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R E S U M
el pResent aRticle és pRoducte d’una inVestiGació Realitzada a paRtiR de l’anàlisi 
dels textos infoRmatius de QuatRe diaRis: el país, el mundo, las pRoVincias i le-
Vante, amb l’obJectiu d’analitzaR el caRàcteR andRocèntRic i etnocèntRic de la Re-
pResentació de les dones immiGRants en la pRemsa escRita. ens tRobem daVant una 
absència de peRspectiVa de GèneRe en l’oRientació dels textos infoRmatius sobRe im-
miGRació, confiRmant la inVisibilitat de les dones immiGRants contemplades en ex-
cessiVes ocasions des d’un enfocament Victimista. la imatGe Que en tRansmeten els 
mitJans de comunicació seRà deteRminant en la foRmació de l’opinió pública, fet 
Que afaVoRiRà la pRoducció i RepRoducció de les imatGes esteReotipades sobRe les 
dones immiGRants.

LA REPRESENTACIÓ DE LES 
DONES IMMIGRANTS EN PREMSA

La feminització de les migracions en l’últim 
període evidència la transcendència que té la va-
riable sexe-gènere per a entendre i revelar la for-
mació de les recents societats multiculturals. Les 
migracions femenines s’han fet visibles fa relati-
vament poc temps i això ha vingut provocat per 
dos components bàsics: el dèficit en la recollida 
d’informació, atès que no es desglossaven les esta-
dístiques per sexe (Rizzo, 2007) i la preeminència 
de perspectives androcèntriques en Ciències socials. 
Al llarg de la història se’ls ha assignat el paper de 
dependents dels homes, i se les ha relegades com a 
objecte d’estudi a un segon pla (Morokvasic, 1992) 
com resultat de l’aparent masculinització del feno-
men migratori; l’absència de transmissió de la pers-
pectiva analítica de gènere i l’exclusió femenina en 
els països de recepció.

Quant a l’anàlisi de la població immigrant ob-
servem com la font més utilitzada per a l’estudi és 
la compilació de dades sobre els permisos de resi-

dència, que es veu determinada per la normativa 
que regula els drets i deures de les persones estran-
geres. En aquestes circumstàncies ens trobem da-
vant una situació contradictòria, per un lloc un 
registre incomplet que dissol el seu perfil i per un 
altre, la seua presència en els discursos relacionats 
amb els moviments migratoris ha augmentat con-
siderablement.

La representació que fan els mitjans de comuni-
cació de la dona immigrant reflecteix i possibilita 
identificar les imatges, els estereotips i les actituds 
que prevalen en la societat. El paper que exercei-
xen serà determinant en la configuració de l’opinió 
pública i les representacions culturals projectades, 
que conformen un espai indiscutible de dissertaci-
ons que institueixen valors, actituds i judicis sobre 
el context social, cultural i polític (Nash, 2007).

La investigació ha tingut com a principal ob-
jectiu l’estudi del tractament que la premsa escri-
ta realitzava sobre la dona immigrant. L’estudi es 

dones immiGRants, GèneRe i immiGRació, cultuRa mediàtica, 
mitJans de comunicació, pRemsa

paRaules clau:
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va dur a terme a través de l’anàlisi qualitativa dels 
textos informatius de dos diaris d’àmbit nacional 
(El Mundo i El País) i dos del País Valencià (Las 
Provincias i Levante). El propòsit era evidenciar 
el caràcter androcèntric i etnocèntric de la repre-
sentació de les dones immigrants en la premsa; 
examinar la situació actual de l’argumentació dels 
textos informatius i analitzar la incidència en la 
presentació, criteris de selecció, procediments in-
terns i desplegaments informatius.

Per a dur a terme l’estudi, s’ha optat per l’Anà-
lisi Crítica del Discurs1 degut al fet que esgrimeix 
un dispositiu crític, en un intent de revelar l’implí-
cit i prenent en consideració les correspondències 
que s’institueixen entre les estructures textuals i 
les aplicacions i organitzacions socials (Van Dijk, 
2000). Això ens possibilitarà esclarir i albirar les 
pràctiques utilitzades en la confecció de les disser-
tacions racistes i sexistes, i sortejar les orientacions 
exclusivament descriptives i interpretatives.

La cuLtura medIàtIca: gènere I dIscurs de La 
ImmIgracIó

El coneixement i la informació es transformen 
en la principal força econòmica quan les societats 
industrials desenvolupades comencen a atorgar 
de valor exclusivament econòmic la informació i 
els processos de comunicació (Hardt i Negri, 2000: 
308). Així, en les societats en les quals es troba ins-
tituïda l’economia informacional sorgeix una nova 
classe dominant que controla els fluxos internacio-
nals de capital i informació (Lasch, 1996).

