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Internet en femení. 
Ús d’estratègies femenines en la cultura hacker

Internet in the feminine. 
Using feminine strategies in the hacker culture 

REsUM:
diferents corrents feministes han acusat la tecnologia, històricament, de formar part de 

l’estructura patriarcal. i de fet, els estudis mostren que l’accés a l’elaboració i estudi de la 

tecnologia segons el gènere és, encara, profundament desigual. no obstant això, 

internet és una producció cultural. Segons castells, una de les cultures de base 

d’internet, la primordial, és la cultura hacker. aquesta nova cultura té característiques 

pròpies que la converteixen en més propera a aquells valors que històricament s’han 

considerat «femenins» com són la creativitat, la cooperació o el caràcter no formal. 

castells afirma que la tecnologia és una dimensió fonamental del canvi social, i que el 

tipus de tecnologia que es desenvolupa i difon en una determinada societat en modela 

decisivament l’estructura material. les ciberfeministes veuen en aquesta nova tecnologia 

la possibilitat de les dones d’accedir a la tecnologia, d’usar-la i també de crear-la... És 

internet una oportunitat perquè s’acabi aquesta fractura digital de gènere?

PARAULEs CLAU:
Internet, tecnologia, hackers, gènere, fractura digital, cultura lliure.
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Internet in the feminine. 
Using feminine strategies in the hacker culture 

Internet en femení.

Ús d’estratègies femenines en la cultura hacker

ABsTRACT:
a number of feminist movements have historically accused technology of being part of 

the patriarchal structure. indeed, different research studies demonstrate that access  

to the design and development of technology has an uneven gender distribution. 

However, internet is a cultural production and, according to castells, hacker culture is an 

essential component of the cultural basis of the internet. This new culture comprises 

some characteristics that are closely tied to the values which are historically considered 

to be “typically feminine” such as creativity, cooperation or informality. castells argues 

that technology is a fundamental dimension of social change and that the type of 

technology a society develops and disseminates is, to a great extent, a model of its 

material structure. Therefore, cyberfeminists see in this new technology the possibility 

for women to access the technology itself, to use it and be part of its design. is internet 

an opportunity to eradicate the gender digital divide?

KEywORDs:
Internet, technology, hackers, gender, digital divide, free culture.
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1. Introducció

Els estudis mostren que l’accés a l’elaboració i estudi de la tecnologia segons el 
gènere és, encara, profundament desigual. No obstant això, sociòlegs com Manuel 
Castells defensen que Internet com a producció cultural té com a cultura de base 
la cultura hacker. 

Aquest article té per objectiu defensar, des d’una aproximació teòrica, que 
aquesta nova cultura té característiques pròpies que la converteixen en més prope-
ra a aquells valors que històricament s’han considerat «femenins», com són la 
creativitat, la cooperació o el caràcter no formal, i que per tant Internet pot ser una 
oportunitat perquè s’acabi o es redueixi la fractura digital de gènere.

2. La segona fractura digital de gènere

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són un element fona-
mental de la societat de la informació i, com a tals, tenen un important impacte 
econòmic i social (Montagnier, 2007). Les TIC són un factor d’apoderament per a 
persones i grups socials, ja que ofereixen la capacitat instantània d’accedir i com-
partir informació, i d’organitzar recursos de la forma més barata i ràpida que s’ha 
vist mai (Castaño, 2008). I no obstant això, encara hi ha milions de persones al món 
que no tenen accés a aquestes tecnologies.

S’anomena fractura digital aquest accés desigual de les persones a les TIC (i 
especialment Internet), a causa de barreres físiques o socioeconòmiques. La fractu-
ra digital, a més, es correlaciona amb factors com la raça o l’ètnia, l’edat, la proce-
dència geogràfica... i el gènere. Amb tot, alguns estudiosos creuen que aquesta 
primera fractura, que té en compte sobretot l’accés físic a la Xarxa, està començant 
a disminuir (Katz i Rice, 2002). 

Però no és només l’accés físic a Internet el que suposa una divisió o fractura. 
S’anomenen segona fractura digital les diferències en la capacitat d’aprofitament 
que una persona té del potencial de les noves tecnologies, i correspon al que Van 
Dijk (1999) assenyala com a absència d’experiències digitals elementals a causa de 
manca d’interès, ansietat, manca d’atractiu de les TIC i manca d’habilitats digitals 
com a resultat d’una amigabilitat insuficient de l’usuari i una educació o suport 
social inadequats.

Com a extensió de la segona fractura digital, Paul Gilster (1997) crea el concep-
te d’alfabetització digital (digital literacy) per definir la substitució de la televisió, 
telèfons i diaris per les noves tecnologies i per referir-se a la capacitat de les perso-
nes per a adaptar-se al nou entorn digital. Actualment i en un sentit més ampli, 
l’alfabetització digital descriu i mesura el tipus d’habilitats en què diferents grups 
de persones varien en funció de certes variables contextuals i estructurals. 
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Darrerament s’està utilitzant, més enllà del concepte d’alfabetització digital, el 
terme fluïdesa digital (digital fluency) (Castaño, 2008). La fluïdesa digital seria un 
procés dinàmic a través del qual els estudiants usen i transformen diferents signes 
i dissenyen nous significats. Implica moviment, a diferència de l’alfabetització, que 
és un concepte estàtic (Sáinz, Castaño i Artal, 2008). 

Com hem vist, a banda del nombre (creixent) d’usuàries que tinguin accés a 
Internet, és molt important per a discernir la fractura digital la qualitat d’aquest ús. 
L’any 2006, l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics 
distingeix entre usuaris i especialistes en TIC, i estableix tres categories (Castaño, 
2008):

— Usuaris bàsics: utilitzen de forma competent les eines genèriques necessàries 
per a la societat de la informació, l’administració electrònica i l’activitat laboral 
(gestor de documents, fulls de càlcul, correu electrònic...). 

— Usuaris avançats: utilitzen eines de programari específiques de sectors con-
crets, malgrat que les TIC no constitueixen el seu objecte de treball sinó que en són 
només una eina. 

