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Intèrprets: Charlize Theron (Josey Aimes); Frances McDormand (Glory); Sean
Bean (Kyle); Hank Aimes (Richard Jenkins); Jeremy Renner (Bobby Sharp);
Michelle Monaghan (Sherry); Woody Harrelson (Bill White)); Sissy Spacek
(Alice Aimes); Elle Peterson (Karen Aimes); Thomas Curtis (Sammy Aimes);
James Cada (Don Pearson); Linda Emond (Leslie Conlin).

SINOPSI
Josey Aimes (Charlize Theron) decideix posar fi al seu matrimoni després dels
maltractaments que ha hagut de patir i torna al seu poble, al nord de
Minnesota, per buscar feina. Amb dos fills al seu càrrec, vol cobrar un bon sou i
l’única possibilitat és treballar a les mines de ferro. Es tracta d’una feina
dominada, des de sempre, pels homes, en una societat poc avesada als
canvis. Animada per la seva antiga amiga Glory (Frances McDormand), una de
les poques dones mineres del poble, Josey comença a treballar. Està
mentalitzada per fer una feina perillosa i dura, però no per aguantar
l’assetjament sexual que ella i les seves companyes han de patir per part dels
minaires.
Quan Josey protesta contra el tracte que rep, es troba una gran oposició. No
només els qui manen no volen escoltar la veritat, tampoc altres persones del
seu entorn, com ara els seus pares o moltes de les seves companyes que
tenen por a què la situació encara empitjori més. Basada en un fet real North
Country (En tierra de hombres), segueix el trajecte que portarà la Josey per un
camí on mai hagués imaginat arribar, inspirarà a d’altres dones i acabarà en el
primer plet massiu contra l’assetjament sexual.

PANTALLA D’ACTIVITATS
1.- Per què se’n va de casa la Josey? Com és la Josey? Expliqueu l’evolució
d’aquest personatge al llarg del film.
2.- Quina actitud té el pare de Josey, Hank Aimes, respecte la seva filla? Quan
sap que s’ha separat del seu marit li diu: T’ha enxampat amb un altre home?
Què denota aquest comentari. Assenyaleu el seu canvi d’actitud. Quin element
provoca aquest canvi?
3.- Feu una relació de totes les agressions que pateix la Josey i les seves
companyes, des de l’examen ginecològic a que ha de sotmetre’s quan vol
entrar a treballar fins l’episodi del lavabo portàtil que és llençat a terra amb la
Sherry dins o els insults de l’assemblea del sindicat.
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4.- Per què el sindicat no defensa les dones obreres de l’assetjament sexual de
què són objecte? Quins principis haurien de complir els sindicats de
treballadors i treballadores sobre discriminació de gènere?
5.- L’amo de la companyia, en Don Pearson, inicialment s’ofereix a la Josey per
ajudar-la, però després, quan la noia li planteja la situació de les dones
minaires, vol que dimiteixi. Com és aquest personatge? Rememoreu la seva
conversa amb la seva advocada: per exemple quan diu: Hi ha feines per
homes i feines per dones o Les dones us ho preneu tot seriosament. Què us
semblen les seves opinions? Són habituals?
6.- En Sammy, el fill de la Josey, és un gran afeccionat a l’hoquei sobre gel. En
el partit que veiem, però, un company no li vol passar el disc. Per què? Quina
mena de prejudicis té una societat que es comporta així?
7.- Com és el nord de Minnesota? Parleu del paisatge, de com són els seus
habitants, de la seva religió, de la seva economia...
Vegeu:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Minnesota
8. La majoria dels personatges del film pateixen una transformació personal
provocada per les injustícies de la situació i la tenacitat d’en Josey. En grups de
cinc escolliu un d’aquests personatges i escriviu un mínim de cinc frases
representatives de la seva evolució al llarg de la pel·lícula fixant-vos en quin és
l’agent que provoca el canvi (persones, fets, context, etc.).
Personatge
Josey

