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Copy sexi

Que què
volem??!
Donar visibilitat a les
dones, que molen tant o
més que els homes.
O dit d’una altra manera,
donar-los més paper i
més rellevant.

Trencar amb els
estereotips estúpids
i rancis.
O dit d’una altra manera,
deixar de pensar que les
dones i els homes no són
capaços de les mateixes
coses.

Que sí, que de vegades ser
conseqüents ens fot enlaire un
bon copy o una bona idea, què
ens has de dir! Però si la publicitat
realment té tant de poder, fem-lo
servir per fer el bé, no?

Val, però és
que jo no sóc
feminista...
Ens sap greu haver de ser nosaltres qui t’ho
diguem però sí, probablement sí que ho siguis.
Siguis dona o home.
I si no ens creus, mira el que diu el diccionari
de l’Institut d’Estudis Catalans:

feminisme

1 1 m. [LC] [SO] [PO] Moviment social que
denuncia la submissió tradicional de les
dones als homes i promou l’equiparació de
drets entre els dos gèneres.

PD: I si no hi estàs d’acord amb aquesta definició,
és que ets una mala persona! És broma... a mitges.
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Un capítol dedicat als a copies.

“Tots” inclou a “totes”?
De vegades...
Segons la normativa, el plural masculí serveix per
incloure els dos sexes. I fins aquí podem estar-hi més
o menys d’acord, no ens volem discutir amb lingüistes
ni gent d’acadèmies vàries, però potser podem
intentar no abusar d’aquesta fórmula, no?

Truquillos!

Dirigir-se als col·lectius
Si existeixen, per què no fer-los servir?
Els alumnes > L’alumnat

Els ciutadans > La ciutadania

Parlar de “gent” o “persones”
Que, a més a més, són paraules femenines :)
Els publicitaris > Les persones que es
dediquen a la publicitat
Els catalans > La gent de Catalunya.

Usar el desdoblament
Quan no queda més remei...

“Es busca director/a creatiu/va”

Utilitzar pronoms neutres
Així, com a mínim, no reforcem la marca de
gènere masculí.

Els que vulguin ser sexis > Qui vulgui ser sexi

Tots faran servir aquesta guia > Tohtom farà
servir aquesta guia

Canviar l’adjectiu pel verb
Que també funciona en singular:

Hem de triar director(s) per l’spot > Hem
de triar qui dirigirà l’spot.

El que no ens agrada gens
(però gens, eh?):
Utilitzar el masculí en singular

“Benvingut al meravellós món de la publicitat” en
comptes de “Et donem la benvinguda”

Utilitzar el femení només quan t’interessa

Les hostesses
Les infermeres
Les mestresses de casa

PD: I que a ningú se li acudeixi discutir amb
nosaltres perquè tot serà que decidim utilitzar
només la forma femenina per parlar a homes i
dones, que estem molt boges!
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Un capítol sobre números

Tu a quantes
dones veus?
De vegades és tan senzill com fer comptes.
Compta en un catàleg, spot, premsa, falca, el que sigui...

Quantes dones i homes hi ha?

Assegura’t que com a mínim hi hagi un
50% de dones, que som més del 50% de
la població mundial!
I quina participació hi tenen aquestes dones?

Són protagonistes de l’acció? En quin grau el
seu rol és rellevant per al desenvolupament de
la història? Es tracta d’un rol intel·lectual?

PD: S’entén que no ens referim a veure a més
dones netejant urinaris o cuidant de nadons com
si fossin mares solteres, oi?
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Un capítol que parla dels rols

Dones infermeres,
homes metges.

No tan sols els homes poden
ser directius, caps de
família, professionals, líders,
forts, rudes, decidits,
competitius, independents...
(Ni tots els homes són
insensibles, són els
salvadors, estimen el futbol
i no saben ni fregir un ou).

No tan sols les dones poden ser mestresses de casa,
cuidadores d’infants, afectuoses, sensibles, emocionals,
detallistes...
(Ni totes les dones són unes histèriques, criticones ,
envejoses, manipuladores que només es preocupen per
la seva manicura).