— Especialistes TIC: tenen la capacitat de crear i mantenir sistemes, de manera 
que les TIC constitueixen una part fonamental del seu lloc de treball. 

Segons Van Welsum i Montagnier (2007), així com el nombre d’usuàries bàsi-
ques està augmentant, el nombre d’especialistes TIC als Estats Units no supera el  
7 % en les categories més avançades —enginyers informàtics i electrònics— i el 50 % 
en les menys rellevants —administradors de bases de dades, analistes d’opera- 
cions. 

A la taula següent, si considerem les dades de l’Eurostat (2007), mostrem les 
dades referents a l’educació superior.

En primer lloc, observem que el percentatge d’homes i dones que han obtingut 
«educació terciària» (educació superior) és molt similar a la Unió Europea, fins i tot 
amb una lleugera superioritat de dones universitàries (23,8 %) per sobre dels ho-
mes (23,1 %). Fins i tot a països com Suècia o Estònia la diferència entre ambdós 
sexes arriba als 10 i 11 punts, amb la balança decantada cap a les dones. 

No obstant això, si comparem aquestes dades amb les columnes següents de 
la taula 1, en què s’indiquen les habilitats informàtiques de la població, veurem 
que els homes amb un nivell alt d’habilitats informàtiques és clarament superior 
al de les dones amb el mateix nivell, en tots i cadascun dels països de la Unió 
Europea. Si prenem l’exemple de Suècia, on havíem vist que les dones amb edu-
cació superior (36,7 %) superaven àmpliament els homes (26,1 %), resulta que 
en les habilitats computacionals aquest ordre s’inverteix, ja que el 42 % dels ho-
mes tenen habilitats de nivell alt enfront de només el 17 % de les dones. No és 
per manca d’accés als estudis superiors que les dones no arriben a habilitats in-
formàtiques altes.

Sembla, segons les dades, que «la tecnologia és masculina».1 Sigui o no mas-
culina, el que és evident és que la tecnologia l’elaboren els homes: els estudis tèc-
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nics són estudis «tradicionalment masculins», tal com alguns autors (Elejabeitia i 
López Sáez, 2003) denominen els estudis en què les dones no arriben al 30 % de 
participació. 

Les causes d’aquest fet, més que a una vocació «innata» o biològica dels homes 
i les dones per a determinades activitats, cal buscar-les en les diferències de socia-
lització entre homes i dones, tal com manifesten Sáinz i González (2008). Sáinz 
(2006) sosté que és una combinació de factors socioculturals (com les variables 

Taula 1. Educació superior i habilitats informàtiques 

Font: Eurostat (2007).
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estructurals de classe social, entorn rural/urbà, etc.; els rols i estereotips de gènere, 
i la influència social sobre l’elecció d’estudis tècnics) i de factors psicosocials (acti-
tuds, habilitats, interès, expectatives d’èxit, etc.) el que determina l’elecció o no 
dels estudis tècnics per part dels nois i les noies. Per exemple, els rols i estereotips 
de gènere marcarien com a «masculí» el fet d’escollir uns estudis tècnics, de mane-
ra que se sancionarien socialment les dones que optessin per aquests estudis tit-
llant-les de «poc femenines» (Sáinz i González, 2008). Fins i tot en l’ús de la tecno-
logia entre les noves generacions, l’estudi de Thornham (2011) mostra com els 
adolescents connecten explícitament la manca d’habilitats o incompetència tecno-
lògiques amb el gènere.

Aquesta manca d’accés de les dones a l’elaboració de la tecnologia marcaria, 
doncs, una fractura digital molt més subtil que la que fa referència només a l’accés 
i un ús bàsic de les noves tecnologies, que no només mantindria el tradicional do-
mini masculí de la tecnologia sinó que a més tancaria l’accés de les dones a llocs de 
treball superiors (més ben remunerats, de més responsabilitat i de més lideratge). 

3. Internet com a producció cultural en l’era  
de la informació

Internet es va desenvolupar, com és sabut, com a projecte finançat inicialment pel 
Departament de Defensa dels Estats Units, concretament per l’Advanced Research 
Projects Agency (ARPA), que va encomanar als millors investigadors de les princi-
pals universitats americanes que desenvolupessin una tecnologia que permetés 
evitar pèrdues greus d’informació a causa d’atacs enemics (Abbate, 1999). La pri-
mera xarxa, la precursora d’Internet, doncs, va prendre el nom d’ARPANET (Ad-
vanced Research Projects Agency Network) i connectava universitats tan allunyades 
com el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard, Illinois, Utah, Stan-
ford o la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, entre d’altres. D’aquesta manera 
els mateixos investigadors contactaven els uns amb els altres i podien compartir els 
seus avenços, utilitzant ja la pròpia tecnologia. 

Tal com defensa Abbate (1999), la identitat comunicativa d’Internet no era in-
herent al mitjà, sinó que es va construir a partir d’eleccions socials en la seva crea-
ció. Les mateixes pràctiques dels usuaris i dels investigadors que formaven part del 
projecte van donar forma al que posteriorment seria Internet, definint-ne l’estruc-
tura i els propòsits. Abbate considera que hi ha alguna cosa única en la història de 
la creació aparentment caòtica d’Internet, que va estar caracteritzada des de l’inici 
per la descentralització, la fluïdesa, la col·laboració (entre les universitats i els inves-
tigadors) i la informalitat. 

Manuel Castells (2001) analitza les «lliçons» que ens aporta Internet com a 
tecnologia des d’un punt de vista socioestructural. La primera lliçó, que ja hem vist, 
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té a veure amb l’origen militar d’Internet des d’un punt de vista «financer», i amb 
l’origen universitari de la Xarxa (Internet) pel que fa a les aportacions tecnològi-
ques. A això, Castells hi suma la contracultura radical llibertària, que busca a Inter-
net un instrument d’autonomia respecte a l’estat i les grans empreses. Perquè és 
bo recordar que Internet no sorgeix dels grans grups empresarials ni de la seva 
cultura, i que encara avui manté un grau d’autonomia respecte a tots els estats ni 
imaginable en qualsevol altre mitjà de comunicació social. 