Agent que provoca el canvi

Frases més representatives

Hank
Sammy
Glory
Bill
9. Digues quines d’aquestes accions constitueixen les subtrames del film i
quines no. Justifica la teva resposta.
Violació i maltractaments, solidaritat, comunicació familiar, alcoholisme, el
treball a les mines.
10.- Inicialment, en Bill White, l’advocat de la Josey la vol convèncer que no
interposi cap querella contra l’empresa i li diu que com que és una noia bonica
no li serà difícil casar-se un altre cop i que el marit la mantingui. Quina opinió us
mereix aquesta postura? Com respon la Josey?
11.- Al final del judici, l’advocat de la noia, en Bill diu: què pot fer una quan els
qui tenen el poder fan mal als qui no el tenen? Aixecar-se i dir la veritat, encara
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que estiguis sol . Què us sembla aquest raonament? Per què, habitualment, no
ho fem?
12.- Davant la desigualtat i davant l’assetjament contra les dones a la feina, tots
els homes reaccionen com els de la pel·lícula? Hi ha algun comportament
masculí no representat al film?
13.- Què us sembla la traducció espanyola del títol del film, En tierra de
hombres? Quin altre títol li haguéssiu posat? Per què?
14.- En dues ocasions, observem en el film imatges per televisió sobre el cas
Anita Hill. Cerqueu informació sobre aquest cas i vinculeu-lo a la història de
North Country.
15.- Creieu que encara hi ha feines per a homes i feines per a dones?
16.- La violència contra les dones és una xacra inacabable. Podeu seguir la
premsa diària per comprovar-ho. Com creieu què es podria començar a
solucionar aquest greu problema?
17. A Intermón Oxfam defensen la igualtat entre homes i dones, com també a
l’Institut Català de la dona. Resumeix breument quina és la tasca que porta a
terme cada organització i cerca’n dues més.
http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1176&idioma=2.
http://www.gencat.net/icdona/i_institut.htm
18. Si la Josey visqués a Catalunya el 2007 i patís una injustícia com la que
explica, on hauria d’anar per denunciar-ho i per demanar assessorament?
19. Coneixes algun llibre, una cançó o una altra pel·lícula que tracti un tema
semblant? Porta-ho a classe per comentar-ho amb els teus companys.
20. PUBLICITAT, DONA I ESTEREOTIPS

Observeu
aquestes
imatges
que
pertanyen a diverses campanyes publicitàries. Són una mostra d’una manera
de fer publicitat, molt estesa, marcada clarament pel masclisme i en la qual
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s’assignen papers molt concrets a l’home i a la dona. En aquest cas, és molt
evident la utilització de la dona només com a objecte de plaer i de sensualitat.
Ja fa molt de temps que la publicitat va descobrir que el sexe ven, i fa servir
imatges com aquestes, amb un contingut eròtic i sexual com a element
d’atracció. Podem adonar-nos-en que la utilització de la imatge de la dona es fa
servir per fer promoció turística, per vendre vi, gelats o aigua mineral...
Els mitjans de comunicació, molts d’ells dominats per la publicitat, tenen una
forta influència en la nostra manera de percebre el món, en la nostra manera
de pensar, de relacionar-nos ... És per això que la imatge que els mitjans de
comunicació i la publicitat donen de la dona i de l’home, penetra en la
mentalitat i en les consciències de les persones i fa perdurar els estereotips i
els prejudicis masclistes que podem contemplar perfectament a North Country
(En tierra de hombres).
Activitats:
20. 1.- Cerqueu anuncis de televisió o a la premsa on aparegui:
-

El cos de la dona com a recurs groller per captar l’atenció.
El desigual repartiment de tasques domèstiques i familiars entre homes i
dones.
L’exigència de bellesa a les dones com a base de la seva valoració
social.
La minusvaloració laboral de la dona.

