la 

percepción del yo, la percepción de los “nosotros” o las “nosotras”, la percepción de “otros” 

o “otras” y también la percepción de la historia y de la construcción histórica del yo. (Blanch 

i Obiols, 2012, p. 92) 

 

El que s'ha dit fins aquí, ha suposat l'omissió de les dones com a protagonistes socials, ha 

impedit la participació d'aquest col·lectiu en la constitució de la ciència i ha implicat barreres 

en l'educació. (Valencia, 2013) 

 

En definitiva, tot això confirma que l'androcentrisme implica la invisibilització de les dones 

negant les seves experiències i aportacions en diferents àmbits. Generalitzant el pensament 

masculí hegemònic com a l'únic paràmetre d'anàlisi i estudi de la realitat, podem deduir que 

l'androcentrisme influencia profundament les relacions de poder, la producció cultural i el 

pensament científic. (Sánchez Bello, 2002) Per tant, les conseqüències no només afecten les 

dones, sinó al desenvolupament de tota la societat (Valencia, 2013) 

 

No obstant això, és necessari destacar el qüestionament d'aquests plantejaments científics per 

part del feminisme de tendència liberal de mitjan segle XX que s'oposen al biaix de la ciència 

androcèntrica (Sánchez Bello, 2017). Aquestes reivindicacions, tal com ho fan notar Hidalgo, 

Juliano i Roset (2010) proposaren eliminar les diferències, treballar aquells aspectes amb 
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mancances i reconèixer les aportacions femenines amb la intenció d'aportar la imparcialitat al 

saber. 

 

La discussió precedent ha mostrat com s'han succeït els models del pensament científic del 

passat i deixen en evidència la necessitat de revisar el coneixement per reconèixer, examinar i 

interpretar les distincions per motiu de gènere. (Garcia Calvente, Jiménez Rodríguez, Martínez 

Morante, Río Lozano, 2010) L'esforç continu en desconstruir l'androcentrisme ha resultat en 

l'estabilització del gènere com a categoria d'anàlisi en les investigacions (Valencia, 2003) 

 

En aquest sentit, el terme gènere es passa a entendre de dues maneres, una d'elles, com a sistema 

de relacions socials que actuen a favor dels homes i posa en desavantatge a les dones (Ortiz, 

2006, citada per Garcia Calvente et. al. 2010) i l'altra com a eina d'anàlisi d'una ciència 

condicionada i qüestionable (Garcia Calvente et. al. 2010) 

 

D'acord amb Valencia (2013), una anàlisi de gènere implica demanar-nos pels homes i per les 

dones, com a persones i com a col·lectius, demanar per les relacions que estableixen entre si i 

les relacions que duen a terme amb el model social en el qual s'integren. Aquestes qüestions 

són fonamentals per analitzar realitats socials, i centrant-nos els contextos del passat, ens permet 

adoptar múltiples visions que fan emergir diferents camps d'investigació que es dediquen a 

revisar aquestes interpretacions. (Valencia, 2013) 

 

Fent referència al camp de la pedagogia, podem afirmar que ha contribuït a la crítica de 

l'androcentrisme discutint el saber tradicional, ja que generalment les intervencions 

pedagògiques són el reflex de la representació del coneixement científic i de la societat. (Sáncez 

Bello, 2002) 

 

Particularment, Sánchez Bello (2017) fa referència a la perspectiva coeducadora la qual ha 

influït en l'eliminació de concepcions biologicistes androcèntriques en relació a les capacitats 

intel·lectuals de les dones en el passat, la seva suposada deficiència en processos de raonament, 

l'instint natural en relació a les tasques pròpies de l'àmbit privat. 

 

No obstant això, investigacions d'Antonia Fernández (2004) i Carmen Rueda (2014) citades per 

Calle Carracedo (2015), evidencien els obstacles a l'hora de tractar la visió de gènere dins les 

aules, fet que alerta sobre la necessitat d'anar més enllà dels aspectes bàsics de la coeducació. 
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3.1.2. La transmissió de l’androcentrisme a l’escola 

Les dones han lluitat per l’accés a l’educació i ja s’hi han incorporat, però com s’exposarà en 

el que segueix, aquest fet no és suficient per equilibrar les relacions de poder. S’ha de tenir en 

compte que les distincions de gènere que tenen lloc a l’escola es manifesten d’acord amb el rol 

social atribuït socioculturalment a homes i dones (Sánchez Bello, 2002). En conseqüència, hi 

ha una diferència entre la socialització dels alumnes i la socialització de les alumnes envers 

l’escola, la tasca escolar i l’aprenentatge (Gutiérrez, 2015)  

 

Emprant les paraules de Gutiérrez (2015), qui dedica un monogràfic a analitzar la masculinitat 

hegemònica a l’escola, exposa que “a los niños se les educa para dominar y progresar en lo 

público, mostrar sus logros, talentos y ambiciones como muestra de su valía personal, y 

reprimiéndoles los afectos vistos como signos de debilidad y de poca hombría. A las niñas, por 

el contrario, se les socializa para la reproducción y para permanecer en el ámbito privado, y se 

las educa para la entrega y la renuncia como signos de su valía personal, reprimiéndoles los 

deseos de autonomía y realización personal.” (p.82) 

 

Però quina és la tasca que ocupa d'escola en la transmissió de l'androcentrisme? En principi, 

des del marc legal educatiu, no existeixen els fonaments per justificar la invisibilitat del 

col·lectiu femení, ja que es proposen intervencions per incorporar el gènere i per promoure la 

igualtat d'oportunitats entre gèneres (Garcia Luque, 2016) 

 

De fet, tornant la mirada cap a principis de segle, podem apreciar que és quan comencen a 

néixer projectes legislatius que aposten per mesures encaminades cap a la desconstrucció de 

vincles de gènere desiguals per fomentar a l'equitat entre homes i dones en el context educatiu. 

(Sáncez Bello, 2017) 

 

A més, fins al present hi ha hagut canvis en l'àmbit de la investigació i la literatura científica 

centrats en la diversificació de punts de vista damunt els objectes d'estudi, fet que indica un 

interès en la pluralització de les interpretacions i en l'exploració d'altres metodologies. 

(Valencia, 2013) 

 

Malgrat l'esforç en atenció a la problemàtica exposada, actualment una de les acusacions més 

persistents cap a l'educació segueix sent la valoració de l'estructura del pensament androcèntric 
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i la invisibilització de la identitat i la perspectiva femenina. (Valencia, 2013; García Luque 

2016) 

 

Per la seva part, García Luque (2016) demana per les causes de la falta de consonància entre 

els resultats de les investigacions en matèria de gènere en les diferents disciplines i la pràctica 

educativa. 

 

Autores com Sánchez Bello i Iglesias (2017) han posat el focus sobre la responsabilitat que té 

el model d'escola com un dels factors relacionats amb la transmissió de continguts i valors 

androcèntrics. 

 

En aquest sentit, és interessant la diferenciació entre escola mixta i escola coeducadora que fa 

Sánchez Bello (2002). Seguint a l'autora, en el marc de l'escola mixta, tant nins com nines es 

troben dins el mateix model educatiu, que presenta forta càrrega androcèntrica. Mentre que al 

contrari, puntualitza que l'escola coeducadora es caracteritza per la incorporació i la valoració 

de la visió de les dones en l'àmbit polític, social, econòmic, filosòfic... 

 

En vista d'aquesta breu diferenciació, ens podem ben demanar quin és el model d'ensenyament 

que generalment es du a la pràctica a les escoles del nostre país. Això es pot exemplificar amb 

la consideració del grau de visió crítica de qualsevol assignatura impartida. (Sánchez Bello, 

2002). Tal com expressen Sánchez Bello i Iglesias Galdo (2017) encara no hem superat el model 

d'escola mixta. 

 

Si bé tots els nins i totes les nines tenen accés a l'educació, al mateix currículum i a les mateixes 

modalitats acadèmiques, encara existeix una desigualtat en les preferències d'estudis superiors 

on hi ha diferents nivells de concentració segons el gènere (Medina, 2010; Sánchez Bello, 

Iglesias Galdo, 2017). Per il·lustrar millor aquesta tendència, recorrem a la referència que fa 

Medina (2010) a Subirats (1994) que des de la sociologia feminista destaca que els homes 

ocupen els estudis superiors científics, mentre que les dones es decanten per estudis 

humanístics. 

 

Fent una recapitulació abans d'avançar, podem dir que un model o un altre d'escola té una 

transcendència social, ja que si educam als alumnes i a les alumnes en un context que afavoreix 

i manté l'estatus superior dels homes, no es donen les condicions d'equitat perquè les decisions 
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dels alumnes i de les alumnes sobre el seu futur siguin lliures. Per altra banda, si els alumnes i 

les alumnes es formen en un entorn escolar coeducador, se socialitza cap a un canvi en els 

arquetips de gènere i es fomenta la inclusió de les dones en totes les esferes de la vida social i 

professional en igualtat de condicions que els homes. 

 

Una altra tasca prioritària és indagar en el context educatiu actual, que Calle Carracedo (2015) 

i García Luque (2015, 2016) interpreten al·legant que el currículum prescindeix de les qüestions 

de gènere. 

 

Ambdues investigadores apunten a la conversió de l'antiga assignatura de "Coneixement del 

Medi" de la Llei Orgànica d'Educació (LOE) en les "Ciències Socials" de la Llei Orgànica per 

la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE). El que deriva d'aquesta segmentació, tal com 

assenyala García Luque (2016) és l'omissió dels continguts socials relacionats amb el gènere a 

causa d' una redistribució dels continguts. 

 

Mentre que l'àrea de "Coneixement del Medi" reservava un bloc als continguts històrics 

assignats a cada cicle, les "Ciències Socials" de la LOMCE es troben distribuïdes en blocs de 

continguts comuns a tots els cicles en els quals es prescindeix de les qüestions de gènere. 

(García Luque, 2015) 

 

De fet, aquesta absència de continguts relacionats directament amb les qüestions, es compensa 

d'alguna manera establint la promoció de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones a tots 

els àmbits. (García Luque, 2015) 

 

Revisant l’annex Ciències Socials del Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el 

currículum de l’educació primària a les Illes Balears, podem extreure l’única evocació que fa 

al gènere és a l’apartat de les competències bàsiques de la següent manera:  

 

Gràcies a l’estudi de la nostra societat i dels canvis que ha sofert en el temps, els alumnes 

podran afrontar amb esperit crític les situacions i els conflictes quotidians. Podran 

apreciar valors com el respecte a la diferència, la democràcia, la igualtat entre homes i 

dones, el respecte a les opinions dels altres i molts altres. Tècniques d’estudi bàsiques en 

aquesta àrea, com el treball en equip, ajuden a assolir les competències socials i cíviques 
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i permeten que els alumnes aprenguin que les opinions dels altres són igual de valuoses 

que les seves. (p. 08) 

 

Mentre que si recurrim a l’àrea Coneixement del Medi del Decret 72/2008, de 27 de juny, pel 

qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears, podem apreciar que al 

Bloc 5: Canvi en el temps s’especifica la identificació i la valoració del paper d’homes i dones 

en la història.  