Hi ha dos aspectes que Castells vol destacar que són molt rellevants, pel que fa 
a la cultura hacker. En primer lloc, Internet es desenvolupa a partir d’una arquitec-
tura informàtica oberta i de lliure accés des del principi. Els protocols centrals d’In-
ternet TCP/IP, creats els anys 1973-1978, són oberts a qualsevol persona ja que el 
seu codi font és obert. El World Wide Web és també obert, i Apache, el programa-
ri que avui en dia sosté més de les dues terceres parts dels servidors web del món, 
també és de codi obert. En segon lloc, cal destacar que els productors de la tecno-
logia d’Internet van ser fonamentalment els usuaris: els investigadors del món aca-
dèmic produïen inicialment la tecnologia però hi havia una modificació constant 
d’aplicacions i nous desenvolupaments tecnològics per part dels usuaris en un pro-
cés de retroalimentació constant, un dels pilars del dinamisme d’Internet. 

Aquestes característiques úniques d’Internet configuren la seva «personalitat», 
i li atribueixen les característiques d’alguna cosa incontrolable, llibertària, etc. Cas-
tells afirma que aquesta idea «està en la tecnologia però és perquè aquesta tecno-
logia ha estat dissenyada, al llarg de la seva història, amb aquesta intenció» (2001). 
És a dir, és un instrument de comunicació lliure perquè va ser creat per persones 
que volien que ho fos. 

És per aquest motiu que Internet és una forma privilegiada d’acció i organitza-
ció dels moviments socials, perquè està en la seva essència. 

En el moment actual de crisi de les organitzacions i institucions tradicionals, 
com són els partits polítics o els sindicats, emergeixen nous actors socials que s’or-
ganitzen entorn de projectes i objectius concrets, de campanyes que tenen una 
causa molt específica (salvar les balenes, aturar l’enderrocament d’un edifici histò-
ric, destinar el 0,7 % del PIB a la cooperació, etc.). En general hi ha un salt dels 
moviments socials organitzats cap als moviments socials en xarxa a partir de coali-
cions constituïdes per projectes concrets. Internet és un instrument de comunicació 
que permet la flexibilitat i temporalitat d’aquest tipus de mobilitzacions. 

A més, a partir d’Internet es poden articular campanyes i mobilitzacions a esca-
la global i d’aquesta manera interconnectar en xarxa accions locals específiques. 
Aquesta peculiaritat ha estat molt explotada pels moviments antiglobalització, i 
també per altres campanyes més suaus com l’apagada global contra el canvi climà-
tic. «Internet és la connexió global-local, que és la nova forma de control i de mo-
bilització social en la nostra societat» (Castells, 2001). 

En resum, Internet no produeix els canvis socials en si, però constitueix la base 
material i tecnològica per al desenvolupament de noves formes de relació social i 
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d’estructures socials. Internet té intenció, i aquesta intenció, lligada a les cultures 
base que la formen, constitueix alhora una nova cultura.

3.1. La cultura hacker com a cultura base d’Internet. Ètica hacker
Com hem vist fins ara, i seguint un cop més Manuel Castells (2003), Internet és la 
combinació de quatre cultures que es recolzen mútuament: la cultura universitària 
d’investigació (que va possibilitar inicialment la tecnologia d’Internet), la cultura 
hacker de la passió de crear, la cultura contracultural d’inventar noves formes soci-
als i la cultura empresarial de fer diners a través de la innovació. Totes amb un de-
nominador comú: la cultura de la llibertat. 

Ens centrarem en la segona de les cultures aquí citades: la cultura hacker. 
Però abans que res: què és un hacker? 
El terme hacker va sorgir als anys seixanta, a l’entorn de les computadores del 

MIT (Lunceford, 2009). L’any 1969, amb la creació d’ARPANET, les seves autopistes 
electròniques van reunir hackers de tot Nord-amèrica en una massa crítica: en lloc 
de romandre en petits grups locals desenvolupant efímeres cultures locals, es van 
reinventar en una tribu interconnectada (Raymond, 1999). Així doncs, la cultura 
hacker va créixer en les universitats connectades a la Xarxa. 

El Jargon File,2 un arxiu amb tot el glossari que s’utilitza en el món hacker, con-
té un munt de definicions del terme hacker, la majoria basades en l’afició a allò 
tècnic i en el plaer de resoldre problemes sobrepassant els límits. De fet un dels 
problemes és que hi ha una discrepància entre la imatge que els hackers tenen de 
si mateixos i la seva imatge pública, construïda principalment pels mitjans de comu-
nicació (Sollfrank, 1999). Això es deu a una confusió de termes. Habitualment els 
mitjans utilitzen la paraula hacker quan en realitat haurien de parlar de crackers, 
que són les persones amb habilitats informàtiques altes que es dediquen a cometre 
actes vandàlics o directament delictius a través d’Internet. 

Els hackers sí que són persones amb grans habilitats informàtiques, però lluny 
de realitzar actes delictius (si més no de manera organitzada) es dediquen a progra-
mar per pur plaer i desinteressadament (Lunceford, 2009). Cornelia Sollfrank (1999) 
manté que quan es va crear el terme, als anys seixanta a l’entorn del MIT, era posi-
tiu. Alguns dels primers hackers ja van crear una «ètica hacker» basada en la lliber-
tat d’informació i el respecte a la privacitat de les dades dels altres. 

Richard Stallman va començar l’any 1982 la creació de GNU (GNU is Not Unix), 
un clon d’Unix però amb codi obert. 

Una de les aportacions al programari lliure més famoses és el cas de Linux.  
L’any 1991 un estudiant de la Universitat d’Hèlsinki, Linus Torvalds, publica a Internet 
una primera versió d’un nou sistema operatiu. En publica el codi, i hi afegeix que qual-
sevol aportació nova que millori la versió que ell presenta serà benvinguda. És així 
com milions d’usuaris de tot el món participen en la realització d’aquest nou sistema 
operatiu, que s’anomenarà Linux, a partir de petites aportacions que el mateix Tor-
valds discrimina introduint les que funcionen millor (Himanen, 2002). La qualitat es 
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mantenia, però no amb estàndards rígids sinó amb la senzilla estratègia de publicar 
cada setmana i obtenir la resposta de milers d’usuaris en qüestió de dies. Per sorpre-
sa de quasi tothom, aquest sistema va funcionar força bé (Raymond, 1999). 