L’augment de la presència dels mitjans de co-
municació massiva exigeix que els hi reconega com 
una parcel·la imprescindible de coneixement de 
com es formen les societats multiculturals, donat 
que mostren les formes des de les quals pensem i 
ens relacionem contribuint en la gestió de la diver-
sitat cultural. Els mitjans de comunicació són un 
espai excepcional per a la posada en pràctica del 
debat social, en ells conflueixen múltiples discur-

sos, pràctiques socials, grups socials i actors, entre 
altres (Bañón, 2002). 

Quant a la llibertat o dependència dels mitjans 
de comunicació, Touraine (2000) ho analitza des 
de tres opcions: la suposada imparcialitat en l’ex-
posició dels fets; la defensa que estan al servei del 
poder amb què es produeix la selecció de la in-
formació oferta i, l’opció segons la qual, a pesar 
d’aquesta parcialitat no es troben privats de certa 
autonomia. Altres autors assenyalaran que la de-
pendència i la proporció que adquireixen aquests 
nivells derivarà del mitjà, i les principals estratègi-
es seran de manipulació: l’omissió de determinats 
contextos o actors socials i la descontextualització 
dels missatges.

Així observem com la imatge de les persones 
immigrants s’ha filtrat en l’opinió pública i les po-
lítiques portades a terme per l’Administració, que 
s’han vist desfigurades i limitades per la realitat po-
lítica i mediàtica. L’anàlisi de la informació oferta 
en la premsa és un dels procediment fonamentals 
de l’estudi analiticodiscursiu sobre els mitjans de 
comunicació, el que duu amb si un discurs limitat 
pel sistema productiu en el qual es troba immers 
(Rausell i Rausell, 2002).

Sobre la diferència cultural s’edifiquen els dis-
cursos vigents de la immigració femenina en els 
mitjans de comunicació, des dels quals s’interpre-
ten les seues formes de vida, cultura i experiències. 
Ha de resituar-se el problema de la diferència des de 
la revisió de l’etnocentrisme de la teoria feminista i 
corregir les interpretacions de la diferència cultural 
que les converteix en una font de desigualtat i cate-
gorització social. Aquestes dues propostes suposen 
un desafiament per a la teoria feminista contem-
porània (Reigada i Villalobos, 2006).

Tant les Ciències socials com les disciplines que 
estudien els mitjans de comunicació de masses han 
desatès l’anàlisi de les dades sobre la migració fe-
menina en l’Estat espanyol i encara que en l’últim 
període s’ha produït un canvi significatiu, no s’ha 

1 L’Anàlisi Crítica del Discurs es fonamenta en l’accés desigual als recursos lingüístics i socials controlats per les institucions. Segons Fair-

cloug (1995) la llengua es troba relacionada amb l’àmbit social en ser el control primari de la ideologia. Al mateix temps, una de les línies 

d’aquesta orientació es fonamenta en les teories socials i la producció de diferents pensadors, com: Marx, Althusser, Foucault i Bourdieu.
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pres en consideració la premissa d’un estudi mul-
ticultural que posi en evidència la multiplicitat de 
dones procedents d’altres països (Roque, 2000).

Pel que fa a les representacions culturals, diver-
ses investigacions dutes a terme ens mostren com 
el tracte a dones immigrants en premsa està basat, 
d’una banda, en el pensament etnocèntric de signe 
postcolonial generalitzat cap a les persones immi-
grants en general, i per un altre, en el pensament 
androcèntric d’un discurs de gènere (Pérez, 2003). 
Pot comprovar-se una absència de visibilització de 
les migracions femenines i en el cas que es troben 
presents, es tendeix a fer manifest el victimisme, fet 
que no cobreix les iniciatives pròpies de les dones 
immigrants, l’acció política o els projectes en els 
quals es troben immerses (Abril, 1995).

anàLIsI de premsa: Les pràctIques dIscursIves 
dIscrImInatòrIes

L’estudi del discurs social relatiu a la immi-
gració estableix un procediment fonamental per a 
observar les formes amb què percebem unes altres 
cultures; els fonaments sobre els quals s’assenten 
les diverses formes de reciprocitat i intercanvi cultu-
ral i les raons particulars de l’actuació i articulació 
dels països receptors (Bañón, 2008).