 

3.1.3. El currículum ocult a l’àrea de les Ciències Socials  

Deixant de banda el marc curricular i centrant-nos en l’àmbit de la didàctica de les Ciències 

Socials, els propòsits de la història com a àrea d’estudi, utilitzant les paraules textuals de Terol 

(2015), són cinc: función patriótica de refuerzo del sentimiento de autoestima de un colectivo, 

función propagandística de los diferentes sistemas políticos o sociales, función de la historia 

como afirmación de superioridad cultural, es decir, introducir ideas o ideología, función para 

el ocio cultural debido al patrimonio cultural y artístico heredado, función para la creación de 

conocimiento científico para el análisis social.(Terol, 2015, p.147)  

 

Per altra banda, considerant els estudis sobre pedagogia de la història, cal assenyalar que la 

història permet entendre el present, ja que s'analitzen les causes i les conseqüències dels 

esdeveniments històrics i ajuda a sensibilitzar en el sentit ètic, social i científic (Terol, 2015)  

 

La concepció de la perspectiva masculina com a dominant en la construcció del saber, 

traslladada als processos d'ensenyament aprenentatge de les ciències socials es tradueix en 

l'aplicació d'una perspectiva socialitzadora. (Blanch i Obiols, 2012; Sánchez Bello i Iglesias 

Galdo, 2017). Des d'aquest punt de vista, Blanch i Obiols (2012) destaquen dues funcions de 

l'ensenyament de les ciències socials. Per una banda, contemplen la transmissió dels principis 

de l'ordre simbòlic dominant mitjançant la promoció de l'alienació i l'adoctrinament. A més, de 

manera anàloga, revelen que té la funció de defensar i legitimar la supremacia masculina amb 

premisses característiques de la llei del més fort. 

 

Terol (2015) insisteix en el fet que la història té un gran valor pedagògic, sent el camp que dóna 

a conèixer el passat col·lectiu i estableix una relació amb el present. Per tant, l'autora adverteix 

que és un gran error concebre aquesta àrea com a mitjà per difondre una doctrina sense 

considerar la naturalesa científica de la investigació històrica. 
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Un tòpic actual en la innovació educativa és el que anomenam aprenentatge invisible, que Calle 

Carracedo (2015) valora com una perspectiva indispensable per tractar el currículum. En el cas 

de les Ciències Socials, l'autora indica que la millora de l'àrea de les Ciències Socials es basa 

en la visibilització dels temes absents donant importància a les perspectives poc usuals, com és 

la perspectiva de gènere. 

 

De fet, com bé sosté Blanch i Obiols (2012) cada vegada agafen més relleu les tendències 

historiogràfiques i filosòfiques que plantegen bases per reescriure i construir una visió històrica 

des de punts de vista no dominants. Basta com a exemple esmentar l'Escola dels Annals, 

l'anomenada història total, la història sorgida des d'abaix, la història de gènere, la història de la 

vida quotidiana... (Aurell, Balmaceda, Burke i Soza, 2013, citats per Escalante i del Pliego, 

2015) 

 

En consonància amb el que s'acaba d'exposar i en contraposició a la perspectiva socialitzadora, 

podem fer referència a l'anomenada perspectiva contrasocialitzadora. Aquesta perspectiva 

aplicada a l'ensenyament de la història, suposa l'ús de visions no dominants per transmetre 

valors no hegemònics amb la finalitat de donar a conèixer les relacions de poder que han 

determinat el discurs històric (Blanch i Obiols, 2012) 

 

3.1.4. Les dones i la història, maneres d’enfocar el paper de la dona 

Tornant a la perspectiva socialitzadora, agafarem com a referència els aprenentatges que es 

transmeten en els llibres de text per il·lustrar el protagonisme de l'arquetip masculí. L'anàlisi 

dels llibres de text ha ocupat durant anys la ment dels investigadors, ja que és el recurs didàctic 

més empleat, els continguts del qual són acceptats com a objectius i imparcials (Sánchez Bello, 

2002) 

 

Sánchez Bello (2002) observa que es dualitza la relació entre gèneres i que generalment la dona 

es relega a un grup específic al qual es dedica un apartat exclusiu, al marge del que es considera 

la història de la humanitat. Pel que fa als valors, l'autora expressa que el coratge és vinculat als 

homes i la privacitat a les dones. Per tant, sosté que es representa a les dones que varen arribar 

a ocupar l'àmbit públic com a una excepció. 
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Anys més tard, Martín (2006) fa un recull de resultats comuns a l'hora d'analitzar un llibre de 

text des de la perspectiva de gènere i verifica que els continguts adopten un únic punt de vista: 

l'androcèntric. En conjunt, aquests resultats mostren que: 

• El protagonisme de la figura de l'home és pràcticament absolut, transmetent la idea que 

les dones no han estat presents en el progrés de la humanitat. Generalment només el 

10% dels personatges solen ser femenins, xifres que Blanco García (2000) citada per 

Martín (2006) qualifica com a deficients i inapropiades.   

• Es subestima el paper assignat a les dones i en molts de casos les qüestions relacionades 

amb el treball domèstic no apareixen. A més, mostra l'organització familiar com a l'únic 

paper de la dona, sense fer al·lusió al col·lectiu dins altres àmbits. 

• Es ressalta el paper de la dona com a mare. Els valors que s'associa a la figura de la 

materna són la sensibilitat, l'afecte, la passivitat i la predisposició cap a la cura dels 

altres. 

• La figura masculina s'apodera de totes les opcions professionals qualificades i valorades 

socialment. És molt escassa l'aparició de dones amb títols superiors que representin 

poder econòmic o social, ja que solen presentar-se duent a terme professions que 

suposen una ampliació de la figura maternal: infermeres o mestres; treballs poc 

qualificats: teleoperadora, auxiliar administrativa o oficis relacionats amb tasques 

domèstiques: cuinera, modista... 

• La figura paterna sol ser representada exercint tasques de força i aptituds (aixecar pes, 

empènyer, construir o reparar alguna eina) i fora de l'àmbit familiar s'ocupa de les 

activitats de l'entorn públic. 

• Els nins apareixen jugant, realitzant activitat física i activitats d'enginy, mentre que les 

nines són representades en àmbits més invariables associant la simpatia, la delicadesa i 

l'alegria com a caràcters principals d'una dona. D'aquesta manera, segons la visió dels 

llibres de text els nins són els que corren, criden, escalen, investiguen, munten i 

desmunten objectes, mentre que les nines són presumides i xafarderes. 

 

Els estudis presentats fins ara proporcionen evidències del fet que els continguts considerats 

imparcials presenten un important biaix androcèntric i d’ideologia patriarcal.  ¿Però què podem 

dir que la consideració de la dona en l’ensenyament de la història?  

 

Per respondre a aquesta qüestió recorrem a Blanch i Obiols (2012), els quals assenyalen cinc 

tipologies d’enfocament de la dona en la història:  
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• La història sense dones, on s’omet a les dones (Lerner, 1974, citat per Blanch i Obiols, 

2012). 

• La història i les dones, a través de la qual es representa a la dona des d’un punt de vista 

dominant.  

• La història de les dones, centrada en el procés d’alliberació i emancipació de les dones.  

• La història per a les dones. 

• La història des de les dones, basada en la perspectiva del feminisme de la diferència 

amb l’objectiu d’incorporar el punt de vista de les dones fent front a la supremacia 

masculina (Lois, 2002, citat per Blanch i Obiols, 2012)  

 

Profunditzant en el concepte la història i les dones, Blanch i Obiols (2012) destaquen dos 

plantejaments bàsics, per una banda la contribució de les dones en un món d’homes i per altra 

banda, la vida de les dones mentre els homes governen el món. La segona perspectiva es veu 

essencialment des de la perspectiva de la història social centrada en la vida domèstica i la 

família.  

 

Respecte a la història de les dones, Valencia (2005) argumenta que s’introdueix des d’una 

naturalesa marginal, ja que es limita a episodis molt específics de la rellevància que han tingut 

les dones en la societat. Tenint en compte aquesta percepció, s’inclouen moments com el 

moviment sufragista i altres fenòmens que han qüestionat l’ordre simbòlic. (Valencia, 2005, 

Blanch i Obiols, 2012) 

 

En aquesta mateixa línia argumental, Valencia (2005) reitera i declara que la proposta de 

destacar el protagonisme de les dones és excloent per a les dones quan es relega a un simple 

annex al marge del desenvolupament de la història de la humanitat. En aquest sentit, Blanch i 

Obiols (2012) esmenten la història de les dones, que des de la seva visió integra la història de 

les dones i la vida de les dones mentre els homes governen el món.  

 

Una altra explicació fonamental per la comprensió de la invisibilitat de la dona en 

l’ensenyament de la història es basa en la rellevància que s’atorga a la història política tant a 

primària com a secundària, ja que la pràctica historiogràfica li ha donat més significativitat 

sobre la història social. (Blanch i Obiols, 2011). D’aquesta manera, la devaluació de la història 

social fa que el col·lectiu femení quedi representat com a agent secundari i no inclogui 

personificacions de personatges històriques. (Blanch i Obiols, 2011)  
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3.2. El còmic 

3.2.1. Què fa que un còmic sigui un còmic  

En termes generals, el còmic es podria definir com una història explicativa mitjançant una 

successió de vinyetes que contenen il·lustracions i text alhora. (Institut d'Estudis Catalans, citat 

per Garcia i Quera, 2004, p.01). 

 

Podem ampliar la definició, recorrent a la proposta de Gubern (1992) citat per Vidal (2004), 

que considera tres característiques fonamentals per a la conceptualització del còmic. Aquest 

autor apunta que un còmic és aquell presenta una successió de vinyetes consecutives, a través 

de les quals apareix almenys un personatge estable. A més, inclou bafarades on s'insereixen les 

intervencions dels personatges. 

 

Vidal (2004) també fa referència a una aportació de Córtez (2000) a la conceptualització del 

còmic que resulta interessant. L'autor citat per Vidal (2004) afegeix que un còmic és un mitjà 

de comunicació visual gràfic i escrit amb un missatge fonamentalment narratiu. A més, 

assenyala que fa ús d'una sèrie d'expressions, símbols, metàfores i onomatopeies convencionals. 

Aquests elements contribueixen a la síntesi de text, il·lustració i acció que impedeix la saturació 

del missatge i afavoreix el dinamisme. 

 

En referència als personatges, l'autor exposa que generalment responen a una tipologia i uns 

estereotips definits. 

 

Pel que fa a la finalitat del còmic Garcia Quera (2004) emfatitza que no només té una funció 

distractora, sinó que també ha estat utilitzat per a la difusió i la transmissió de coneixements a 

un públic de totes les edats. L'autor assenyala l'exemple de la divulgació de còmics sobre 

campanyes mèdiques, hàbits d'alimentació, normes de trànsit. En consonància amb el que s'ha 

dit fins aquí, Córtez (2000) citat per Vidal (2000) puntualitza que els còmics aborden un ampli 

ventall de temàtiques com literatura infantil fins a qüestions polítiques i filosòfiques. 

 

3.2.2. El còmic històric  

El que s'ha dit anteriorment planteja la qüestió de la tipologia de còmics ambientats en el passat, 

també anomenats còmics històrics. 
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Mentre que s'han suggerit una gran varietat de caracteritzacions per aquest terme, en aquest 

treball s'utilitzarà la conceptualització que aporta Garcia i Quera (2004), que a més, fa una útil 

distinció entre els tipus de còmic que poden ser considerats històrics. 

 

L'autor obre el debat sobre el terme del còmic històric apuntant que no tots els còmics 

ambientats en un passat són considerats d'aquest gènere. Per consegüent revela que hi ha còmics 

molt detallats i concrets en l'àmbit històric catalogats com a còmics de pirates, de gènere bèl·lic 

o de l'oest. D'igual manera, l'autor assenyala que aquells còmics rics en contingut històric 

dibuixats amb un estil no realista o caricaturesc són considerats del gènere humorístic o infantil. 

