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Sexisme: la violència 
de les mil cares
On som i cap on anem

Julia Sousa Poza
Llicenciada en Ciències de la Informació 

per la Universitat de Bellaterra (Barcelona), 

ha treballat de periodista durant gairebé 

quaranta anys, primer al diari Tele-Expres 

i més tard a diferents diaris, com El Perió-

dico de Catalunya, i a revistes com ara In-

tervíu i Tiempo. Així mateix, va col·laborar 

quatre anys a TVE Catalunya, Circuit Cata-

là, i, finalment, s’ha dedicat al sector de la 

comunicació empresarial i política, etapa 

en què destaquen els set anys que va ser 

cap de premsa de la Delegació del Govern 

a  Catalunya.  En  l’actualitat,  gestiona  un 

mitjà de premsa local al Baix Empordà.

El sexisme és l’origen de la violència de gènere, ja que associa, 
potencia, ensenya i transmet els valors masculins com a sinònim 
d’èxit, de força, d’intel·ligència, de poder. Es contraposa al que és 
femení, que roman invisible i sempre està supeditat a allò que és 
masculí. En l’exercici d’aquest poder arrela el sexisme i, al seu torn, 
el sexisme busca aquest poder. El sexisme, per tant, només coneix 
un gènere: el masculí. Aquest llibre no és només per a dones, ni 
de lluny, també és per als homes, atès que el combat contra el 
sexisme ens interpel·la a tots. Als homes, perquè el practiquen per 
herència històrica i a les dones, perquè el pateixen. I perquè, sen-
se adonar-se’n, de vegades el transmeten als seus fills i filles quan 
els eduquen des d’una perspectiva sexista.

El sexisme és el punt de partida de la desigualtat, així com de la 
violència masclista. Una violència que pren múltiples formes. N’hi 
ha tantes que a la portada del llibre parlem de «la violència de les 
mil cares». Els crims en són l’expressió més cruel i inhumana. Però 
la violència contra les dones està en les paraules, en els gestos, en 
les actituds, en la desigualtat quotidiana, a les llars, a la feina, al 
carrer. Està a les ments.

Sexisme: la violència de les mil cares, de Julia Sousa, amb pròleg 
de Marina Subirats, és el tercer llibre editat per la Fundació Perio-
disme Plural, dins la seva col·lecció Periodisme i Drets Humans. 
Pretenem que sigui una obra útil, que aporti dades i reflexions per 
conèixer millor el problema en tota la seva complexitat, una infor-
mació imprescindible per combatre aquests crims insuportables 
entre totes i tots. Per transformar les ments.
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