AVÍS! Un gatet mor cada vegada que un expert en neteja
amb bata blanca (el professional) surt a explicar-li a una
mestressa de casa (la no professional) com ha de deixar
la seva roba més blanca i la vaixella més lluent!
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Un capítol sobre allò que anomenen “Micromasclismes”

No li diguis “guapa”
ni “superdona”.
La paraula de moda, micromasclisme! Que va
tan bé per posar una etiqueta a totes aquelles
coses que molesten a les dones sense que de
vegades sàpiguen ben bé perquè.

“El micromasclisme és una
pràctica de violència en la vida
quotidiana que és tan subtil que
passa desapercebuda però que
reflexa i perpetua les actituds
masclistes y la desigualtat de les
dones envers els homes”
Luis Bonino Méndez

Amb exemples s’entén millor, tot i que
potser alguns de “micro” en tenen poc.

>> Les floretes gratuïtes
A les dones els agrada que els diguin
coses boniques?
Doncs depèn. Segons qui les digui són
més aviat un insult i una invasió de
l’espai personal. Especialment quan es
refereixen al físic, perquè rara vegada
diran “mira què intel·ligent és”, i encara
menys sense condescendència.

>> El famós “mansplaining”
Allà els tenim, aquells homes que
donen lliçons de vida a les dones
com si, a més a més, els fessin un
favor. “Escolta’m, reina, que ja
t’ensenyo jo com de fàcil és fer
servir l’ordinador”.

>> El mite de la Superwoman
No, les dones no poden amb tot.
Ni han de poder! Eliminem aquest
arquetip de dona de la publicitat que
només serveix per enganyar-les
perquè segueixin fent més feina de la
que els pertoca.

Sr, Sra i... Srta??!
Et sona haver-ho vist en algun
formulari? Doncs sí, mira, és que
encara hi ha empreses que creuen
que han de donar un tracte diferent
a les dones casades de les solteres.
Als “Senyorets” en canvi no.

>> Les coses per a dones
Perquè algú ha decidit que els
corresponen només a elles i així és
com es venen.
Com aquells anuncis de lleixiu que
parlen en femení o aquell aspirador
que du, en les seves instruccions,
només pictogrames de dones.

>> Les operacions bikini i similars
Com si algun dia se’ls pogués oblidar a
les dones que la societat les vol primes,
sense estries ni cel·lulitis!
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Un capítol per passar a l’acció

Eines de guerrilla
per al dia a dia
No saps per on començar? Aquí et deixem
algunes pistes que, si bé semblen un tonteria,
aconsegueixen trencar dinàmiques i, el més
divertit, a alguns els molesten molt!

Joan Mostra té
la bústia plena
No coneixeu a la
Maria Mostra?
És la germana del Joan
Mostra, i a ella també li
agrada que li escriguin
cartes...

Rosa i blau = Lila
Aquella mania que tenen
alguns de pensar que el
rosa és per a dones i el
blau per a homes. Que
els colors són com els
àngels: no tenen sexe!
I en cas de dubte, la
nostra recomanació és
mesclar-los i utilitzar el
color lila!

I si fos una dona?
Potser de vegades no té
cap sentit, però d’altres
és que simplement no
s’ha plantejat perquè “lo
normal” és posar un
home.

Mira-ho de l’inrevés
Una norma que gairebé mai
falla: si en girar els rols de
dona/home queda ridícul, és
que era ridícul des de l’inici.
O potser el vestit de la
Pedroche no quedava ridícul
quan se’l va posar la seva
parella?

El “Sexy Lamp Test”
Tal qual: si pots substituir les dones per una làmpada
sexi, és que alguna cosa has fet malament.

Continuarà.... al nostre Facebook!

Torn de precs
i preguntes
No som expertes en el tema, tan sols publicitàries
que s’inquieten amb el sexisme que veiem a diari i
que es creen les seves pròpies teories. Per això, si
tens alguna cosa més que t’agradaria afegir a
aquesta guia, serà benvingut!

Uneix-te al nostre Facebook

Envia’ns un e-mail:

facebook.com/PiensaSexi

piensasexi@gmail.com