A finals dels noranta, les principals activitats dins la cultura hacker eren el de-
senvolupament de Linux i la universalització d’Internet. Molts hackers dels anys 
vuitanta van muntar proveïdors de serveis web amb la intenció de proporcionar 
accés al gran públic (Raymond, 1999). 

La mentalitat hacker, segons Raymond, no està confinada només a la cultura 
del programari (software). És una actitud aplicable a qualsevol art o ciència. Aquest 
mateix autor va publicar el 1997 un article que esdevindria un referent en el món 
del programari lliure: La catedral i el basar. En aquest text, Raymond utilitza dues 
metàfores per a dibuixar el procés de construcció del programari lliure tal com fan 
els hackers i el programari privatiu. Aquest darrer seria el procés de construcció 
d’una catedral, projectes de gran envergadura elaborats per genis i realitzats per 
ordes de treballadors sense parar, in aeternum, sense versions preliminars (beta). En 
canvi el programari lliure s’assemblava més, veient l’exemple de Linux, a un bullici-
ós basar, ple d’individus amb interessos i propòsits diferents (representats pel repo-
sitori d’arxius de Linux, que podia acceptar versions de qualsevol persona), d’on 
sorgiria un sistema estable i coherent. 

La hacker Barbara Thoens, en una entrevista,3 explica: 

És una actitud de vida que significa que ets curiosa, que vius implicant-te amb siste-

mes [de computació], que t’interessa esbrinar què hi ha rere les coses; però no es tracta 

només de qüestions de computadores. Es tracta de fer les coses per una mateixa. Ado-

nar-te que pots armar el teu propi sistema, que pots fer les teves pròpies eines: aquesta 

és una de les coses més importants per mi del hacking. Perquè per mi el hacking és crear 

i no destruir, pots aprendre molt d’això. El coneixement està connectat amb el poder 

molt més del que ens pensem. Per mi és molt important aconseguir el meu propi conei-

xement o tenir xarxes amb altra gent per compartir-lo. És realment bo tenir una comuni-

tat amb qui intercanviar aquestes idees, crec que això pot ser realment subversiu. 

El 2002, Pekka Himanen publica el llibre La ética del hacker y el espíritu de la 
era de la información. En aquest llibre, Himanen posa de manifest els valors revo-
lucionaris que sostenen la cultura hacker i els contraposa a l’ètica protestant impe-
rant en el capitalisme, sobretot en dos aspectes bàsics: el temps i els diners. 

L’ètica hacker és una nova moral que desafia l’ètica protestant del treball tal 
com la va exposar fa un segle Max Weber: fundada en la laboriositat diligent, l’ac-
ceptació de la rutina, el valor del diner i la preocupació pels resultats. Enfront d’ai-
xò, l’ètica del treball del hacker es fonamenta en la creativitat, i consisteix a combi-
nar passió amb llibertat. Himanen rescata la «passió» i l’«entusiasme» de les 
múltiples definicions dels hackers, i atribueix una naturalesa ètica al fet de compar-
tir la seva competència elaborant programari gratuït i facilitant l’accés a la informa-
ció i als recursos. 
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Al llarg de la seva argumentació, Himanen utilitza el símil de l’Acadèmia i el 
Monestir per a dibuixar, respectivament, el món hacker, que simbolitza amb l’Aca-
dèmia platònica, i l’ètica protestant, representada pel Monestir. 

Per començar, els hackers estableixen una relació apassionada amb el treball, 
cosa que té l’antecessor més antic en el món acadèmic (Plató ho diu de la filosofia). 
En canvi, per l’ètica protestant, se suposa que l’individu sent una obligació, un 
deure, en la seva activitat professional. No només és un sentit de la responsabilitat 
sinó una actitud. El treball ha de realitzar-se com un fi per si mateix, segons Max 
Weber expressa a L’ètica protestant i l’esperit del capitalisme (1904-1905). 

La societat xarxa no posa en qüestió l’ètica protestant, Castells augura que el 
treball (entès com a temps laboral remunerat) és i seguirà sent el nucli de la vida de 
les persones, i no està en procés d’extinció. En aquest context, la naturalesa radical 
del hackerisme consisteix en la seva proposta d’un esperit alternatiu per a la socie-
tat xarxa, un esperit que finalment qüestiona l’ètica protestant. 

L’ètica hacker és més semblant a l’ètica preprotestant que a l’ètica protestant. 
Pels hackers el propòsit de la vida és més propera al diumenge que al divendres. Tot 
i així, l’activitat hacker es fa amb passió, però també requereix molt d’esforç i tre-
ball seriós. 

Un aspecte central i peculiar dels hackers és la seva relació amb el temps. Esta-
bleixen una relació lliure amb el temps —segurament perquè es fa en hores lliures 
i no en horari d’oficina. L’ètica protestant significa l’organització del temps centra-
da en el treball, de manera que la vida es converteix en un temps laboral regular. 
En el centre de la vida es troba la regularitat repetida del treball, que organitza tots 
els altres usos del temps. 

L’altre element revolucionari de l’ètica hacker respecte a l’ètica protestant fa 
referència a la base del capitalisme: els diners. 

La nova economia enforteix la posició del diner i reforça la idea de propietat. En 
canvi, l’ètica hacker posa èmfasi en el que és obert, en el lliure accés. Altre cop 
apareix el símil de l’època protestant amb el Monestir, on el coneixement queda 
reclòs i a mans d’uns pocs privilegiats, i de l’ètica hacker amb el món de l’Acadèmia 
platònica, on el coneixement és l’element central, i de disposició pública. Fins i tot 
el coneixement es realitza a partir dels famosos diàlegs platònics, és a dir, el conei-
xement es crea a partir de la comunicació i la cooperació. 

