
Intervenció de la periodista Jéssica Pérez a l'acte 'Periodisme digne, ciutadania lliure',  

celebrat el 4 de juny de 2018 als Jardins Jaume Perich de Barcelona.

Fa pocs mesos que vaig agafar distància amb el món del periodisme esportiu més massiu 

i em vaig quedar en el refugi dels reportatges sobre esport amb perspectiva de gènere, 

allà on més a gust em sento. Però avui, des de la meva trajectòria per diverses redaccions 

d'esports, vull dir vàries coses.

Sí, sé el que és un fora de joc. No, no busco un nòvio futbolista.

No vull continuar sent un adornament als teus programes. Vull anar d'enviada especial als  

grans esdeveniments. No vull ficar-me el vestit de còctel per a presentar. Vull opinar a les 

teves tertúlies. No vull conformar-me amb un inal·làmbric, vull portar la narració principal.

Vull que quan fas una pregunta a l'aire en la redacció et valgui la meva resposta i no 

necessitis la confirmació d'un company per a donar-la per bona.

No vull haver de demostrar el doble que un home perquè em prenguis seriosament. Vull 

que sigui suficient amb ser bona i no haver també d'estar-ho.

No vull haver de lluitar perquè parlis al teu mitjà dels mèrits que fan les dones a l'esport.  

No vull haver de barallar-me perquè, quan en parles, fas servir un llenguatge masclista. 

Vull que ens valoris. A totes. Deixa de tractar-nos com una anècdota.

Vull que entenguis que l'esport i el periodisme esportiu han deixat de ser el vostre bastió. 

Que això ja no va d'uns homes que el practiquen, uns altres homes que l'expliquen i uns 

altres  homes  que  el  consumeixen.  Que  les  dones  el  practiquem,  l'expliquem  i  el  

consumim. Que aquest és ja territori conquerit i som aquí per quedar-nos-hi.

Per això és tant important la diversitat de continguts i la perspectiva de gènere, perquè el 

periodisme que feu, que fem, és per a totes i tots. Perquè un periodisme digne no entén 

de segregacions ni sexismes.

Vull que el TEU programa i el TEU mitjà puguin ser també el NOSTRE. Que deixin de 

manar sempre els mateixos, que les dones també siguem a dalt, decidint. Que la meitat 

de la població estigui ben representada.

Però, tot i que el món de l'esport és un reducte històric del masclisme més ranci, sé que 

això que avui denuncio és extensible a totes les àrees. Per això, exigim respecte com a 

professionals i diem prou a la bretxa salarial,  el sostre de vidre, l'assetjament laboral i 

sexual, la precarietat i la mirada parcial. Per un periodisme digne fet per totes i per a totes.