Els mitjans de comunicació són un espai pro-
pici que permet aproximar-se als problemes inter-
culturals donat el seu potencial discursiu i simbò-
lic i la seva possibilitat per a formar els imaginaris 
col·lectius relatius als fenòmens migratoris feme-
nins, la reconstrucció de realitats i la instauració 
d’espais de debat i diàleg (Igartúa, Muñiz i Cheng, 
2005). En aquest sentit, el treball que presentem té 
com a objectiu l’anàlisi dels múltiples processos de 
representació amb els quals són presentades les do-
nes immigrants en la premsa de l’Estat espanyol en 
la qual s’institueix una conjuntura concreta entre 
la dimensió de gènere i la cultural des de la qual 
s’edifica la desigualtat (Nash, 2000).

El període d’estudi s’ajusta als quatre primers 
mesos del 2008 i per portar a terme l’anàlisi es va 
realitzar la següent distribució: la denominació, 
el protagonisme informatiu, el tractament de les 
principals fonts de la informació, els temes i l’anà-
lisi del discurs.

Al llarg de l’estudi es va evidenciar una deser-
ció de perspectiva de gènere en l’enfocament de les 
notícies en què es verificava la invisibilitat de les 
migracions femenines, considerades en excessives 
ocasions des d’un enfocament victimista i relacio-
nades amb manifestacions sobre tradició i absència 
de desenvolupament cultural.

Les pràctiques discursives son discriminatòries 
encara que s’ha produït un avanç en el procés de 
revisió d’aquestes pel que fa a l’altra immigrant. 
No obstant això, perviu un dèficit significatiu en 
la revisió del discurs mediàtic sobre la figura de les 
dones immigrants. L’anàlisi de les representacions 
culturals predominants sobre les immigrants ens 
permet aproximar-nos als processos de construcció 
d’una comunitat imaginada referent a elles i oferir 
alguns elements explicatius sobre les pràctiques so-
cials en la nostra societat multicultural (Gregorio, 
1998). Entenem que és de gran interès l’anàlisi de 
les representacions culturals ja que incideixen en 
les creences col·lectives i en la formació d’una co-
munitat imaginada que pot modelar pràctiques 
quotidianes pel que fa a la inclusió o exclusió de 
determinats col·lectius com ara les dones immi-
grants (Nash, 2004).

D’aquesta manera, els resultats que es deriven 
de l’anàlisi dels textos informatius dels diaris ana-
litzats són:

–Els mitjans analitzats invisibilitzen les dones 
immigrants amb les conseqüències negatives que 
això comporta.

De les 240 unitats informatives seleccionades 
al llarg del període analitzat trobem que en el 9% 
apareix la dona immigrant de manera explícita i 
el 75% fan ús del genèric masculí per a referir-se 
a la immigració en l’Estat espanyol. Pot evidenci-
ar-s’hi com el discurs periodístic crea un espai de 
representacions a partir de l’ocultació de les dones 
immigrants, influint en l’opinió pública que en 
redueix la representació i consideració. En aquest 
punt no es van observar diferències significatives 
entre els quatre diaris objecte d’estudi.

L’absència de visibilitat duu aparellada una vi-
sió deformada de la realitat, i retorna una imatge 
que no reflecteix la feminització de les migracions 
actuals amb la consegüent omissió d’una perspec-
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tiva de gènere en la implementació de polítiques 
públiques dirigides a les dones immigrants.

–Les institucions públiques i les forces de segu-
retat de l’Estat configuren la principal font d’infor-
mació en les noticies analitzades, i tenen assegu-
rada la cobertura amb un acostament privilegiat 
al discurs periodístic.

La selecció, inclusió i omissió de fonts infor-
matives maniobra sobre la base d’una gradació 
de credibilitat a nivell informatiu que reprodueix 
la jerarquia social, i concedeix una apreciació i 
legitimació superior a les fonts governamentals i 
les forces de seguretat de l’Estat. D’aquesta mane-
ra advertim com es veu acrescuda la credibilitat 
d’aquests sectors, fet que no requereix informació 
addicional que en sustente les declaracions. El mè-
tode de fonts enforteix l’estructura del poder, amb el 
qual tindrà més possibilitats de convertir-se en font 
informativa com més alt es localitze un organisme 
(Ramonet, 1998). 

–Els textos informatius analitzats solen desta-
car aspectes considerats negatius en el nostre ima-
ginari social.

La segregació de les dones immigrants en la 
societat d’acollida, tant en l’àmbit privat com en 
el públic, es troba reflectida en els quatre diaris 
analitzats on han ocupat espais molt concrets. Un 
nombre significatiu dels textos informatius inclo-
uen temes recurrents que giren al voltant del tre-
ball sexual, les màfies que trafiquen amb éssers 
humans, les diferències culturals, els problemes 
d’integració, els maltractaments i la violència, 
sempre des d’una mirada sensacionalista i en oca-
sions paternalista.