La qüestió és el graó de la piràmide de Maslow on se situa el treball, per uns i 
altres. Segons l’ètica protestant, es treballa per guanyar-se la vida, per sobreviure. 
Ens trobem, doncs, a la base de la piràmide. Pel món hacker, la seva activitat té 
motivacions superiors: es treballa per realitzar-se personalment. 

Plató, continuant amb el símil, afirmava que cap persona lliure ha d’aprendre 
alguna cosa com un esclau. A l’Acadèmia-xarxa, el hacker aprèn dels altres i en 
aprendre ensenya als altres. Aquesta forma d’aprenentatge informal fomenta for-
mes d’organització no jeràrquica, que, a més de ser èticament superior segons els 
hackers, és més efectiva i productiva. L’absència d’estructures rígides és un dels 
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factors d’èxit i un dels elements fonamentals tant del moviment hacker com d’In-
ternet. 

4. La feminitat d’Internet i les estratègies femenines  
de la cultura hacker

La Xarxa, pel seu disseny i concepció original, és ideal per a ser un espai per excel-

lència femení. Internet fou concebuda com una Xarxa plana, tots els nodes són iguals, 

no hi ha jerarquies, qualsevol pot generar i difondre informació de manera igual, la ca-

pacitat dependrà més d’una bona estratègia i coneixement de la Xarxa que de la potèn-

cia d’un en el món no virtual. La concepció de la Xarxa plana fa que sigui un espai en què 

les dones podem actuar i relacionar-nos de manera més còmoda. (Lourdes Muñoz a De 

Miguel i Boix, 2002: 25)

Es pot considerar que Internet i, més concretament, la cultura hacker són espais 
«feminitzats»?

Per a respondre a aquesta pregunta ens cal, primerament, identificar què ente-
nem per «femení». Per a fer-ho, cal fer al·lusió als rols i identitats de gènere (Eccles 
et al., 2000), i també tractarem aquest aspecte des de la conceptualització filosòfi-
ca d’allò femení des de l’antiguitat (Pérez Sedeño, 1994) i des de la sociologia 
(Kaufmann, 1999; Bourdieu, 2000). 

Com hem vist fins ara, la cultura hacker és una de les bases culturals en què re-
colza Internet (Castells, 2003). Per tant, alguns dels atributs del món hacker són tam-
bé atributs d’Internet. Hem vist que alguns dels trets essencials d’Internet són la 
fluïdesa, la informalitat, la descentralització i la cooperació, fruit de la manera com 
va ser creada (Abbate, 1999). 

4.1. La Xarxa és líquida
Ja en l’antiguitat l’oposició masculí/femení era una de les principals idees que sor-
geixen dels inicis de l’elaboració racional. Aquests jocs de contraris els trobem en 
Pitàgores i en Ptolomeu, ambdós amb reminiscències de la cultura oriental (la idea 
dels contraris és un dels pilars de la filosofia oriental del yin i el yang) (Pérez Sedeño, 
1994). Per Ptolomeu hi ha dos tipus de naturalesa, la masculina i la femenina. Cada 
naturalesa té els seus atributs: el masculí és sec, fred, calent. S’associa a les estaci-
ons d’estiu, tardor i hivern. La naturalesa femenina, en canvi, és humida. S’associa 
a la primavera, que també és humida, ja que la humitat és símbol de creació, de 
reproducció, l’essència del concepte de feminitat. La humitat de la feminitat es 
manifesta en la menstruació, i en el trencament d’aigües del part. 

La Xarxa entesa com un espai fluid, eteri, líquid, ha de ser per tant un espai 
femení, conceptualment parlant. 
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4.2. El lideratge femení: informalitat i cooperació
La informalitat, la descentralització i la cooperació, aspectes importants de la cultu-
ra hacker i d’Internet, són essencialment trets importants de l’estil de lideratge fe-
mení, i per tant estan més vinculats a la feminitat que no pas a la masculinitat. 
Alicia Kaufmann (1999) enumera els aspectes que tenia el lideratge femení segons 
Sally Helgesen (1995). Segons Helgesen, a les dones no se’ls donaven tasques de 
lideratge perquè tenien «característiques contraproduents», entre les quals desta-
quen el fet d’estar massa centrades a donar importància als vincles afectius, no 
desenvolupar un gran respecte per les estructures jeràrquiques i manifestar certs 
dubtes sobre la seva efectivitat.

En la nova economia i les noves tendències en el món de l’organització empre-
sarial les coses han canviat. Segons Kaufmann, la manera en què les dones treba-
llen i es comuniquen configura una nova modalitat de lideratge i respon de mane-
ra més adient a les necessitats organitzatives. Les dones tenen una actitud més 
receptiva i participativa, són més cooperatives. Tracten d’estructurar les seves em-
preses en forma de «xarxes» en lloc d’estructura jeràrquica, la informació flueix en 
múltiples direccions.

Resulta prou clar que aquestes actituds que se’ns revelen femenines, la manca 
de jerarquia organitzada, la informalitat en les relacions, la importància de les ha-
bilitats comunicatives i la cooperació, són alguns dels pilars que fins ara hem vist 
que suporten el moviment hacker de la mà, sobretot, d’Himanen (2002). Són estra-
tègies femenines (configurades socialment com a tals) que permeten efectuar un 
lideratge i organitzar-se. 

4.3. La passió
Per Kaufmann (1999), també, les dones estan més capacitades per a tenir en 
compte la part humana de les persones, posen la part emocional també en el tre-
ball, a diferència dels homes (segons Kaufmann també), que pretenen arribar a 
llocs de lideratge només amb la seva racionalitat, a causa del seu procés de socia-
lització, on l’èmfasi està posat en l’èxit: l’important és guanyar. 

El fet de tenir en compte la part emocional significa remoure l’escala de valors que 
mou el món empresarial. L’emoció i també la passió han estat considerats des de diver- 
ses perspectives (la filosofia —Pérez Sedeño, 1994—, la sociologia —Bourdieu, 2000—,  
l’antropologia —Moore, 1991—, etc.) components bàsics de l’univers femení. 