 

Considerant el caràcter difús del terme, Garcia i Quera (2014) suggereix una classificació del 

còmic històric depenent de diversos factors com ara la seva intencionalitat, la seva funció i la 

seva forma de representar el passat. Per tant, l'autor divideix els tipus de còmic històric en tres 

subgrups, exposats a continuació: 

 

• El còmic històric divulgatiu 

És aquell que se centra en un país, una regió o una localitat. Solen ser obres subvencionades 

per una institució local amb la finalitat de recrear la història de la reva regió o donar a conèixer 

una personalitat del poble de forma ràpida i econòmica. 

 

Es caracteritzen per abraçar èpoques molt àmplies i generalment solen reflectir tota la història 

d'un poble en menys d'una cinquantena de pàgines. Es planteja doncs el problema de la 

comprensió per part del lector, ja que al llarg de 5 pàgines ja es pot haver llegit la prehistòria, 

l'època romana i el feudalisme. 

 

Donades aquestes condicions, els relats solen plantejar un fil conductor comú per mantenir 

l'atenció del lector com ara els viatges en el passat o l'observació del passat mitjançant bolles 

de vidre o pantalles. 

 

En definitiva el còmic històric divulgatiu presenta una abundància d'informació que fa que 

siguin obres denses. 

 

• El còmic històric d’entreteniment   
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Les característiques dominants d’aquest tipus de còmic històric són la narració d’episodis 

divertits dins un marc geològic i cronològic més o menys definit però amb poca precisió 

històrica pel que fa als fets.  

 

No hi solen aparèixer personatges rellevants o il·lustrats, ja que tant personatges com fets són 

de caràcter fictici. Aquest tipus de còmic històric no és el més adient per entendre 

esdeveniments que han tingut lloc en el passat però sí que són molt valuosos per il·lustrar la 

vida quotidiana en el context sociohistòric seleccionat: les rutines de les persones de diferents 

estrats socials, els trets arquitectònics i la tecnologia de l’època…  

 

• El còmic històric mixt 

Aquest tipus de còmic històric inclou les obres que tenen tant una funció tant divulgativa, com 

d'entreteniment, com educadora. 

 

En termes generals es caracteritza per la mescla entre argument narratiu fictici i fets històrics 

reals. Els esdeveniments i els personatges verídics són els que influeixen en els personatges i 

els fets ficticis. 

 

Hi sol haver una quantitat destacable de fets històrics reals i la trama sol girar entorn de 

personatges que es traslladen de manera que experimenten molts d'aquests esdeveniments. 

 

3.2.3. El còmic com a recurs didàctic a l’aula d’història  

Una vegada s'ha pres com a referència una classificació del còmic històric i sense ànims 

d'estendren's, pararem atenció al còmic en el context de l'aula, valorat pels investigadors de 

l'educació com un recurs didàctic polivalent. (Terol, 2015) 

 

Diversos estudis han identificat una sèrie d'avantatges de l'aplicació d'aquest recurs en els 

processos d'ensenyament i aprenentatge. Elisabeth K. Baur (1978) citada per Blay Martí (2015), 

Terol (2015) coincideixen en el fet que el còmic és un recurs motivador que fomenta l'habilitat 

crítica i la creativitat, permeten atendre a la diversitat, ja que faciliten la combinació de 

metodologies i agrupaments, a la vegada que s'adapten als diferents ritmes de lectura. A més, 

els autors fan referència al desenvolupament de les habilitats d'interpretació del llenguatge 

icònic i escrit que potencia les capacitats comunicatives. 
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Per anar concloent, dins aquest mateix marc, Terol (2015) considera el potencial del còmic a 

l'àrea de les Ciències Socials destacant la seva capacitat per afavorir la comprensió de la situació 

sociocultural del context més proper dels alumnes. 

 

4. METODOLOGIA D’ANÀLISI 

Al llarg d'aquest capítol, es farà referència a la metodologia que s'ha seguit per assolir els 

objectius proposats. El procés metodològic comprèn dues fases: una qualitativa a través de la 

qual es descriurà la mostra i es definirà el seu caràcter d'acord amb uns antecedents bibliogràfics 

determinats, i una segona fase quantitativa a través de la qual es seleccionen indicadors per 

avaluar la categoria de gènere. 

 

En termes generals, es farà un anàlisi comparatiu intracòmic amb la finalitat d'assenyalar i 

identificar la presència de desigualtats en la presentació i la caracterització dels personatges 

dels diferents gèneres. La mostra seleccionada es troba composta per cinc còmics que 

corresponen a la Història de les Illes Balears i seran descrits en una fitxa bibliogràfica que 

registra les dades bàsiques de cada obra: títol, autoria, nombre de pàgines... 

 

Per altra banda, s'han definit una sèrie d'indicadors de caràcter quantitatiu atenent a tres 

dimensions: la visibilitat, el rol i els estereotips. A més, es farà una anàlisi denotativa de les 

imatges amb la finalitat d'aportar informació qualitativa per complementar la interpretació de 

les dades quantitatives. 

 

Per dur a terme aquest l'anàlisi denotatiu, ens basam en la proposta de Vidal (2004) de la qual 

ens interessa parar atenció a dos aspectes: el context i els personatges. En referència l'anàlisi 

del context es farà una descripció centrada en diferents categories: l'etapa cronològica, ubicació 

històrica, reconeixement de llocs i zones geogràfiques... Per altra banda, l'anàlisi dels 

personatges es concentra en la definició general de l'aspecte exterior, el disseny gràfic i els 

aspectes psicològics que els caracteritzen. 

 

A continuació s'expliquen alguns dels instruments utilitzats en les fases exposades 

anteriorment: 

 

• Fitxa bibliogràfica  

TAULA 1 
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Fitxa bibliogràfica  

Any de publicació  
 

Editorial 
 

Autoria  
 

nº de pàgines  
 

nº de vinyetes 
 

Representació femenina de la portada  
 

Tipus de còmic històric 
 

Elaboració pròpia  

 

Amb aquesta fitxa bibliogràfica es pretén realitzar una aproximació general a la mostra 

destacant dades i aspectes que poden tenen un paper significatiu en l'anàlisi de gènere com són 

l'any de publicació, l'autoria, el nombre de vinyetes i les observacions de la portada. 

 

Considerant l'any de publicació de cada obra es pretén deduir si el marc cronològic condiciona 

la representació i la visibilitat de la dona en els còmics. Per altra banda, l'autoria és un indicador 

important donat que determina si la figura femenina participa de la representació de la història 

d'un poble d'homes i dones o és una visió construïda per homes. Addicionalment, el nombre de 

vinyetes és una dada imprescindible per la interpretació de la visibilitat, ja que serà un 

denominador clau per valorar la presència de personatges d'ambdós gèneres. També cal destacar 

el valor de les observacions de la portada, ja que és el primer contacte del lector amb l'obra i 

exposa una il·lustració significativament vinculada al contingut. Paral·lelament, es definirà el 

tipus de còmic històric d'acord amb la proposta de classificació de Garcia i Quera (2004) segons 

sigui divulgatiu, d'entreteniment o mixt. 

 

• Taula d’indicadors quantitatius   

Com s’ha comentat anteriorment, s’han establert una sèrie d’indicadors per comparar en quina 

mesura i amb quin rol es representen els personatges de cada gènere (veure Taula 2 de l’annex 

1) . Com a objectius de referència s’han adaptat alguns dels estàndards que destaca Martín 

(2006) per avaluar l’enfocament sexista dels llibres de text: l’aparició integral de la dona en les 

imatges, la caracterització social, professional i psicològica de les dones, els arquetips 

masculins i femenins, la importància atorgada al paper de cada gènere i l’interès per les 

reivindicacions dels col·lectius femenins. A més, s’han pres com a referència els estàndards 
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suggerits per Ana Sánchez Bello (2002) per determinar les variables relacionades als models 

socials i estereotips lligats a la professió, l’estat civil, l’edat i la identificació dels personatges 

com a pares o mares.  

 

Dins aquest marc, s’han definit les variables necessàries per quantificar i analitzar els caràcters 

enumerats i s’han classificat segons la categoria que representen tal com exposa la Taula 2 de 

l’annex 1.  

 

Procedint a aclarir els ítems seleccionats (veure Taula 2 de l’annex 1), començam pels 

indicadors de visibilitat que seran utilitzats per analitzar la presència i la representació de la 

dona en relació a l'aparició de personatges masculins. Més concretament, es distingeixen quatre 

aspectes a observar, el més general dels quals és la presència total de personatges amb la finalitat 

de determinar quants de personatges apareixen per vinyeta segons el gènere. Per altra banda 

s'observarà la representació de grups d'edat referents a la infància i a la tercera edat per valorar 

en quin grau es fan visibles en funció del gènere. Finalment, es pararà atenció al caràcter dels 

col·lectius, segons siguin homogenis o heterogenis per apreciar quina rellevància es dóna a les 

accions dutes a terme pels diferents sectors de la societat. 

 

Amb la finalitat de comparar la caracterització psicològica, social i professional dels 

personatges segons el seu gènere s'utilitzaran indicadors de rol i estatus. Per una banda, es 

percenturarà el nombre de personatges masculins i femenins amb nom propi damunt el nombre 

de personatges del mateix gènere, ja que es pretén observar si existeix una tendència a deixar 

en l'anonimat als personatges d'algun dels dos sexes. A més, s'analitzarà el context en el qual 

actuen els personatges segons si és militar o bèl·lic, polític, professional, religiós o domèstic 

per determinar quina importància es dóna a cada un dels àmbits i a cada una de les esferes de 

la societat al llarg de la història i quin gènere predomina en cada un d'elles. 

 

Pel que fa als estereotips, es realitzarà una quantificació percentual  dels personatges que 

apareixen en actitud passiva i en actitud de lideratge d'un grup de persones damunt el nombre 

de personatges del mateix gènere, ja que ens interessa observar si existeix un contrast entre la 

representació de les dues conductes. Finalment, s'analitzarà la dependència i la vinculació dels 

personatges als fills o a un estat civil compromès segons el gènere. 
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Tal com es pot observar a la Taula 2 de l’annex 1 i al llarg de l'explicació, les dades recollides 

seran desglossades per sexe amb la finalitat d'apreciar les diferències i d'establir relacions. 

 

Els instruments per reunir i tractar les dades estaran dividits segons les categories de les 

variables, d'aquesta manera es plasmaran damunt histogrames classificats segons l'indicador 

específic i l'aspecte general a analitzar (visibilitat, rols i estereotips) per facilitar la discussió 

dels resultats. 

 

A més, es presenta un model de taula per comparar la quantificació de les dades segons cada 

categoria i establir proporcions (veure Taula 3 de l’annex 1). D’aquesta taula destacam el 

percentatge total dels personatges que corresponen a la variable que volem analitzar i a 

continuació es segreguen les dades per sexe de la següent manera: homes o dones [variable que 

compleixen] / nombre total de personatges masculins o femenins, i aquestes dades absolutes es 

percentuen en base 100. 

 

Per concloure aquest apartat, es considera precís realitzar una caracterització de la mostra 

seleccionada. Les fonts de les quals s'han compilat les dades són cinc còmics que d'una manera 

o una altra, es basen en un o diversos períodes de la història de les Illes Balears i que són aptes 

per a alumnes d'educació primària. A continuació es presenta cada obra amb una breu descripció 

de la trama. 

• Història de les Illes Balears en còmic 

Narra el testimoni d’una olivera que ha viscut tants d’episodis històrics des de la Prehistòria 

fins a l’actualitat, que capta l’interès de dos infants, els quals l’escolten amb molt d’interès i 

molta atenció.  

• La cova des mussol 

Tracta d’un druida nàufrag que arriba al sud de Mallorca i descobreix que els locals tenen 

símbols que pertanyen a la seva cultura. A partir d’allà emprèn una aventura amb dues habitants, 

una de les quals és la néta de la druida del poblat, amb l’objectiu de trobar la figura del Kernuk 

a l’illa de Menorca. 