El resultat de la investigació posa de manifest 
una sobredimensió dels factors de conflicte que 
acaben promovent-ne la problematització, i que 
reafirmen una construcció identitària a partir de 
la marginalitat. Aquesta situació evidencia la ne-
cessitat d’oferir un contingut informatiu vinculat 
a la normalitat de la situació en la qual es troben i 
incloure una visió més integradora dels factors que 
formen part dels seus projectes migratoris.

Del total de textos informatius un 8% fan refe-
rència directa a l’ús del hiyab i un 4%, a l’ablació, 
el que suposa que el 12% de la informació oferida 

fa una referència directa a la dona musulmana pre-
sentant una visió culturalista i immobilista.

Un altre tema recorrent amb el qual ens trobem 
és el dels maltractaments infligits a la dona im-
migrant que suposa el 43% dels textos informatius 
analitzats del diari El Mundo, un 14% d’El País i 
un 25% de Las Provincias, incidint de nou en la 
vulnerabilitat i falta d’iniciativa.

Si seguim amb aquesta línia, ens trobem que el 
32% dels textos informatius fan referència al treball 
sexual de les dones immigrants, i que hi apareixen 
representades com a víctimes o transgressores de la 
llei i que recorren a elements sensacionalistes a tra-
vés dels quals s’intenta fer ostensible la violència.

–A través de l’anàlisi dels discursos es va adver-
tir la incidència en els models de representació, els 
prejudicis i els estereotips esgrimits en l’apreciació 
i classificació socials.

Des d’ací es pot considerar que el discurs de la 
immigració femenina en la premsa escrita s’utilit-
za per a canalitzar l’oposició nosaltres-elles i les 
dicotomies que sota ella es troben, més que per a 
reflectir la seua realitat. De l’anàlisi lèxica es des-
prèn que les referències utilitzades per a referir-se 
a les dones immigrants giren al voltant de termes 
com: situació irregular, problema, violència, de-
linqüència, marginació, semiesclavitud...

En determinades ocasions es presenta com un 
repte per als poders públics, i planteja la necessitat 
d’oferir solucions i evitar els efectes negatius que 
comporta. Aquesta visió s’observa en diversos textos 
i els qualificatius emprats que reflecteixen la pre-
sència de dones immigrants, com un problema a 
resoldre. La utilització d’aquest lèxic al final sub-
categoritza i exclou un grup minoritari a través de 
metàfores que atribueixen unes característiques 
negatives i afavoreixen la instauració i el reforça-
ment d’estereotips.

Una altra fórmula utilitzada de manera habi-
tual és la generalització per a referir-se a un grup 
heterogeni, fet que atorga una identitat col·lectiva 
i obvia les identitats individuals, el que duu a la 
negació de les particularitats i, per tant, a l’homo-
geneïtzació.

Una estratègia discursiva observada també en 
l’anàlisi dels textos informatius és la parcel·lació 



LA REPRESENTACIÓ DE LES DONES IMMIGRANTS EN PREMSANÚM. 23, DESEMBRE, 10

189

entre elles i nosaltres, el que facilita una identifi-
cació immediata dels actors principals, i n’afirma 
la disparitat. Se’ns presenta el millor de nosaltres 
mateixos, s’embolica de valors positius la societat 
receptora i s’accentuen les manifestacions desfavo-
rables de les dones immigrants2.

–Alguns diaris analitzats divulguen imatges que 
no preserven el dret a la intimitat i a la pròpia imat-
ge, fet que hipervisibilitza les dones immigrants.

Dels quatre diaris analitzats, en Las Provincias i 
en El Mundo tenen més incidència les imatges que 
no s’ajusten a criteris de pertinença i que a més no 
sempre es troben referenciades. S’hipervisibilitzen 
les dones musulmanes que utilitzen el hiyab, les 
treballadores sexuals i els cossos hipersexuats de 
les immigrants temporeres i es deixen en un segon 
terme i amb poques referències a les que treballen 
en altres àmbits, que apareixen en contextos vin-
culats a la família i com a víctimes.

En el període analitzat, El País es diferencia de la 
resta donat que és l’únic diari que presenta fotogra-
fies de dones immigrants amb un perfil diferent del 
que se’ns mostra de manera habitual, dones a les 
quals es dóna veu i on se n’arrepleguen les experi-
ències, els projectes personals i les expectatives.