Un cop més, veiem com la cultura hacker recull aquestes aportacions femenines 
en forma de passió pel treball, component vital de la definició del treball segons els 
hackers (Himanen, 2002; Torvalds, 2002; Jargon File).

4.4. El temps flexible
La poca compartimentació del temps pròpia del món hacker té també molta relació 
amb allò femení. Himanen (2002) destaca que l’actitud dels hackers és la d’optimit-
zar el temps perquè hi hagi més espai per a l’oci. Segons Himanen, en la versió 
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hacker del temps flexible, les diferents àrees de la vida com el treball, la família, els 
amics o les aficions es combinen amb molta menys rigidesa. És el que Himanen 
anomena la dominicalització del divendres, en un símil que fa entre el temps hack-
er, de diumenge, en què no hi ha horaris o si n’hi ha no són gens estrictes, i el 
temps protestant, més semblant a un divendres, en què els horaris són molt més 
estrictes i parcel·lats entre el temps de treballar, de descansar, de menjar, etc. Hima-
nen diu que els hackers volen «dominicalitzar» el divendres, i esborrar les rígides 
fronteres marcades pels horaris també pel que fa al treball. 

Kaufmann (1999), pel que fa a la forma d’organització horària femenina a la 
feina, creu que les dones no consideren les tasques no planificades com a interrup-
cions. Treballar no és la funció principal de la seva vida com en el cas dels homes, 
sinó una cosa més entre les moltes coses que fan i són. 

I és que les dones millor que ningú saben el que és compatibilitzar les diferents 
àrees de la vida com la feina, la casa o sobretot la cura dels fills, tasca que recau 
molt majoritàriament en les dones malgrat que tinguin una jornada laboral també 
fora de casa. La manca de rigidesa en la compartimentació del temps no és cap fet 
nou per a les dones, acostumades a treballar pensant a anar a recollir els nens de 
l’escola, o marxar de la feina perquè s’han posat malalts, o planxar mentre ajuden 
a fer els deures, o preparar el dinar de l’endemà mentre llegeixen uns informes  
per a una reunió que tenen l’endemà amb els seus superiors. 

4.5. L’ètica del diner
Així com hem vist que l’estructura temporal del món hacker és la practicada per les 
dones des de fa generacions, tampoc l’ètica del diner pròpia de la cultura hacker 
és desconeguda per les dones. 

Com a alternativa a la idea protestant de la propietat i del treball remunerat 
(que és necessari per a sobreviure), l’ètica hacker es basa en la lliure circulació del 
coneixement i en la seva gratuïtat. El treball no respon a la necessitat de guanyar 
diners sinó a la realització personal.

Al llarg de la història sabem que molt majoritàriament el treball de les dones no 
ha estat remunerat, amb l’excepció de les obreres de la industrialització i de les 
dones que actualment formen part del món laboral. I ni així, ja que aquestes dones 
han estat remunerades quan han entrat en el camp que sempre havia estat mascu-
lí, el públic. El treball que tradicionalment tenien assignat les dones, com la cura i 
educació dels fills i persones grans o la neteja i cura de la llar, fins i tot avui en dia 
no és treball remunerat. La remuneració no ha estat, doncs, una motivació que 
històricament hagin tingut les dones per a treballar. 

4.6. L’alteritat
«La conceptualització ideològica del femení, ja des de l’antiga Grècia, es perfila com 
a diferència, no ja respecte a allò masculí —diferència òbvia i recíproca— sinó respec-
te a allò que, quant a objectivació del genèric humà, és perfilat com a neutre» (Amo-

Rev de Recerca_MAIG 2012.indd   57 30/05/12   10:10



CCOMUnICACIÓ : REVIsTA DE RECERCA I D’AnÀLIsI, VOL. 29 (1) (MAIG 2012)
58

aina FErnàndEz i aragonèS

rós, 1994: 22). Bourdieu afirma: «La força de l’ordre masculí es veu en el fet que no 
li cal justificar-se: la visió androcèntrica s’imposa com a neutra i no té necessitat 
d’enunciar-se en discursos que tenen per objectiu legitimar-la» (Bourdieu, 2000: 20).

El femení és l’altre, o més ben dit l’altra, per excel·lència. 
Vèiem com segons Castells (2001) Internet és una forma privilegiada d’acció i 

organització dels moviments socials, per la manera (descentralitzada, informal, co-
operativa...) com estava estructurada la Xarxa. Els moviments socials sabem que 
són moviments que promulguen una organització alternativa del món, i que posen 
sobretot èmfasi en les diferències, desigualtats i injustícies que tenen les societats 
actuals. També Himanen planteja l’ètica hacker com a alternativa a l’ètica domi-
nant, que és l’ètica protestant del treball. 

Quin moviment hi pot haver més alternatiu que el que vetlli per eradicar les 
desigualtats de les altres? La veritable alternativa ha de ser, doncs, femenina. 

5. Les dones en el món hacker

El que fa més complicat l’estudi de la participació femenina en el món hacker és 
justament obtenir dades sobre els hackers que hi ha al món (i, és clar, les hackers). 
Per la idiosincràsia mateixa del moviment, la informalitat, la horitzontalitat, la dis-
gregació i la indefinició del terme, que fa que ser hacker s’apropi més a una mane-
ra d’entendre la vida que a una activitat concreta i comptable, no existeixen dades 
fiables sobre el nombre de hackers (homes i dones) que hi ha. De fet, Gabriella 
Coleman, en el seu estudi antropològic sobre les conferències hackers (2010), ex-
plica com les mateixes dones hackers potencien en aquestes trobades presencials 
l’elaboració d’una llista de distribució de dones en el món hacker, per tal de tenir 
constància de quantes són i donar-los visibilitat.

No obstant això, hi ha dues informacions que poden resultar d’interès. Per una 
banda, les «associacions» o grups creats a Internet, i per altra banda, existeixen 
algunes dades de les aportacions al programari lliure, que es considera l’espai on 
molts hackers inicien la seva activitat.