• Balears abans i ara I 

L’argument del còmic és impulsat per la curiositat d’un nin per la figura d’una cabra fantasma 

d’una llegenda que li conta el seu pare mentre pasturen el bestiar. Aquesta cabra és el 

myotragus, que apareixia als nins per maleïr-los per venjar-se de la seva extinció. El nin emprèn 

la iniciativa per comprovar la veracitat de la llegenda.  
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• Balears abans i ara: la cultura talaiòtica 

La trama gira al voltant d’una disputa entre els habitants de dos poblats veïns per unes terres de 

pastura del bestiar, fet que els du a construir muralles de defensa i a prendre altres decisions 

com dotar el poble d’un santuari.  

• Balears abans i ara: els púnics  

Narra la història de dos joves., un foner i una fenícia,  que estableixen un vincle amistós i afectiu 

molt sòlid, i obligats a separar-se pel destí, esperen poder tornar a trobar-se.  

 

5. RESULTATS I DISCUSSIÓ  

Com s’ha esmentat en el capítol anterior, es començarà per realitzar una aproximació general a 

les obres, a més d’una classificació del còmic històric atenent a les suggerències de Garcia i 

Quera (2004) i una caracterització dels còmics històrics seleccionats d’acord amb els criteris 

d’anàlisi denotatiu de Vidal (2004). 

 

A. TAULA 4 

Fitxa bibliogràfica: Història de les Illes Balears en còmic  

Any de publicació  2006 (versió actualitzada 

de 1981) 

Editorial SA NOSTRA, caixa de 

Balears  

Autoria i col·laboracions  Guió: Joan Aliu i Alfons López. 

Dibuixos: Alfons López, Tomeu Seguí, Pau Rodríguez, Àlex Fito i 

Rafel     

Vaquer.  

Assessorament històric: Jaume Vidal i Alcover, Elvira González, 

Margalida Bernat i Jaume Serra.  

Correcció lingüística: Àngels Àlvarez  

nº de pàgines  78 nº de 

vinyetes 

227 

Representació femenina 

de la portada  

Apareix una nina al costat d’un nin en primer pla i es troben en una 

situació comunicativa amb una olivera.  

Elaboració pròpia  

Història de les Illes Balears en còmic és una obra que relata el passat de les Illes Balears des 

dels primers pobladors fins a l’any 2006 al llarg de 80 pàgines. Els fets tenen lloc a tot 

l’arxipèlag Balear i es poden identificar indrets concrets com el Port de Manacor, el Castell de 
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Bellver, la Cartoixa de Valldemossa o s’Albufera d’Alcúdia i zones geogràfiques més generals 

com ara Maó, Sóller, Palma o Cabrera. 

 

Pel que fa als personatges, podem dir que presenten un caràcter icònic caricaturesc, encara que 

no hi ha trets gràfics característics d’acord amb la moralitat dels personatges. No obstant això, 

hi ha diferències entre la caracterització d’homes i dones, per exemple, els homes apareixen 

representats amb un nas gran i les dones amb un nas petit, i com més atractiva és la dona, més 

petit és el nas. Per altra banda, hi ha cinc personatges femenins hipersexualitzats que fan el 

paper d’esclaves, components d’un harem o model de fotografia.   

 

En referència als personatges il·lustres o destacats, podríem enumerar una gran llista de 

personatges masculins de l’àmbit religiós, intel·lectual, militar, polític, però en canvi, només 

apareixen tres personatges històrics femenins destacats, dels quals dos són muses i amants 

d’altres personatges.  

 

Considerant aquestes característiques i tenint en compte que és una obra editada per una entitat 

balear en motiu del seu aniversari i que la trama que enllaça el recorregut per un període 

cronològic tan ampli és la conversació entre uns infants i una olivera, podem dir que segons la 

classificació de Garcia i Quera (2004) es tractaria d’un còmic històric divulgatiu.  

 

B. TAULA 5 

Fitxa bibliogràfica: La cova des mussol 

Any de publicació  2011 Editorial Consell Insular de Menorca 

Autoria i 

col·laboracions 

Il·lustracions: Max i Pau  

Guió: Museu Arqueològic de Son Fornés (Vicenç Llull, Rafael Micó, 

Cristina Rihuete, Roberto Risch) i Marc Ferré Alemany  

nº de pàgines  36 nº de vinyetes 236 

Representació 

femenina de la 

portada  

Apareix un personatge masculí en primer pla i un personatge femení en un 

pla secundari dins una cova que sostenen una torxa cada un en una situació 

de recerca i d’aventura.  

Elaboració pròpia 
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La cova des mussol és un còmic que gira entorn del patrimoni arqueològic de Son Fornés on 

s'ubica part de la seva trama. Una altra zona geogràfica on transcorren els fets és el poblat de 

Torre d'en Galmés de Menorca. 

 

Segons especifica el còmic, la història tingué lloc fa 2800 anys i gràcies a la representació dels 

monuments, podem esbrinar que es tracta de l'època talaiòtica. A més, els lectors i les lectores 

poden deduir que aquesta etapa correspon a l'Edat dels Metalls, ja que els personatges mantenen 

una conversació centrada en un collar d'or. 

 

Pel que fa a la representació gràfica dels personatges cal destacar que tots els vesteixen amb el 

tors descobert independentment del seu gènere, excepte una dona de la tercera edat que és 

remeira (druida). Per altra banda, tots els personatges tenen un aspecte semblant, menys el 

protagonista, que és un nàufrag procedent de Cornualla (Gran Bretanya). El personatge es 

caracteritza amb un aspecte extravagant, porta accessoris com polseres, collars i arracades d'or, 

és pèl-roig i el seu to de pell és molt més clar que la resta de personatges. 

 

Per altra banda, no apareixen personatges històrics reals i els fets tampoc corresponen a la 

història dels indrets on es desenvolupa la trama. En consonància amb aquestes característiques 

i segons les tipologies de còmic històric que suggereix Garcia Quera (2004), podríem dir que 

es tracta d'un còmic històric d'entreteniment. 

 

C. TAULA 5 

Fitxa bibliogràfica: Balears abans i ara I  

Any de publicació  s.d. Editorial Dolmen Editorial i  

Institut d’Estudis Baleàrics  

Autoria i 

col·laboracions 

Dibuix i guió: Quim Bou  

Editor: Vicente García  

Cap d’història del projecte: Antoni Marimon  

Assessorament: Bartomeu Salvà  

Col·laboracions especials: Margalida Tur i Maria Gayà  

Imatges històriques: Vicenç Ferrer, Xisco Provençal i Ramon Provençal  

Agraïments fotografies: Manel Calvo i equip.  

nº de pàgines  63 nº de vinyetes 199 
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Representació 

femenina de la 

portada  

No apareix cap figura femenina, però podem destacar que apareixen tres 

personatges masculins de diferents generacions: en primer pla un adult, en 

segon pla un infant i en tercer pla un home major. (veure Figura 3 de l’annex 

3) 

Elaboració pròpia  

 

El còmic ens situa a l’època prehistòrica del Calcolític, més concretament l’any 1.200 a.C. sense 

especificar en quina illa de l’arxipèlag té lloc la trama de la història.  

 

En aquest marc contextual, es desenvolupa una història fictícia a través de la qual es mostra 

com vivien els primers pobladors de les Illes, de què vivien, quin tipus d’artesania havien 

desenvolupat i com eren les seves llars. Encara que no es facin referència a fets històrics reals 

o a llocs reconeguts per pertànyer a l’època, destaca la presència del Myotragus, especificant 

que ja havia estat extingit.  

 

En referència a la representació gràfica dels personatges, podem dir que es presenten des d’un 

punt de vista realista, intentant imitar de la manera més semblant possible l’aspecte dels 

habitants de l’època. En definitiva, pels seus trets podem dir que d’acord amb Garcia i Quera 

(2004) es tracta d’un còmic històric d’entreteniment.  

 

D. TAULA 6 

Fitxa bibliogràfica: Balears abans i ara: la cultura talaiòtica     

Any de publicació  s.d. Editorial Dolmen Editorial 

Institut d’Estudis Catalans  

Autoria i 

col·laboracions 

Dibuix i guió: Quim Bou  

Editor: Vicente García  

Cap d’història del projecte: Antoni Marimon  

Assessorament: Bartomeu Salvà  

Col·laboracions especials: Margalida Tur  

Correccions: Matias Mulet  

Imatges històriques: Vicenç Ferrer, Xisco Provençal i Ramon Provençal  

Agraïments fotografies: Manel Calvo i equip 

nº de pàgines  63 nº de vinyetes 145 
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Representació 

femenina de la 

portada  

El primer pla de la il·lustració de la portada és ocupat per un adult, darrere el 

qual trobam un infant i una persona major. En tercer pla, darrere una muralla, 

guaiten dos adults de gènere masculí i una dona.  (Veure Figura 4 de l’annex 

3) 

Elaboració pròpia  

 

Balears abans i ara: la cultura talaiòtica s'ubica en dos poblats ficticis, Toller i Múber, i no se 

sap si es troben situats a Mallorca o a Menorca. Al llarg de la història els personatges utilitzen 

els talaiots, situats al centre del poblat com a espais de reunió i es fa referència al tir de fona 

com a pràctica característica de l'època. A més, els personatges manegen llances amb punta de 

metall i construeixen una muralla i un santuari per protegir el poble. 

 

En referència als personatges, podem dir que tenen un disseny gràfic realista i es representa als 

homes com a personatges que es troben en bona forma física, ja que l'argument gira entorn 

d'una disputa política entre dos pobles que desencadena situacions bèl·liques, mentre que les 

dones es representen com a personatges que ocupen el fons o el segon pla del dibuix. Donat que 

reuneix les mateixes característiques que Balears abans i ara: la cultura talaiòtica, segons la 

classificació de Garcia i Quera (2004), es tracta d’un còmic històric d’entreteniment.  

 

E. TAULA 7 

Fitxa bibliogràfica: Balears abans i ara: els púnics  

Any de publicació  s.d. Editorial Dolmen Editorial 

Institut d’Estudis Catalans  

Autoria i 

col·laboracions 

Dibuix i guió: Quim Bou  

Editor: Vicente García  

Cap d’història del projecte: Antoni Marimon  

Assessorament: Bartomeu Salvà  

Col·laboracions especials: Rosa Rodríguez Branchat  

Correccions: Anna Alsina  

Imatges històriques: Vicenç Ferrer, Xisco Provençal i Ramon Provençal  

Agraïments fotografies: Manel Calvo i equip, V.M. Guerrero Ayuso  

nº de pàgines  63 nº de vinyetes 257 
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Representació 

femenina de la 

portada  

En primer pla apareix una dona que es troba en un port, darrere hi ha un 

conjunt d’homes tirant uns daus, dos militars i persones a bord de tres 

vaixells. (Veure Figura 5 de l’annex 3) 

Elaboració pròpia  

 

La trama de Balears abans i ara: els púnics s’ubica a diferents indrets, una petita granja prop 

d’Ibosim ciutat colonitzada pels fenicis i a Sicília, on es trasllada el protagonista juntament amb 

altres baleàrics com a mercenaris. De la ciutat d’Ibosim podem destacar una necròpoli, escenari 

que mostra com eren els rituals funeraris i les estructures utilitzades per enterrar els difunts. A 

més, apareix un barri de ceramistes on es representa la faceta comercial i artesana de la ciutat 

durant l’època ocupada per fenicis.  

 

Pel que fa a la caracterització moral dels personatges, podem apreciar que les dones en general 

es representen amb un mateix patró de vestimenta, mentre que les dones que es dediquen a 

entretenir i a servir als mercenaris durant la guerra, tenen el nas i la boca més grans, a més 

d’anar vestides amb roba més cridanera.  