20. 2.- Analitzeu un dels anuncis que hàgiu trobat a partir d’aquest esquema:
a. La forma.
- Les paraules (Quants textos hi ha?; Quin té més importància?; Què
diuen els textos?)
- Les imatges (Quantes imatges hi ha? Com es distribueixen? Què
representen? Què simbolitzen?)
- Els sons. Només en anuncis de ràdio i televisió. (Hi ha música? De quin
tipus? Hi ha efectes sonors? De quin tipus? Quin paper tenen la música
o els efectes en l’anunci?).
- L’estructura (Quina relació hi ha entre text, imatge i sons? Què
predomina? Què crida més l’atenció i es recorda més? Per què? ).
b. El contingut.
- El missatge (Quin és el producte i la marca que s’hi anuncien? Apareix
clarament la marca en l’anunci i es recorda? Com resumiríeu el missatge
que es vol transmetre? És fàcil d’entendre? Aquest missatge és adequat
per al producte, és adequat per a la marca, és interessant per al
consumidor?
- Els consumidors (A quin públic objectiu va dirigit l’anunci? Apareix en
l’anunci el consumidor de la marca? Com es caracteritza?
- El valors (El món que reflecteix l’anunci s’assembla a la realitat? Per
què? Quina representació del món es desprèn de l’anunci? Quin tipus de
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persones apareixen a l’anunci, quin paper hi fan i com estan
caracteritzades? Quins valors emocionals i simbòlics s’atribueixen al
producte o servei de l’anunci?

20.3.- Organitzeu un debat sobre les maneres de contrarestar la publicitat que
fomenta la desigualtat entre homes i dones.
20. 4. Elaboreu un anunci publicitari que mostri la igualtat de gènere.

VISOR DE TÈCNIQUES AUDIOVISUALS
1.- A les primeres imatges del film veiem com la Karen, la filla de la Josey, juga
amb una Barbie. Com es diu el pla que ens mostra la nina?
2.- Durant tot el film ens van explicant la història de la noia i de forma paral·lela
se’ns mostren imatges del judici. Esbrineu com s’anomena aquest tipus de
muntatge.
3.- Precisament, sovint quan apareix el judici, la forma de transició es fa
mitjançant unes imatges a gran velocitat. Quin nom té aquest recurs?
4.- En l’escena on l’encarregat Pavic fa un discurs a les noves treballadores, la
càmera es situa por sobre dels personatges. Quin nom té aquesta angulació?
5.- Les imatges de la violació són mostrades a través d’un salt enrera en
l’acció. Quin nom rep habitualment aquest tractament del temps en el cinema?
6.- En l’escena on la Sherry vol vendre cosmètics a les seves companyes, les
dones són enquadrades a l’alçada de la cintura o del pit. De quin tipus de pla
es tracta?
7.- Probablement l’escena més emotiva la tenim al final del judici quan la Glory,
la Sherry, els pares i altres treballadors de la mina donen suport a la Josey i es
van aixecant per sumar-se al plet. Com aconsegueix la directora, Niki Caro,
aquesta gran emotivitat?
8.- Intenteu fer un seguiment de la música i expliqueu quina mena d’atmosfera
va creant al llarg de la pel·lícula.
9. Repensem les imatges recordant els orígens
Aquest fotograma pertany a una de les primeres
pel·lícules de la Història del Cinema. El títol amb
el que ha passat a la posteritat és Sortida dels
obrers de la fàbrica Lumière (1895). Si mirem amb
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atenció tot el film podrem observar que la majoria de les persones que surten
de la fàbrica de la família Lumière són dones. Per què, doncs, s’ha parlat
sempre de la sortida dels obrers?
Més preguntes:
-

A què creieu que respon aquesta incoherència entre la imatge i el títol de
la pel·lícula?
La utilització d’expressions sexistes és habitual en el nostre món? Podeu
posar-ne més exemples?
Quines idees podríeu exposar per superar aquesta utilització sexista de
la llengua?