Al Jargon File, un dels documents creats per als nouvinguts al món hacker és el 
«Portrait of J. Random Hacker»,4 escrit per Eric Raymond. Pel que fa al gènere, fa 
les consideracions següents: 

El hacking és encara predominantment masculí. No obstant això, el percentatge de 

dones és clarament superior al percentatge baix d’un sol dígit típic de les professions 

tècniques, i les dones hackers són generalment respectades i tractades com a iguals. 

Però als estudis sobre programari lliure, les dades no són gens optimistes. Se-
gons un estudi de l’any 2002 sobre desenvolupament de programari lliure, es creu 
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que només entre l’1,5 % i el 2 % dels desenvolupadors són dones (Lin, 2005; Na-
fus, Leach i Krieger, 2006). Em permeto, però, introduir uns matisos. 

És difícil saber com s’obté aquesta informació, ja que sovint s’utilitzen pseudò-
nims (nicks) en el món virtual. Podria passar que algunes dones tinguessin el pseu-
dònim d’home, cosa que significaria que se senten més còmodes en un rol mascu-
lí que no pas femení a l’entorn de temes tècnics i de computació. De fet l’estudi de 
Janet Armentor-Cota sobre les interaccions en línia (2011) des d’una perspectiva  
de gènere corrobora que les dones tendeixen a utilitzar un llenguatge més mascu-
lí per als temes tècnics i acadèmics perquè així se senten més valorades. A més, 
prendre aquesta dada com a indicador estricte seria assumir que programari lliure 
= hackers. I no és ben bé així, molt programari lliure es desenvolupa també des de 
la indústria, i molts hackers realitzen altres tasques (sobre la privacitat i la confiden-
cialitat de la Xarxa, ciberactivisme, etc.) més enllà de la creació de programari lliure. 

Yuwei Lin (2005) i Val Henson (2002) es queixen de l’entorn excessivament 
masculí del programari lliure, que fa que les poques dones que hi participen se 
sentin una mica incòmodes. De totes maneres, aquestes valoracions contrasten 
amb les percepcions d’algunes dones hackers. Barbara Thoens, per exemple, con-
sidera que els hackers homes són molt amables amb les dones del seu grup i fan 
que les dones se sentin còmodes.5

—Per què hi ha tan poques dones hackers?
Jo crec que les dones històricament no han estat realment compromeses amb les 

qüestions tècniques, per mi aquesta és la raó principal. Les dones no han estudiat qües-

tions tecnològiques durant molt de temps. Les dones a Alemanya vam adquirir el dret a 

estudiar just el 1916, no és gaire, jo crec que es necessita una tradició de més anys. En 

canvi els homes estan en aquest camp des de molt temps abans. 

Conec un munt de noies del CCC6 i crec que elles tenen por de mostrar que no són 

tan bones en qüestions tècniques. Crec que això és degut a tradicions culturals, a preju-

dicis.

Per altra banda, si es té en compte el nombre de grups de hackers de dones o 
la divisió femenina d’alguns grups, la quantitat és una mica més considerable. 
Nombroses dones s’organitzen de manera separada als seus homòlegs masculins 
en grups de hackers i activistes de la Xarxa, i en els grups de hackers més impor-
tants (d’homes i dones), hi ha dones que destaquen com a grans programadores al 
mateix nivell que alguns homes. Fem un recorregut per alguns d’aquests grups, els 
més rellevants.

En el camp del programari lliure trobem el destacat grup Debian Women (http://
women.debian.org/home/ ), com a subprojecte del projecte Debian. És un grup 
especialment dedicat a animar les dones a participar en el projecte Debian, i també 
a participar en el projecte en si. De la mateixa manera, trobem grups similars a tots 
els projectes principals de programari lliure: LinuxChix (http://www.linuxchix.org), 
creat per Debbie Richardson; Fedora Women (http://fedoraproject.org/wiki/
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Women); GNOME Women (http://live.gnome.org/GnomeWomen); Ubuntu Women 
(http://ubuntu-women.org/ ); Drupal Chix (http://groups.drupal.org/drupalchix), 
etc. 

Moltes dones, ciberfeministes, s’apropen a la tecnologia com a eina per a la 
transformació de la societat en termes de gènere (Paasonen, 2011). Montserrat 
Boix (2003) ho anomena hacktivisme feminista. És el cas d’Old Boys Network 
(www.obn.org), creat per Cornelia Sollfrank. També en aquesta línia trobaríem les 
noies geeks,7 un nou tipus sociològic de finals de segle. Són noies que es dediquen 
a desenvolupar programari, dissenyar pàgines web, programar bases de dades, 
idear sistemes informàtics per a les diferents necessitats d’una companyia, inventar 
videojocs, etc. Les dones del geek utilitzen els seus coneixements per a investigar i 
desconstruir gèneres i rols a la Xarxa (De Miguel i Boix, 2002). O GraceNet (http://
gracenet.net/ ), en què es dediquen a assenyalar companyies que consideren que 
fan mal a la imatge de les dones. 

A mig camí entre uns grups i altres tenim els grups de dones vinculades al món 
de la tecnologia de manera genèrica. És el cas de Systers (http://anitaborg.org/
initiatives/systers), un grup creat per Anita Borg que uneix més de tres mil dones de 
cinquanta-quatre països diferents que estan implicades en diferents aspectes de la 
tecnologia. També hi ha les hackers d’ENIAC (Electronic Numerical Integrator And 
Computer) (http://eniacprogrammers.org/ ). Al seu web trobem la introducció se-
güent:

Fa seixanta anys, sis dones joves van programar la primera computadora completa-

ment electrònica del món, l’ENIAC. 

El seu programa va utilitzar centenars de cables i 3.000 interruptors. Mai donades a 

conèixer, mai van esdevenir part de la història. Quaranta anys després, a Kathy Kleiman 

se li va dir que les dones que apareixien en fotografies amb l’ENIAC (1946) eren models 

que posaven davant la màquina. 