 

En síntesi, podem veure que de la mostra seleccionada tenim còmics històrics divulgatius i 

d’entreteniment, segons la classificació de Garcia i Quera (2004), pel que fa a l’autoria, s’ha 

comprovat que hi ha dones que col·laboren aportant assessorament en matèria històrica i 

realitzant correccions però no en el guió, ni en la direcció del projecte. En referència a la 

representació dels personatges, podem afirmar que La cova des mussol és la que adopta una 

il·lustració gràfica amb menys diferències de gènere.  

 

En el que segueix s’exposaran els resultats de l’anàlisi quantitatiu atenent als diferents 

indicadors exposats a l’apartat anterior. Es començarà per la categoria de la visibilitat, seguit 

dels models de gènere i es conclourà amb les variables d’estereotips.  

 

Els resultats es recolzen amb una sèrie d’histogrames i de taules adjuntes als annexos, on  es 

representa la informació recollida i on es calculen els percentatges que s’utiltizaràn com a 

referència per interpretar les dades. A més, al llarg de l’explicació es fan incisos de caràcter 

qualitatiu per matisar, contrastar i donar sentit a la informació tractada.  

 

• LA VISIBILITAT   
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Per avaluar la visibilitat dels personatges segons el seu gènere, s’ha fet un recompte integral de 

les vegades que apareixen personatges femenins i masculins. A més, s’analitzarà la presència 

de personatges de generacions com la infància i la tercera edat. Finalment es considerarà la 

composició dels col·lectius i de les multituds segons el gènere dels personatges.  

 

a. PRESÈNCIA GLOBAL DELS PERSONATGES  

Per comparar la presència global dels personatges segons el gènere, s’ha calculat el percentatge 

i la quantitat de personatges que apareixen per vinyeta.  

En el Gràfic 1 de l’Annex 2, podem observar que generalment hi ha una diferència significativa 

entre el nombre de personatges representats de cada sexe, la Taula 8 de l’Annex 1, ens mostra 

que la presència femenina queda reduïda a intervals entre el 4% i el 16%, excepte a La cova 

des mussol on els personatges femenins representen un 42% del total. (Veure Taula 8 de l’Annex 

1) 

Al contrari, a la resta de còmics els personatges masculins ocupen la gran majoria de vinyetes 

superant el 80% del total. (Veure Taula 8 de l’Annex 1) Aquest és el cas de Illes Balears en 

còmic on 800 de 920 personatges són homes o Balears abans i ara:  la cultura talaiòtica on 

580 personatges de 603 també són homes (Veure Gràfic 1 de l’Annex 2), constituïnt un 96% 

del total. (Veure Taula 8 de l’Annex 1) 

De manera anàloga, si repartim el nombre de personatges per vinyeta, podem observar que a la 

majoria de còmics es representen entre 3 i 4 personatges masculins per vinyeta. No obstant 

això, destaca La cova des mussol, que és l’únic còmic que repartint el nombre de personatges 

per vinyetes, presenta a una dona per vinyeta mentre que la resta d’obres no supera el 0’5 de 

dones per vinyeta. (Veure Taula 8 de l’Annex 1) 

b. PRESÈNCIA D’INFANTS  

En referència a la representació de la infància, els resultats ens indiquen que hi ha una escassa 

presència de nins i nines ja que no superen el 10% del total dels personatges (Veure Taula 9 de 

l’Annex 1). No obstant això, el gràfic ens mostra que la representació dels nins en relació a les 

nines és absoluta. (Veure Gràfic 2 de l’Annex 2) Si comparam la quantitat d’infants segons el 

gènere que apareixen en relació als adults, podem observar que en la majoria dels casos tampoc 

supera el 10%, llevat de Balears abans i ara I on els nins representen el 22% dels personatges 

masculins i les nines el 25% dels personatges femenins. (Veure Taula 9 de l’Annex 1) No 

obstant això, és convenient subratllar que de 341 personatges, només 40 són femenins i 10 són 
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nins, fet que mostra que no és una representació significativa. (Veure Gràfic 2 de l’Annex 2) En 

definitiva, la representació de les nines al llarg de la història és quasi nul·la.  

c. REPRESENTACIÓ DE PERSONES DE LA TERCERA EDAT  

Examinant la presència dels personatges de la tercera edat, s’han obtingut resultats que mostren 

que en la majoria dels casos no superen un 11% del total de personatges, resultat semblant a la 

representació dels infants. No obstant això, destaca Balears abans i ara I on quasi un 30% dels 

personatges són persones majors (Veure Taula 10 de l’Annex 1) 

Si param atenció al gènere, podem observar diferents variacions entre els còmics. Per exemple, 

a Balears abans i ara: els púnics i Història de les Illes Balears en còmic la proporció de 

personatges masculins de la tercera edat és abolsuta. (Veure Gràfic 3 de l’Annex 2)  

Per altra banda, Balears abans i ara: la cultura talaiòtica i La cova des mussol presenten un 

13% de dones majors en relació al total de dones. En el cas de La cova des mussol, s’ha de tenir 

en compte que la xifra total de dones és la que més s’iguala a la xifra total d’homes. (Veure 

Taula 10 de l’Annex 1) Pel que fa a Balears abans i ara: la cultura talaiòtica  es presenten 

proporcions molt semblants entre homes i dones majors encara que la diferència del total entre 

homes i dones és de 557 personatges. És a dir, al llarg de 145 vinyetes, només apareixen 3 dones 

majors. (Veure Gràfic 3 de l’Annex 2) 

d. REPRESENTACIÓ DELS COL·LECTIUS DE PERSONES  

En referència als col·lectius de persones, s’han comptat els grups de persones que duen a terme 

una acció conjunta o que es reuneixen amb un mateix objectiu o interès. Cal destacar que s’han 

segregat les dades segons si es tracten de col·lectius homogenis (masculins o femenins) o si es 

tracten de col·lectius composts per homes i dones.  

En termes generals, s’ha trobat que la majoria dels col·lectius homogenis representats són 

integrats únicament per homes. Per tant, cap dels cinc còmics presenta a un grup de dones 

unides o reunides amb un propòsit comú. (Veure Gràfic 4 de l’Annex 2)  En canvi, els col·lectius 

d’homes són representats principalment en  situacions bèl·liques i militars. Per altra banda, 

també hi ha una presència absoluta de personatges masculins en moltes il·lustracions 

d’assamblees on els personatges han de prendre decisions que interessen a tota la comunitat o 

per resoldre disputes. . (Veure Figura 6 de l’Annex 3) 
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No obstant això, podem esmentar que els col·lectius mixts solen estar composts per un màxim 

de 3 dones. Per tant, les dones solen aparèixer dones dins col·lectius de majoria masculina, on 

elles tenen el paper d’entretenir-los o bé d’observar la situació sense intervenir.  

Entre tots els resultats, el que crida més l’atenció és el de La cova des mussol, on hi ha més 

col·lectius de caràcter mixt que col·lectius masculins, encara que igualment, no inclou cap grup 

integrat exclusivament per dones. Cal destacar que les dones tenen un cert protagonisme dins 

aquests col·lectius mixts, a més, integren tant homes com dones de la tercera edat, que tenen 

veu i participen d’aquestes assamblees. (Veure Figura 7 de l’Annex 3) 

• EL ROL I ESTATUS  

Per valorar el rol i estatus en el qual es representa a cada un dels gèneres, s’ha comparat la 

representació social, psicològica i professional dels personatges. A continuació es presenten els 

resultats segons els diferents indicadors.  

a. PERSONATGES AMB NOM PROPI  

Si analitzam l’anonimat dels personatges, destaca que la majoria dels personatges no tenen un 

nom propi. El còmic amb més personatges reconeguts amb un nom propi és Història de les Illes 

Balears en còmic amb un 9% dels personatges, mentre que Balears abans i ara I no presenta 

cap personatge amb el seu nom. Pel que fa altres llibres, els personatges anònims superen el 

99% del total.  (Veure Taula 11 de l’Annex 1) 

Dins aquest marc de referència general, destacam que a Història de les Illes Balears en còmic, 

la gran majoria de personatges amb nom propi són personalitats històriques reals de l’esfera 

religiosa,  política o intel·lectual  com ara Quint Cecili Metel, Jaume I, Ramon Llull, Ramon 

Berenguer, Felipe González…. En canvi, només apareixen tres personatges històrics femenins 

destacats que representen el 0’03% de les 120 dones que apareixen al llarg de quasi 230 

vinyetes. (Veure Taula 11 de l’Annex 1) Basant-nos en aquests resultats, podem dir que el nom 

propi dels personatges no és un factor significatiu a gran escala.  

b. PERSONATGES EN L’ÀMBIT POLÍTIC 

En referència a l’àmbit polític, ens criden l’atenció dos còmics que no l’incorporen al seu 

argument: Balears abans i ara: els púnics i Balears abans i ara I. No obstant això, a la resta de 

llibres destaca la presència dels homes, especialment vinculats a un context polític. Per 

exemple, a Balears abans i ara: la cultura talaiòtica hi ha 205 personatges dins un àmbit polític, 

mentre que no es presenta cap dona. (Veure Gràfic 6 de l’Annex 2) 
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En el cas de l’incorporació de la dona en una situació política, com fan Història de les Illes 

Balears en còmic i La cova des mussol,  trobam que hi ha grans diferències en la proporció de 

dones respecte als homes dins aquesta esfera. (Veure Taula 12 de l’Annex 1 Gràfic 6 de l’Annex 

2) S’ha de puntualitzar que es tracten de vinyetes on es reuneixen els habitants d’un indret per 

negociar, pactar, planificar o solventar qüestions que afecten a la totalitat de ciutadans i 

ciutadanes.  

En la majoria dels casos, el paper de les dones és fer d’oients i contemplar com els homes 

disputen i deliberen sobre aquests aspectes.  

c. PERSONATGES EN L’ÀMBIT MILITAR  

Pel que fa a l’àmbit militar, trobam xifres bastant més elevades en relació a les situacions 

polítiques, i podem dir que ocupa la meitat de l’argument dels tres còmics de cinc còmics. A 

més, la meitat dels personatges masculins d’aquests còmics es troben representats en una 

situació bèl·lica. No obstant això, La cova des mussol i Balears abans i ara I prescindeixen 

d’aquest tema. (Veure Gràfic 7 de l’Annex 2) 

Si ens centram en els altres còmics, la dona dins l’àmbit militar o és absent o no supera els 6 

personatges. (Veure Gràfic 7 de l’Annex 2) Dins aquest marc de referència, destaca que el 26% 

de les dones de Balears abans i ara: la cultura talaiòtica  (veure  Taula 13 de l’Annex 2) es 

representin en aquesta situació fent d’observadores d’una batalla armada entre els homes del 

seu poble i els homes del poble veí. Per altra banda, Balears abans i ara: els púnics, representa 

a les dones en un context militar exercint la funció d’entretenir als mercenaris, servir-los 

l’alcohol, ballar i dormir amb ells. Aquestes dones tenen un aspecte gràfic semblant, ja que són 

representades amb la cara prima i allargada, un nas gran, uns llavis gruixats i una piga al pòmul 

dret. També es diferencien de la resta de personatges femenins per dur roba més indiscreta i 

que mostra més parts del cos. (Veure Figura 8 de l’Annex 3) 

d. PERSONATGES EN L’ÀMBIT RELIGIÓS  

L’àmbit religiós no té molt de pes en la trama dels diferents còmics analitzats, per exemple 

podem observar que dos d’ells, Balears abans i ara I i La cova des mussol, descarten 

personatges i situacions religioses, però a la resta de còmics, la seva presència no supera el 5% 

del total de personatges. (Veure Taula 14 de l’Annex 1) Per altra banda, Història de les Illes 

Balears en còmic representa 20 religiosos de 800 personatges masculins i cap dona. (Veure 

Gràfic 8 de l’Annex 2) En general, aquests personatges ocupen tot un ventall de  càrregs dins 
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l’esglèsia, des de monjos, fins a bisbes, també surten figures religioses musulmanes, 

especificant el seu càrreg religiós. 