TRÍPODE DE LECTURES
DONES, EXPLOTACIÓ I TERCER MÓN
La Míríam Valle és una nicaragüenca de 26 anys que ha treballat des dels 18
en maquiles. Prop de 50.000 dones treballen a Nicaragua en aquestes
empreses, instal·lades en zones franques, que fabriquen majoritàriament roba i
calçat per a multinacionals asiàtiques i nord-americanes. Les condicions
laborals són infrahumanes però és la seva única sortida per sobreviure.
Com és un dia normal de la teva vida?
M’aixeco a les 5 del matí. Ordeno la casa i preparo a les meves tres filles per
anar a l’escola. Entro a treballar a les 6h fins a les 12h quan fem una pausa per
dinar de 45 minuts. Després tornem als nostres llocs fins que s’acabi la feina,
que pot ser a les dotze de la nit. Hem lluitat molt perquè ens donessin mitja
hora de descans per sopar. Quan hi ha molta urgència per lliurar una comanda
ens quedem tota la nit cosint i continuem al matí següent.
Amb aquest ritme, suposo que és fàcil caure malalta...
És esgotador. A les maquiles hi ha molt poques dones de 30 anys perquè no
aconsegueixen aguantar el ritme.
Perquè ens fem una idea, pots fer-nos quatre pinzellades de com és el
treball en una maquila?
A part de les 48 hores setmanals, jo treballava 40 hores extra, de les quals
només me’n pagaven la meitat. Cobrava 48 dòlars al mes. No tenia dret a fer
pauses ni per anar al bany. Els encarregats et cridaven i t’insultaven amb
qualsevol excusa. El pitjor és tenir una conducta rebel , el que significa exigir el
respecte dels teus drets.
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Algun exemple de rebel·lia?
Em vaig posar malalta i durant una setmana no vaig poder anar a la fàbrica. Al
tornar, el meu cap volia que recuperés el temps perdut sense cobrar. M’hi vaig
negar. Va voler acomiadar-me al·legant indisciplina laboral. No ho vaig
acceptar. Després ho va intentar per falta injustificada però vaig tornar a
rebutjar-ho. Al final em va acomiadar sense més, gràcies a això vaig tenir dret a
la meva indemnització.
Hi ha treballadores que desconeixen els seus drets...
És cert. Moltes vénen del camp i són analfabetes. Obeeixen en tot. La resta
intentem ajudar-les donant-los consells. De totes maneres, també hi ha
treballadores ben informades que no reclamen perquè necessiten la feina. A
Nicaragua, treballar en una maquila és un privilegi. Un metge, un mestre o un
policia cobren la meitat.
El 80 % de les treballadores de les maquiles són dones. Per què creus que
és així?
S’aprofiten que aguantem més els crits i som més responsables. No ens
arrisquem a perdre la feina si tenim una família que depèn de nosaltres. Jo
treballo per completar el salari del meu marit i poder mantenir les nostres tres
filles. De totes maneres, tinc companyes que estan soles per tirar endavant els
seus fills.
A més de pressionar les empreses, què podem fer els consumidors?
A la gent només li importa el preu i la qualitat però hauria de saber que darrere
de cada peça hi ha una persona que pot estar treballant en condicions molt
precàries.
Has vingut a Espanya per difondre un documental en el qual tu apareixes
denunciant la situació a les maquiles. La sensibilització pot tenir resultats
positius?
He deixat la feina per venir a oferir el meu testimoni perquè crec que és molt bo
que es conegui la nostra experiència. La meva aportació és només un gra de
sorra i els canvis són lents. Però algú els ha de fer.
Intermon Oxfam. Butlletí ACTUA. Informació per a l’acció. Març 2004. N. 5
Activitats
1.- Esbrineu què és una zona franca i què és una maquila.
2.- Què significa tenir una conducta rebel.
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3.- A partir de la campanya Roba Neta, desenvolupada per diverses ONG feu
una llista de les marques comercials de roba i material esportiu que produeixen
de forma similar a la que ens explica la Míriam Valle.
4.- Què podem fer els consumidors occidentals enfront d’aquesta qüestió?
5.- La Míriam té vint-i-sis anys, tres filles i, segons el que ens explica, pot fer
jornades laborals de 16 o 18 hores. Quins drets fonamentals de la persona no li
són respectats? Consulteu en aquesta adreça la declaració dels drets humans
universals
i
digueu
quins
li
són
vulnerats.
http://www.xtec.es/~lvallmaj/passeig/dudh.htm