Hi ha diferències en el tractament visual que pot 
provocar l’orientació política del diari. En El Mun-
do i Las Provincias, s’ha evidenciat que transme-
ten una imatge negativa de les dones immigrants, 
i que les presenten com un element distorsionador 
i pertorbador de la forma de vida dels autòctons. 
No s’han trobat imatges que facen al·lusió a aspec-
tes de la vida quotidiana, i es mostren aspectes de 
desprotecció, falta d’integració, conflictes o utilit-
zació de les dones immigrants com en la majoria 
de textos informatius analitzats.

Per tot això, les imatges publicades són els 
dispositius més susceptibles de ser manipulats i 
a causa de la seua capacitat de transmetre infor-
mació cal ser escrupolosos a l’hora d’escollir una 

imatge que pot transfigurar íntegrament el sentit 
d’una informació.

concLusIons

Les Ciències socials han obviat l’anàlisi de les 
dades sobre les migracions femenines en l’Estat 
espanyol i en el cas concret de les disciplines que 
estudien els mitjans de comunicació tampoc s’ha 
incidit en aquest aspecte. Com s’ha evidenciat al 
llarg de l’estudi les discussions sobre el gènere han 
començat recentment i no s’ha incorporat la pre-
missa d’una anàlisi multicultural.

Les pràctiques discursives son discriminatòries 
encara que s’ha produït un avanç en el procés de 
revisió d’aquestes pel que fa a la dona immigrant, 
perviu un dèficit en la revisió del discurs mediàtic 
sobre la seva figura. L’anàlisi de les representaci-
ons culturals predominants ens permet aproximar-
nos als processos de construcció d’una comunitat 
imaginada referent a elles i oferir alguns elements 
explicatius sobre les pràctiques socials en la nostra 
societat. Entenem que és ineludible l’anàlisi de les 
representacions culturals ja que incideixen en les 
creences col·lectives i en la formació d’una comuni-
tat imaginada que pot modelar pràctiques quotidia-
nes pel que fa a la inclusió o exclusió de determinats 
col·lectius com ara les dones immigrants.

Les pràctiques i mètodes professionals del peri-
odisme generalista exerceixen un paper preponde-
rant en la representació de les dones immigrants 
i la declaració i explicació de les seues privacions. 
En l’anàlisi del corpus hem comprovat una manca 
en la difusió de la informació bàsica relativa a les 
dones immigrants i els seus projectes individuals, i 
s’observa una absència del paper actiu en la difusió 
i els coneixements pel que fa a aquests.

El resultat d’aquesta informació és que prevalen 
referències poc significatives en el tractament de les 
dones immigrants com l’etnicitat i la nacionalitat, 
la situació administrativa, la religió o els costums 

2 El que no forma part del grup, el que no està en el grup, l’altre, és la resposta que Kristeva donava a la pregunta de qui era estranger 

en les societats actuals. L’autora sosté la necessitat de reconèixer l’altre o l’estranger com a part indispensable de l’ésser. És essencial accep-

tar la diferència i conviure amb ella com una característica natural i positiva de la societat. El 1988, l’autora preveia que estava a punt de 

néixer una contradictòria i nova comunitat internacional, formada per estrangers «que s’accepten en la mesura que es reconeixen ells ma-

teixos estrangers» (Kristeva, 1990: 178).
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culturals, fet que condiciona la lectura que els re-
ceptors fan de la realitat a través de la premsa es-
crita. La desatenció de les causes que les motiven a 
deixar els seus països d’origen, la feminització de les 
migracions o les polítiques i estratègies de control 
migratori al final desencadenen una deformació 
de la seva realitat. Encara que està produint-se un 
augment de la presència de les dones immigrants 
en els mitjans de comunicació, cal incidir en el fet 
que es duu a terme relacionant-la amb problemes 
socials, obviant la diversitat i les particularitats que 
conflueixen en aquest context. Així, l’ocupació de la 
perspectiva de gènere al terreny de la comunicació 
intercultural permetrà el llançament de les inves-
tigacions sobre comunicació i gènere i que troba ja 
un precedent en els estudis portats a terme des de 
la sociologia o l’antropologia3. Ambdues disciplines 
han posat de manifest la necessitat de contemplar 
que el repte de la diversitat cultural és aconseguir 
integrar la dimensió de gènere en la seva expressió 
social i cultural (Reigada i Villalobos, 2006). 

Les investigacions en aquest sentit tenen com 
a objectiu afavorir la consolidació d’un nou camp 
d’investigació que centre el seu interès en els es-
tudis sobre comunicació, gènere i migració, i la 
seva conveniència i importància es fonamenta en 
raonaments científics i socials en la mesura que 
aquest espai d’anàlisi sorgeix i s’estableix (Rodri-
go, 1999).
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