Als altres còmics que incorporen la dona en situacions religioses com Balears abans i ara: la 

cultura talaiòtica i Balears abans i ara: els púnics presenten una diferència de 9 i 30 

personatges entre homes i dones en situacions que solen constar de rituals fúnebres i visites a 

santuaris. (Veure Taula 14 de l’Annex 1) 

Una vegada més, es pot apreciar que dins el nombre de personatges que apareixen en la situació, 

la representació femenina és insignificant en comparació a la representació masculina. 

e. PERSONATGES EN L’ÀMBIT PROFESSIONAL 

Dins l’àmbit professional, s’han tengut en compte aquelles tasques fora de l’àmbit domèstic 

que no siguin treballs religiosos, polítics o militars. Analitzant aquest aspecte tornam a trobar 

una escassa presència femenina i una gran desproporció entre personatges masculins i femenins. 

(Veure Gràfic 9 de l’Annex 2) Majoritàriament, els personatges que tenen una professió solen 

aparèixer com a personatges secundaris i es releguen a un segon o tercer pla.  

 

Més concretament, Balears abans i ara: els púnics, La cova des mussol i Història de les Illes 

Balears en còmic tenen en comú la gran diferència entre la inclusió d’homes treballadors i dones 

treballadores tal i com indica el Gràfic 9 de l’Annex 2. Com es pot observar en aquestes obres, 

la diferència entre els homes i les dones que realitzen un treball és superior al 93%. (Veure 

Taula 15 de l’Annex 1) 

 

En contrast amb aquestes dades, Balears abans i ara I presenta un 60% del total de dones com 

a treballadores, que es solen dedicar a tasques artesanes com l’elaboració de cistelles, la 

recol·lecció de fruits… (Veure Taula 15 de l’Annex 1) Aquestes dones són 24 d’un total de 40 

personatges femenins (Veure Gràfic 9 de l’Annex 2), mentre que els altres còmics, com ja s’ha 

comentat anteriorment, representen entre dues i quatre dones exercint un treball que no és el 

domèstic. (Veure Taula 15 de l’Annex 1) 

 

f. PERSONATGES EN L’ÀMBIT DOMÈSTIC I FAMILIAR  

En canvi, si analitzam la presència de l’àmbit domèstic i familiar en els còmics, trobam que al 

contrari, hi predominen els personatges femenins i inclús a tres còmics dels cinc seleccionats, 

es prescindeix dels personatges masculins. (Veure Gràfic 10 de l’Annex 2) 
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Les dones són les que s’encarreguen de les tasques de la llar, són les que es representen amb un 

davantal, i són les que fan el menjar. En canvi, els homes apareixen en contextos familiars 

descansant, rebent un servei o bé realitzant treballs com obrir un animal caçat en canal, 

extreure’n els òrgans, dur la llenya per mantenir el foc encès…  (Veure Figura 9 de l’Annex 3) 

Tal com mostra la Taula 16 de l’Annex 1, i en contrast amb altres àmbits dominats per la 

presència masculina com el militar o el polític, que ocupen gran part de la trama de la majoria 

dels còmics, l’àmbit domèstic no té la mateixa trascendència.  

• ESTEREOTIPS  

Aquesta secció es centra en els models masculins i femenins que es poden representar a través 

de l’estat civil dels personatges, la presència de fills o filles al seu voltant i la seva actitud.  

a.  PERSONATGES AMB FILLS O FILLES  

Per comprovar si predomina la representació del model de mare, s’ha analitzat la presència de 

personatges que custodien els seus fills o filles.  

S’ha pogut observar, d’acord amb les dades que proporciona la Taula 17 de l’Annex 1, la 

mitjana de la representació de personatges amb infants de tots els còmics és d’un 5%. Si 

comparam les dades entre els homes i les dones, trobam que a la majoria dels còmics, amb 

excepció de Balears abans i ara I i Balears abans i ara: la cultura talaiòtica, es representen a 

més mares que pares. En el cas dels còmics on segons el Gràfic 11 de l’Annex 2 predominen 

els homes custodiant infants, el percentatge de dones mares en relació al total de personatges 

femenins es superior amb diferències que oscil·len entre el 3% i el 20% respecte als pares en 

relació a  la representació masculina. (Veure Taula 17 de l’Annex 1) 

S’ha de puntualitzar que quan es representa a una dona amb fills/es, aquests són molt 

dependents i generalment són d’edats primerenques, de manera que els ha dur en braços o 

aferrats al vestit i n’ha de tenir cura. Per altra banda, quan es presenta a un home amb fills 

aquests es troben en contextos d’aventura i els infants són més independents. Moltes vegades 

es representa al pare contemplant orgullós com el seu fill s’atreveix a fer coses i pren iniciatives. 

(Veure Figures 10 i 11 de Annex 3) 

A més, cal destacar que tots els infants que apareixen amb un pare són nins majors de 6 anys, 

de la mateixa manera que els nins d’edats primerenques apareixen juntament amb les mares. 

Per altra banda, no hi ha cap nina que es representi baix la custòdia d’un pare ni cap nina d’edat 

primerenca amb la seva mare. Les poques nines que apareixen, són representades realitzant la 

mateixa tasca domèstica que la mare.  
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b. PERSONATGES AMB UN ESTAT CIVIL COMPROMÈS  

En referència als personatges amb un estat civil compromès, s’han tengut en compte aquells 

personatges que es poden identificar com persones casades. Al Gràfic 12 de l’Annex 2 es pot 

apreciar per un banda que La cova des mussol no identifica a cap personatge en un estat civil 

de parella. Per altra banda, es pot apreciar que a Balears abans i ara I i Història de les Illes 

Balears en còmic integra el mateix nombre d’homes compromesos civilment que de dones amb 

6 i 8 personatges respectivament.  

Balears abans i ara: Els púnics només reconeix tres vegades a dones com a casades i cap home, 

mentre que Balears abans i ara: la cultura talaiòtica integra 9 personatges femenins casats i 3 

homes casats. (Veure Gràfic 12 de l’Annex 2) 

Si consideram aquestes dades en relació al total de personatges, podem observar que el 

percentatge d’homes casats no superen el 2% mentre que el percentatge de dones casades 

oscil·la entre el 0% i el 40%.  (Veure  Taula 18 de l’Annex 1) 

c. PERSONATGES AMB ACTITUD DE LIDERATGE  

Analitzant els personatges que adopten una actitud de lideratge, a tres còmics el nombre 

d’homes líders en comparació a les dones és significativament major. Com es pot observar al 

Gràfic 13 de l’Annex 2,  hi ha dos còmics on no apareix cap dona liderant una situació, mentre 

que a la resta les xifres són molt inferiors. Destaca La cova des mussol, que incorpora un nombre 

semblant d’homes i dones adoptant aquesta actitud, uns 13% de les vegades que apareix un 

home i un 11% de les vegades que apareix una dona.  (Veure Taula 19 de l’Annex 1) 

 

d. PERSONATGES AMB ACTITUD PASSIVA  

En principi, com mostra el Gràfic 14 de l’Annex 2, a la majoria dels còmics hi ha més homes 

que dones adoptant una actitud passiva. Balears abans i ara: els púnics i Balears abans i ara: 

la cultura talaiòtica són els còmics que mantenen més diferències entre homes i dones, on el 

nombre d’homes supera vuit vegades al nombre de dones en el primer còmic i quatre vegades 

en el segon. (Veure Taula 20 de l’Annex 1) 

A la resta de còmics, la diferència entre homes i dones  és menor, de manera que hi ha una 

diferència d’un sol personatge a Balears abans i ara I, de 7 personatges a La cova des mussol i 

de 24 personatges a Història de les Illes Balears en còmic. (Veure Gràfic 14 de l’Annex 2) 

No obstant això, si comparam el nombre de vegades que apareixen homes i dones amb actitud 

passiva amb el nombre total de personatges del mateix gènere, trobam que la proporció de dones 
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representades amb actitud passiva és superior. A més, a la majoria de còmics hi ha una 

diferència bastant significativa entre homes i dones, per exemple a Balears abans i ara: els 

púnics només un 7% dels homes tenen una actitud passiva, mentre que el 22% de les dones es 

mantenen pacients. Destaca Balears abans i ara: la cultura talaiòtica amb un 70% de dones 

passives i amb un 12% d’homes passius, això significa que quasi la totalitat de dones 

representades realitzen un paper insignificatiu, mentre que hi ha pocs homes impassibles, i 

adopten altres actituds actives. (Veure Taula 20 de l’Annex 1) 

Per altra banda, crida l’atenció La cova des mussol, que manté una proporcionalitat més 

semblant entre homes i dones amb actitud pacient en relació al total de personatges del mateix 

gènere. (Veure Taula 20 de l’Annex 1) 

Si consideram el gran nombre de personatges masculins presents a tots els còmics, les dades 

denoten que apareixen més homes, però si comparam aquests resultats amb el total d’homes del 

còmic, no superen el 16%, mentre que en el cas dels personatges femenins, es supera el 22% 

del total i arriba fins al 70%. (Veure Taula 20 de l’Annex 1) 

En definitiva, atenent a les suggerències d’Ana Sánchez Bello (2002) per analitzar els models 

socials, com ja s’ha comentat els resultats, es confirma que la visibilitat de la dona en general 

és limitada. Per altra banda, d’acord amb les declaracions de l’autora, es coincideix en que les 

generacions d’infants i de la tercera edat són invisibilitzades, però quan apareixen, predomina 

la figura masculina. i que els homes també dominen l’àmbit professional. En síntesi, s’ha 

observat que els àmbits amb més tendència cap a 

una representació sexista són on hi ha més diferències de gènere són: la representació dels 

col·lectius, on la dona és absent o té la funció d’escoltar;  a l’àmbit militar on la dona apareix 

si té la funció d’entretenir,  en l’àmbit professional, dominat per la figura masculina; en l’àmbit 

familiar i domèstic, en el qual la dona serveix i té cura dels altres.  

 

      6. CONCLUSIONS 

En vista dels resultats que s’han obtingut, no cal oblidar que els còmics històrics són obres 

personals i com a tota obra d’art s’ha d’utilitzar amb ull crític, ja que el seu component subjectiu 

és inqüestionable (Blay Martí, 2015) 
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En general, aquest estudi mostra resultats que subratllen les conclusions obtingudes en gran 

part dels treballs previs, més concretament, es poden trobar similituds amb els ja obtinguts per 

Martín (2006). En síntesi ambdós resultats, coincideixen en que el protagonisme masculí és 

notable, que l’àmbit domèstic és infravalorat (Blanco García, 2000, citat per Martín, 2006). A 

més, s’ha comprovat com bé manifesten Blanch i Obiols (2011) que la majoria dels còmics 

històrics centren la seva trama en la història política. 

A més, s’ha pogut comprovar que dins l’escassa visibilitat que es dóna a la dona, es fa èmfasi 

en el seu rol com a mare cuidadora d’infants d’edats primerenques. Per altra banda, s’ha ratificat 

que la figura paterna apareix en contexts de treball, força i d’aventura, i són representats amb 

fills de gènere masculí independents (Sànchez Bello, 2002). També s’ha comentat en al llarg 

dels resultats que els infants apareixen prenent iniciatives i emprenent aventures, mentre que 

les nines es representen al costat de la mare, realitzant la mateixa tasca domèstica, tal com 

suggereix el model de masculinitat hegemònica analitzat per Gutiérrez (2015). 