OBRERES D’AVUI
El 25 de març de 1911, quan tan sols faltaven cinc minuts per plegar, les
flames van aparèixer a la fàbrica de la Triangle Shirt Waist Company de Nova
York el foc avançà amb fúria i 146 dones, la majoria joves immigrants d’entre
16 i 23 anys, morien asfixiades o en llançar-se, desesperades, per les finestres,
ja que les portes estaven tancades. Eren obreres que es dedicaven a la
confecció de shirtwaist, una peça femenina molt en voga a finals del XIX i
principis del XX. En la indústria tèxtil, a Nova York i a la resta del món, la mà
d’obra era majoritàriament femenina. Els sous eren miserables i les condicions
de treball, deplorables: poca il·luminació, temperatures molt elevades,
ventilació inexistent, jornades de 16 a 18 hores, i molt poca seguretat. Els
accidents i les malalties, des de l’asma fins a la sordesa, passant per l’artrosi,
eren el pa de cada dia. Aquestes i altres obreres del tèxtil que també van morir
en situacions similars se les recorda cada 8 de març, el Dia de la Dona
Treballadora.
Han passat prop de cent anys i les dones continuen essent majoria en el sector
tèxtil i de la confecció. Segons dades del Centre d’Informació Tèxtil i de la
Confecció (CITYC), el 60,7 de treballadors són dones, una cosa bastant inusual
en la indústria. La majoria tenen entre 45 i 49 anys. El següent tram d’edat amb
més presència és dels 30 als 34 anys. Sense elles la indústria tèxtil
probablement s’hagués ensorrat. Tan sols cal observar les reaccions dels
empresaris quan el 1921 el govern espanyol anuncià un nou decret que
prohibia a les dones treballar de nit. La patronal posà el crit en el cel.
L’argument de la Cambra de Comerç fou: el trabajo de la mujer no puede ser
sustituido porque la mano de obra masculina es más cara, no solo por ser
mayor el jornal sino por ser menos la eficiencia, pues las condiciones de la
mujer se adaptan mucho mejor a la mayor parte de la maquinaria y a su
manejo. Les resistències eren tan fortes que el decret llei del descans nocturn
de la dona no fou promulgat fins al 1927.
Avui en dia, en moltes famílies, el sou de les dones es considera un
complement de l’economia familiar. L’Encarna, delegada de CCOO en una
empresa tèxtil de Sant Quirze del Vallès, afirma que tot i que no hi ha
diferències salarials entre els homes i les dones per fer la mateixa feina, si és
cert que els homes ocupen els llocs que estan millor pagats. Nosaltres
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treballem per canviar això i promocionar laboralment les dones, afirma la
sindicalista, que critica la competència deslleial de la Xina. Abans, els
empresaris tiraven bastant de les dones que treballaven a casa sense
contracte, però ara ni això, els surt més a compte deslocalitzar, es lamenta.

Principals taxes del mercat de treball
(persones de 16 als 64 anys)
DONES
Taxa d’activitat
Taxa d’ocupació
Taxa d’atur

Catalunya
67,5
62,0
8,1

Espanya
61,8
54,8
11,4

Catalunya
85,8
81,0
5,6

Espanya
82,4
77,4
6,1

HOMES
Taxa d’activitat
Taxa d’ocupació
Taxa d’atur

Salari brut mitjà anual percebut
CATALUNYA

Dones
Homes
Ambdós sexes

15.347
22.986
19.474

ESPANYA

Dones
Homes
Ambdós sexes

14.691
20.597
18.182

Població ocupada amb contracte a temps parcial
Dones
Homes

79,4
20,6
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Sílvia Marimon. “Obreres d’avui”. Quadern de EL PAÍS. 8-3-2007. Adaptació
dels autors.
Activitats.
1.- Les condicions de vida de la obreres de Nova York de 1911 i les de les
obreres nicaragüenques actuals són molt semblants. Ha passat gairebé un
segle. Per què creieu que la humanitat no ha progressat en aquest camp?
2.- En el text Obreres d’avui se’ns explica l’origen del Dia de la Dona
Treballadora. Investigueu sobre l’origen del Primer de Maig.
3.- Per què deu ser que els homes ocupen els llocs millor pagats?
4.- Què vol dir deslocalitzar una indústria? Quines conseqüències té?
5.- Debateu sobre què caldria fer per equilibrar els percentatges entre homes i
dones respecte a les taxes del mercat de treball, al salari brut i a la població
ocupada en temps parcial.