D’acord amb Martín (2006), els resultats que s’han obtingut, l’abscència de les dones fomenta 

la visió de que aquestes no han contribuït al progrés de la humanitat. També s’ha observat la 

irrellevància que es donen als treballs relacionats amb la tasca domèstica i l’organització de la 

familia (Blanco García, 2000, citat per Martín, 2006). A més, s’ha comprovat com bé 

manifesten Blanch i Obiols (2011) que la majoria dels còmics històrics centren la seva trama 

en la història política. Aquest fet, d’acord amb els autors, explica perquè els personatges 

femenins queden relegats a un pla secundari.  

 

Sorprenentment, cal destacar La cova des mussol, com a excepció, ja que manté una 

proporcionalitat en el nombre de personatges masculins i femenins en quasi tots els àmbits i 

actituds que s’han valorat, és l’únic còmic que mostra una representació gràfica no sexista. A 

més, dóna protagonisme tant a homes com a dones i els personatges amb actituds passives o de 

lideratge són representats proporcionalment.  Per tant, podem dir que es el còmic que transmet 

menys estereotips, que ofereix al lector la visió d’uns models masculins i femenins no sexistes 

i aposta per la visibilitat femenina. 

 

Si consideram el factor cronològic ordenant els llibres per data de publicació, trobam que el 

més antic, que és una versió actualitzada de Història de les Illes Balears de l’any 1981, és el 

que més invisibilitza a les dones amb una presència masculina quasi absoluta i mostra una 

versió de la història de les Illes centrada en els conflictes bèl·lics i polítics. La cova des mussol, 
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en canvi, publicat l’any 2011, prescindeix de l’aspecte bèl·lic i mostra unes situacions de presa 

de decisions que integren tant homes com dones i com s’ha assenyalat anteriorment, és el que 

destaca entre totes les obres analitzades. La resta de còmics, pertanyen a la sèrie Balears abans 

i ara , tot i que no s’ha pogut determinar la data de publicació ja que no consta en els llibres, 

s’ha consultat una compilació de l’any 2016 titulada Balears abans i ara: dels primers 

pobladors a la conquesta romana.  

Utilitzant aquesta datació com a única referència que tenim,  s’ha pogut observar al llarg de 

l’Annex 2: Gràfics els tres llibres de la mateixa col·lecció, mantenen proporcions semblants pel 

que fa a la visibilitat en general, només un d’ells integra l’àmbit polític i només un prescindeix 

de l’àmbit militar. També es curiós que a mesura que s’avança d’ 

 

Tenint en compte aquest panorama, on quatre de cinc còmic prescindeixen de la dona en molts 

d’àmbits, recurrim a Blanch i Obiols (2011), que adverteixen que no es pot transmetre una 

història que encara discrimina a les dones i s’han d’adoptar estratègies per a que els alumnes 

tenguin la oportunitat de percebre el paper que ha tengut la dona en el transcurs de la història. 

Luque (2015) declara que s’ha de desconstruir l’anomenada ceguera de gènere, per tal de que 

l’alumnat sigui competent en la localització de discriminacions de gènere en qualsevol mitjà de 

difusió històrica mitjançant el raonament crític.  

 

Davant aquesta situació, s’ha de contribuir a la contrasocialització de gènere, més concretament 

destaquen dos enfocaments: l’anomenada història des de les dones i el tractament de la història 

com a eina per donar a conèixer les relacions de poder mitjançant les quals les persones es 

construeixen històricament (Blanch i Obiols, 2012).  

 

Respecte a la visió de història des de les dones (Blanch i Obiols, 2012) consideren es pot 

enriquir amb les aportacions de moviments historiogràfics com la història total per obtenir eines 

didàctiques per començar a treballar des d’una altra perspectiva. Per altra banda, valoren 

metodologies didàctiques com els estudis de cas o les simulacions. També destaquen citant a 

Fernández Valencia (2004) la qual manifesta de manera semblant a Joan W. Scott (1970) citada 

per Valencia (2004, 2013) que l’estudi de la història des de les dones té el paper de desxifrar 

aspectes com els models socials de gènere, la realitat social, la veu de les dones i les nocions 

normatives civils, religioses, educatives…  
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Per tant, aquesta mostra de còmics aplicada a l’ensenyament de la història i de les Ciències 

Socials podria treballar-se incorporant exemples sobre la supremacia basats en la visió dels 

oprimits (les classes populars, les dones, els pobres, els infants…) segons la proporcionalitat de 

persones en el món (Blanch i Obiols, 2012). Amb paraules de Blanch i Obiols (2012) no podem 

caure en l’error de treballar únicament la perspectiva d’una dona i la perspectiva de quatre 

homes (p. 25) 

 

Tal com afirma Valencia (2013), es tracta de treballar l’exclusió per ensenyar a reconèixer-la, 

analitzar-la i contribuir a superar-la. Una aportació interessant que fa l’autora i que es podria 

adaptar per donar ús a aquests models de còmics és ensenyar a l’alumnat a analitzar les causes 

que dugueren als homes a ocupar categories de poder al llarg del temps i estudiar el procés 

d’incorporació de la dona dins els àmbits reservats per als homes pressionant per canviar les 

legislacions i les relacions de gènere. De fet, l’investigadora destaca l’impressió i la conmoció 

que genera aquest tema sobre l’alumnat, factor que contribueix a la formació en termes 

sociològics com la supremacia, la discriminació, el sistema de la societat patriarcal.  
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        8. ANNEXOS  

ANNEX 1: TAULES  
 

TAULA 2 

Classificació dels indicadors de gènere per objectiu i categoria 

CATEGORIA  OBJECTE D’ANÀLISI INDICADOR  

 

 

 

 

 

 

 

VISIBILITAT  

 

 

 

 

 

 

PRESÈNCIA GLOBAL DELS PERSONATGES 

 

Percentatge de dones per vinyeta  

Percentatge d’homes per vinyeta 

nº de nins/ nº total homes x100 

 

nº de nines/ nº total dones x100 

 

nº de dones de la tercera edat / nº 

total de dones x100 

nº d’homes de la tercera edat / nº 

total d’homes x100  

nº de col·lectius d’homes 

nº de col·lectius de dones  

nº de col·lectius mixts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% dones amb nom propi/ total de 

dones  

 

% d’homes amb nom propi / total 

homes  

 

nº homes en un àmbit polític/ total 

homes   
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ROL I 

ESTATUS 

 

 

REPRESENTACIÓ PSICOLÒGICA, SOCIAL I 

PROFESSIONAL DELS PERSONATGES  

 

nº dones en un àmbit polític/ total 

homes   

nº d’homes en un àmbit militar / 

total homes  

nº de dones en un àmbit militar/ 

total de dones  

nº de d’homes en un àmbit 

professional/ total de d’homes  

nº de dones en un àmbit 

professional / total de dones  

nº de d’homes en un àmbit 

domèstic / total d’homes  

nº de dones en un àmbit domèstic/ 

total de dones  

 

 

 

 

 

 

ESTEREOTIP  

 

 

 

 

MODELS MASCULINS I FEMENINS  

nº dones amb actitud passiva / 

total de dones  

nº d’homes amb actitud passiva/ 

total d’homes  

nº de dones amb actitud de 

lideratge/ total de dones  

nº d’homes amb actitud de 

lideratge / total d’homes  

nº de dones amb fills/ total de 

dones  

nº d’homes amb fills/ total 

d’homes  

nº de dones amb casades/ total de 

dones  

nº d’homes casats/ total d’homes  

Elaboració pròpia 

 

TAULA 3 

Model de taula per percentuar les dades segons la variable  

 

 

 

Total de 

personatges  
Percentatge de 

personatges X  
Percentatge d’homes X 

en relació als 

personatges masculins 

Percentatge de dones X 

en relació als 

personatges femenins  

Balears abans i 

ara: els púnics  
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Balears abans i 

ara:  la cultura 

talaiòtica 

    

Balears abans i 

ara I 

    

La cova des 

mussol  

    

Història de les 

Illes Balears en 

còmic  

    

Elaboració propia  

 

TAULA 8 

Percentatges de la presència de personatges segons el gènere.  
 

Total de 

personatges  

Total de 

vinyetes  

Percentatge 

d’homes  

Homes per 

vinyeta  

Percentatge 

de dones  

Dones per 

vinyeta  

Balears abans i 

ara: els púnics  

 848 257 84% 3 16% 0’5 

Balears abans i 

ara:  la cultura 

talaiòtica 

603 145 96% 4  4%  0’15 

Balears abans i 

ara I 

341 199 88% 1’5 12% 0’2 

La cova des 

mussol  

555 236 58% 1’3 42% 1  

Història de les 

Illes Balears en 

còmic  

920 227 87% 4 13% 0’5 

Elaboració propia  

 

TAULA 9 

Percentatges de la presència d’infants segons el gènere 
 

Total de 

personatges  

Percentatge 

d’infants  

Percentatge de nins en 

relació als personatges 

masculins 

Percentatge de nines en 

relació als personatges 

femenins  

Balears abans i 

ara: els púnics  

 848     5%  6% 0%  

Balears abans i 

ara:  la cultura 

talaiòtica 

603 3% 3% 0% 

Balears abans i ara 

I 

341 9%  22% 25% 

La cova des 

mussol  

555 5%  8% 0% 
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Història de les 

Illes Balears en 

còmic  

920    8%  

 

5% 2% 

Elaboració pròpia  

 

TAULA 10 

Percentatges de la presència de personatges de la tercera edat segons el gènere 

 
 

Total de 

personatges  

Percentatge de 

persones de la 

tercera edat  

Percentatge d’homes 

majors en relació als 

personatges masculins 

Percentatge de dones 

majors en relació als 

personatges femenins  

Balears abans i 

ara: els púnics  

 848     5% 6% 0% 

Balears abans i 

ara:  la cultura 

talaiòtica 

603 11% 11% 13% 

Balears abans i 

ara I 

341 27% 29% 15% 

La cova des 

mussol  

555 9% 7% 13% 

Història de les 

Illes Balears en 

còmic  

920    6%  

 

7% 0% 

Elaboració pròpia 

 

TAULA 11 

Percentatges de la presència de personatges amb nom propi segons el gènere 

 
 

Total de 

personatges  
Percentatge de 

persones amb 

nom propi 

Percentatge d’homes amb 

nom propi en relació als 

personatges masculins 

Percentatge de dones 

amb nom propi en relació 

als personatges femenins  

Balears abans i 

ara: els púnics  
 848     0’6% 0’5% 0’7% 

Balears abans i 

ara:  la cultura 

talaiòtica 

603 0’7% 0’7% 0% 

Balears abans i 

ara I 
341 0% 0% 0% 

La cova des 

mussol  
555 0’5% 0’6% 0’4% 

Història de les 

Illes Balears en 

còmic  

920    9%  
 

11% 0’03% 

Elaboració pròpia  
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TAULA 12 

Percentatges de la presència de personatges dins l’àmbit polític segons el gènere 

 
 

Total de 

personatges  
Percentatge de 

personatges en 

l’àmbit polític  

Percentatge d’homes en 

l’àmbit polític en relació 

als personatges masculins 

Percentatge de dones en 

l’àmbit polític en relació 

als personatges femenins  

Balears abans i 

ara: els púnics  
 848     0%  0% 0%  

Balears abans i 

ara:  la cultura 

talaiòtica 

603 34% 35% 0% 

Balears abans i 

ara I 
341 0%  0% 0% 

La cova des 

mussol  
555 2%  3% 1% 

Història de les 

Illes Balears en 

còmic  

920    10%  
 

12% 2% 

Elaboració pròpia  

 

TAULA 13 

Percentatges de la presència de personatges dins l’àmbit militar segons el gènere 

 
 

Total de 

personatges  
Percentatge de 

personatges en 

l’àmbit militar 

Percentatge d’homes en 

l’àmbit militar en relació 

als personatges masculins 

Percentatge de dones en 

l’àmbit militar en relació 

als personatges femenins  

Balears abans i 

ara: els púnics  
 848     55%  65% 4%  

Balears abans i 

ara:  la cultura 

talaiòtica 

603 47% 48% 26% 

Balears abans i 

ara I 
341 0%  0% 0% 

La cova des 

mussol  
555 0%  0% 0% 

Història de les 

Illes Balears en 

còmic  

920    46%  
 

53% 0% 

Elaboració pròpia 

 

TAULA 14 

Percentatges de la presència de personatges dins l’àmbit religiós segons el gènere 

 
 

Total de 

personatges  
Percentatge de 

personatges en 

l’àmbit religiós 

Percentatge d’homes en 

l’àmbit religiós en relació 

als personatges masculins 

Percentatge de dones en 

l’àmbit religiós en 
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relació als personatges 

femenins  

Balears abans i 

ara: els púnics  
 848     5%  5% 5%  

Balears abans i 

ara:  la cultura 

talaiòtica 

603 2% 2% 4% 

Balears abans i 

ara I 
341 0%  0% 0% 

La cova des 

mussol  
555 0%  0% 0% 

Història de les 

Illes Balears en 

còmic  

920    2%  
 

2’5% 0% 

 
Elaboració pròpia 

 

 

TAULA 15 

Percentatges de la presència de personatges dins l’àmbit professional segons el gènere 

 
 

Total de 

personatges  
Percentatge de 

personatges en 

l’àmbit 

professional  

Percentatge d’homes en 

l’àmbit professional en 

relació als personatges 

masculins 

Percentatge de dones en 

l’àmbit professional en 

relació als personatges 

femenins  

Balears abans i 

ara: els púnics  
 848     10%  12% 1%  

Balears abans i 

ara:  la cultura 

talaiòtica 

603 2% 2% 4% 

Balears abans i 

ara I 
341 27%  24% 60% 

La cova des 

mussol  
555 6%  9% 0’8% 

Elaboració pròpia 

 

TAULA 16 

Percentatges de la presència de personatges dins l’àmbit domèstic i familiar segons el gènere 

 
 

Total de 

personatges  
Percentatge de 

personatges en 

l’àmbit domèstic  

Percentatge d’homes en 

l’àmbit domèstic en 

relació als personatges 

masculins 

Percentatge de dones en 

l’àmbit domèstic en 

relació als personatges 

femenins  

Balears abans i 

ara: els púnics  
 848     2%  0% 13%  
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Balears abans i 

ara:  la cultura 

talaiòtica 

603 1% 0% 26% 

Balears abans i 

ara I 
341 4%  1% 22% 

La cova des 

mussol  
555 0’5%  0% 1% 

Història de les 

Illes Balears en 

còmic  

920    3%  
 

0’006% 18% 

Elaboració pròpia 

 

 

 

 

TAULA 17 

Percentatges de la presència de personatges amb fills o filles segons el gènere 

 
 

Total de 

personatges  
Percentatge de 

personatges amb 

fills/es  

Percentatge d’homes 

amb fills/es en relació als 

personatges masculins 

Percentatge de dones 

amb fills/es en relació als 

personatges femenins  

Balears abans i 

ara: els púnics  
 848     4%  1% 21%  

Balears abans i 

ara:  la cultura 

talaiòtica 

603 2% 1% 9% 

Balears abans i 

ara I 
341 17%  15% 32% 

La cova des 

mussol  
555 3%  2% 5% 

Història de les 

Illes Balears en 

còmic  

920    0’8%  
 

0’25% 4% 

Elaboració pròpia 

 

TAULA 18 

Percentatges de la presència de personatges en un compromís matrimonial segons el gènere 

 
 

Total de 

personatges  
Percentatge de 

personatges amb un 

estat civil compromès  

Percentatge d’homes 

casats en relació als 

personatges masculins 

Percentatge de dones 

casades en relació als 

personatges femenins  

Balears abans i 

ara: els púnics  
 848     0’3%  0% 2%  

Balears abans i 

ara:  la cultura 

talaiòtica 

603 2% 0’5% 40% 
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Balears abans i 

ara I 
341 4%  2% 15% 

La cova des 

mussol  
555 0%  0% 0% 

Elaboració pròpia  

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 19 

Percentatges de la presència de personatges amb una actitud de lideratge segons el gènere 

 

 
 

Total de 

personatges  
Percentatge de 

personatges en 

actitud de lideratge 

Percentatge d’homes en 

actitud de líder en relació 

als personatges 

masculins 

Percentatge de dones en 

actitud de líder en relació 

als personatges femenins  

Balears abans i 

ara: els púnics  
 848     6%  7% 0%  

Balears abans i 

ara:  la cultura 

talaiòtica 

603 26% 27% 0% 

Balears abans i 

ara I 
341 1%  0’7% 5% 

La cova des 

mussol  
555 12%  13% 11% 

Història de les 

Illes Balears en 

còmic  

920    10%  
 

12% 2% 

Elaboració pròpia  

 

TAULA 20 

Percentatges de la presència de personatges amb una actitud passiva segons el gènere 

 

 
 

Total de 

personatges  
Percentatge de 

personatges amb 

actitud passiva  

Percentatge d’homes amb 

actitud passiva en relació 

als personatges masculins 

Percentatge de dones 

amb actitud passiva en 

relació als personatges 

femenins  

Balears abans i 

ara: els púnics  
 848    17 %  7% 22%  

Balears abans i 

ara:  la cultura 

talaiòtica 

603 19% 12% 70% 
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Balears abans i 

ara I 
341 7%  4% 30% 

La cova des 

mussol  
555 17%  16% 20% 

Història de les 

Illes Balears en 

còmic  

920    12%  
 

9% 38% 

Elaboració pròpia  

 

 

 

 

 

ANNEX 2: GRÀFICS   

 

 
 
 

Història de les Illes 

Balears en còmic  
La cova des 

mussol 
Balears 

abans i ara I 
Balears abans i ara: la 

cultura talaiòtica 
Balears abans i 

ara: els púnics 

Homes  800 320 301 580 712 

Dones 120 235 40 23 136 

Elaboració pròpia  
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Història de les Illes 
Balears en còmic  

La cova 
des mussol 

Balears 
abans i ara I 

Balears abans i ara: 
la cultura talaiòtica 

Balears abans i 
ara: els púnics 

Homes  42 25 66 19 42 

Dones 0 0 10 0 0 

Elaboració pròpia  

 

 
 

Història de les Illes 
Balears en còmic  

La cova 
des mussol 

Balears 
abans i ara I 

Balears abans i ara: 
la cultura talaiòtica 

Balears abans i 
ara: els púnics 

Homes  52 21 87 62 13 

Dones 0 31 6 3 3 

Elaboració pròpia  
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Història de les Illes 

Balears en còmic  
La cova des 

mussol 
Balears 

abans i ara I 
Balears abans i ara: la 

cultura talaiòtica 
Balears abans i 

ara: els púnics 

Homes  28 1 4 45 39 

Dones 0 0 0 0 0 

Mixt  4 7 1 4 4 

Elaboració pròpia  
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Història de les Illes 

Balears en còmic  
La cova des 

mussol 
Balears 

abans i ara I 
Balears abans i ara: la 

cultura talaiòtica 
Balears abans i 

ara: els púnics 

Homes  86 2 0 4 4 

Dones 7 2 0 0 1 

Elaboració pròpia  

 

 

 

 
Història de les Illes 

Balears en còmic 
La cova des 

mussol 
Balears 

abans i ara I 
Balears abans i ara: la 

cultura talaiòtica 
Balears abans i 

ara: els púnics 

Homes 94 10 0 205 0 

Dones 2 3 0 0 0 

Elaboració pròpia  
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Història de les Illes 

Balears en còmic  
La cova des 

mussol 
Balears 

abans i ara I 
Balears abans i ara: la 

cultura talaiòtica 
Balears abans i 

ara: els púnics 

Homes  426 0 0 279 462 

Dones 0 0 0 6 5 

Elaboració pròpia  

 

 

 
 
 

Història de les Illes 

Balears en còmic  
La cova des 

mussol 
Balears 

abans i ara I 
Balears abans i ara: la 

cultura talaiòtica 
Balears abans i 

ara: els púnics 

Homes  20 0 0 10 37 
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Dones 0 0 0 1 7 

Elaboració pròpia  

 

 
 
 

Història de les Illes 

Balears en còmic  
La cova des 

mussol 
Balears 

abans i ara I 
Balears abans i ara: la 

cultura talaiòtica 
Balears abans i 

ara: els púnics 

Homes  103 30 72 2 86 

Dones 4 2 24 2 2 

Elaboració pròpia  
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Història de les Illes 

Balears en còmic  
La cova des 

mussol 
Balears 

abans i ara I 
Balears abans i ara: la 

cultura talaiòtica 
Balears abans i 

ara: els púnics 

Homes  5 0 3 0 0 

Dones 21 3 9 6 18 

Elaboració pròpia  

 

 

 
 
 

Història de les Illes 

Balears en còmic  
La cova des 

mussol 
Balears 

abans i ara I 
Balears abans i ara: la 

cultura talaiòtica 
Balears abans i 

ara: els púnics 

Homes  2 7 45 7 10 

Dones 5 11 13 2 28 

Elaboració pròpia  
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Història de les Illes 

Balears en còmic  
La cova des 

mussol 
Balears 

abans i ara I 
Balears abans i ara: la 

cultura talaiòtica 
Balears abans i 

ara: els púnics 

Homes  8 0 6 3 0 

Dones 8 0 6 9 3 

Elaboració pròpia  

 

 

 
 

Història de les Illes 

Balears en còmic  
La cova des 

mussol 
Balears 

abans i ara I 
Balears abans i ara: la 

cultura talaiòtica 
Balears abans i 

ara: els púnics 

Homes  94 40 2 156 94 
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Dones 2  26 2 0 0 

Elaboració pròpia  

 

 
 
 

Història de les Illes 

Balears en còmic  
La cova des 

mussol 
Balears 

abans i ara I 
Balears abans i ara: la 

cultura talaiòtica 
Balears abans i 

ara: els púnics 

Homes  69 10 13 69 114 

Dones 45 3 12 16 13 

Elaboració pròpia  
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ANNEX 3: IL·LUSTRACIONS 

 

                 
Figura 1. Portada de Història de les Illes Balears en còmic        Figura 2. Portada de La cova des mussol    
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Figura 3. Portada de Balears abans i ara I                    Figura 4. Portada de Balears abans i ara: la cultura      

                                                                                                                                Talaiòtica 

 

 

 

 

                  
Figura 5. Portada de Balears abans i ara: Els púnics      Figura 6. Assamblea de majoria absoluta masculina 

                                                                                         Balears abans i ara: La cultura talaiòtica (p.23)  
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Figura 7. Assamblea mixta de La cova des mussol (p. 7)     Figura 8. Dones acompanyant als mercenaris 

                                                                                                   Balears abans i ara: Els púnics (p, 17) 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Tasques domèstiques masculines i femenines 

Balears abans i ara I (p.29) 
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Figura 10. Dona representada amb el seu fill 

Balears abans i ara: Els púnics (p. 29) 

 

 

 

 

 
Figura 11. Home representat amb el seu fill 

Balears abans i ara I (p. 23) 

 