DONA I UNIVERSITAT
El mes de juliol del 2007, a La Revista de la Universitat de Barcelona es
publicava un reportatge molt interessant sobre “Dona i universitat”, el qual
mostra amb dades sorprenents que a les universitats també trobem
discriminació de gènere. Aquest fet dificulta que puguem disposar del capital
humà femení en tasques de desenvolupament i innovació. Segons explica el
reportatge, la conciliació entre la vida personal i la carrera acadèmia no sembla,
ni molt menys, ser l’únic factor de discriminació.
Activitats
1. Observeu aquest gràfic i descriviu quin lloc ocupen les dones i els homes en
cadascun dels estadis analitzats: estudiants de 1r i 2n cicle, titulats, beques
predoctorals, títols de doctor, professorat i catedràtics d’universitat. Per a més
informació podeu consultar tot el reportatge a la següent adreça:
http://www2.ub.edu/comunicacions/revista_launiversitat/revista_40/
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2. Escriviu quina és la vostra conclusió sobre aquest fet. Què podem fer per
canviar-ho?

RACCORD: Per continuar amb el tema...
Persépolis (Animació). 2007. França – EEUU.
Paronnaud

Marjane Satrapi i Vincent

Marjane creix a l’Iran de la Revolució Islàmica. Els fonamentalistes trenquen les
il·lusions d’un poble, imposant el vel a les dones i empresonant a milers de
persones. Intel·ligent i valenta, Marjane descobreix el punk, Abba i Iron Maiden.
Als catorze anys, els seus pares l’envien a Àustria. Resisteix els mals moments
típics d’una adolescent i descobreix l’amor. Torna a l’Iran, encara que significa
patir l’asfixiant repressió dels guardians de la revolució. Entra a l’escola d’art i
es casa, al mateix temps que segueix criticant el govern. Als vint-i-quatre anys,
no pot resistir més l’opressió i marxa a França per trobar un futur més
esperançador. Vegeu la fitxa didàctica :
http://www.cinescola.info/0809/cine45.html
Whale Rider. 2002. Noza Zelanda- Alemanya. Nikki Caro
Whale Rider ens explica la fermesa i determinació de Pai enfront dels costums
sexistes del seu poble. Pai és una noia maori. Si hagués nascut nen hauria
estat el successor del cap de la seva tribu, perquè les tribus maoris de Nova
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Zelanda tenen per tradició que els successors dels seus caps siguin els seus
mateixos fills mascles primogènits.
La pel·lícula ens explica com, a l’època actual, el fill del cap, Porourangi,
espera dos fills bessons, un nen i una nena. Durant el part, però, el nen i la
mare moren i els avis és fan càrrec de Pai, perquè el pare marxa del poblat.
Vegeu la fitxa didàctica: http://www.cinescola.info/0607/cine35.html
Antonia (1995). Holanda. Marleen Gorris
En una tranquil·la granja de la Holanda profunda, la nonagenària Antònia
repassa la seva vida. Tranquil·lament ajaguda al seu llit fa memòria fins el dia,
poc després de la Segona Guerra Mundial, en què va tornar al poble on havia
nascut. A partir d’aquí, recorda la seva vida durant el cinquanta anys següents,
així com les de la seva filla i de la seva néta. Un dia rera l’altre el comportament
independent i lliure d’Antònia i la seva família, i especialment la seva voluntat
de lluita per la dignificació de les dones, es barreja amb la vida quotidiana de la
comunitat on viu.

FOCUS WEB
Educació en comunicació:
www.aulamedia.org
www.laxarxa.info
http://edumediacat.wordpress.com/
http://www.laxarxa.info/2006/docmarc1.html
http://www.laxarxa.info/manifest.html
http://www.audiovisualcat.net/publicacions/lbe.html
http://www.laxarxa.info/unesco.html
http://www.xtec.es/audiovisuals/competencies/index.html
Mitjans de comunicació alternatius:
http://www.neokinok.tv/
http://horitzo.tv/node/134
Defensa dels drets de les dones
http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1176&idioma=2.
http://www.gencat.net/icdona/i_institut.htm
http://www.xtec.es/~lvallmaj/passeig/dudh.htm
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Tres, dos, un: acció!
Us proposem organitzar al vostre centre un taula rodona sobre la situació
actual de les dones en el món laboral: discriminació; obstacles en la
promoció professional; assetjament; diferències de sou... Convideu
a representats de sindicats; organitzacions feministes; entitats
oficials; dones que puguin explicar la seva experiència, etc. Aquí
teniu diverses pàgines web que us poden ajudar a realitzar els
contactes:
http://www.gencat.net/icdona/fdetallew.htm
http://www.conc.es/dona/
http://www.donesugt.org/
http://www.sindicat.net/dona/ini.htm
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