Les hackers d’ENIAC volen fer justícia a la història d’aquestes primeres dones 
programadores: Kay Antonelli, Jean Bartik, Betty Holberton, Marlyn Meltzer, Fran-
ces Spence i Ruth Teitelbaum, i que es reconegui la seva tasca entrant a la història 
de la informàtica, ja que es podria dir que van crear la programació (Ricoy, 2006). 
La recuperació històrica de dones informàtiques també la realitzen a The Ada Pro-
ject (http://women.cs.cmu.edu/ada/ ), en honor d’Ada Lovelace, un dels personat-
ges més pintorescos de la història de la tecnologia i la computació, filla de Lord 
Byron. 

En l’àmbit espanyol podem destacar el col·lectiu de Mujeres en Red (http://
www.nodo50.org/mujeresred/ ), i a Catalunya, DonesTech (http://www.donestech.
net/ca/ ), dedicades a la investigació de la presència femenina en la tecnologia. 
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6. Conclusions

—Com vas començar a interessar-te en el tema del hacking?
—Bé, la tradició de la qual provinc és la dels moviments d’esquerra, la de la meva 

família però també la de la meva pròpia història estudiantil. Mentre cursava els meus 

estudis vaig estar en diferents grups: de dones, anarquistes... no grups organitzats com 

l’esquerra tradicional, perquè a mi no m’agraden aquest tipus d’organitzacions jeràrqui-

ques, eren grups d’accions espontànies. Llavors sempre estava buscant la manera de 

connectar els meus coneixements en computació amb qüestions humanístiques. Volia 

saber què havien de fer les computadores amb els éssers humans i on eren els proble-

mes... i en això treballa el CCC, veient aquestes qüestions. Tot això té a veure amb la 

meva tradició de lluitar contra les estructures autoritàries en la societat.8

Aquesta declaració de Barbara Thoens corrobora algunes coses. La seva conne-
xió amb el moviment hacker respon a alguns dels atributs d’aquest moviment que 
s’han anat desgranant, com la informalitat i horitzontalitat («a mi no m’agraden 
aquest tipus d’organitzacions jeràrquiques»), o la cooperació i el clàssic rol femení 
de «cuidar els altres» (Bourdieu, 2000; Moore, 1991). Aquest és només un exem-
ple dels atributs femenins que Internet i la cultura hacker tenen i que, per tant, en 
principi farien aquest moviment més atractiu i més proper a les dones. 

Al llarg de l’article s’han argumentat quins són els valors que històricament, des 
de diverses disciplines (la sociologia, la psicologia o la filosofia), s’han considerat 
femenins. S’han pogut relacionar també aquests valors amb la cultura/ètica hacker, 
com una valoració diferent del temps i dels diners, la cooperació, la passió i el sen-
timent en el treball, etc. És per això que es pot afirmar que la cultura hacker, una 
de les bases culturals d’Internet, malgrat que estigui creada majoritàriament per 
homes, produeix tecnologia a través de valors històricament femenins. 

A partir del plantejament ètic de Himanen respecte al món hacker, s’ha revisat 
el hacking com a eina de construcció d’una societat alternativa amb uns valors al-
ternatius. Però no en un procés de revolució o substitució d’allò establert a la soci-
etat, de canvi social generalitzat, sinó com a canvi dels propis valors individuals 
(que en la seva suma podrien arribar més enllà). És a dir que les estratègies hacker 
no actuen des de la imposició sinó des de la lliure adhesió dels seus membres. I per 
a fer-ho, segurament sense plantejar-ho, s’adopten rols històricament femenins. 

Al llarg de l’article s’ha vist Internet com a diferents nodes interconnectats però 
de forma horitzontal, sense una clara jerarquia, un espai fluid d’interacció i de co-
municació. Aquest espai, que s’ha definit com a femení, s’adiu bé a algunes de les 
necessitats que les dones reivindiquen. La gran possibilitat de connectar-se remota-
ment en permet l’ús (tant personal com laboral) des de casa, fet que uneix l’àmbit 
tradicionalment privat de les dones (i on moltes dones encara són recloses) amb 
l’esfera pública. Alhora, la seva asincronia en la major part dels usos —fòrums, 
webs, blocs, xarxes socials, comerç electrònic, etc.— facilita la conciliació de l’oci, 
la vida familiar, el treball i quasi totes les esferes de la vida personal. Les ciberfemi-
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nistes són, de fet, les més entusiastes amb Internet pel que fa a les lluites de les 
dones per a assolir la igualtat de drets i deures amb els homes. 

Ara bé, hi ha alguns matisos. 
El primer matís, i és important tenir-ho present, és que aquí no es pretén donar 

a entendre que Internet és la solució a la presència femenina al camp tecnològic, 
l’optimisme ciberfeminista necessita ser molt relativitzat. Internet per si sola és un 
element que ajuda però no comporta canvis en l’estructura social i els rols de gè-
nere, que són molt més profunds. Internet pot ser una ajuda, però no és «la» solu-
ció.

Altres puntualitzacions arriben a l’hora de respondre a la pregunta següent: La 
cultura hacker propicia la incorporació de les dones a la tecnologia?

La lògica, després de tot el que s’ha exposat al llarg del treball, ens faria respon-
dre que sí. Però ens trobem amb un problema cabdal: la manca de dades fiables 
sobre el tema. El món hacker pel seu propi tarannà ofereix dificultats a l’hora de 
comptabilitzar els seus membres en general. I en el cas de les dones en concret, no 
hi ha cap estudi que s’hagi dedicat a esbrinar-ho, fins i tot les mateixes dones hack-
ers tenen curiositat de saber-ho (Coleman, 2010). Totes les dades de què es dispo-
sa són parcials i fan més aviat referència al món del programari de codi de font 
oberta. Els hackers no «fitxen» ni cobren una nòmina ni formen part d’una base de 
dades, el concepte és més obert i més ampli, fet que dificulta encara més les coses. 

A més, les poques dades que hi ha sobre el tema, que són referents al progra-
mari de codi de font oberta, són decebedores: un informe apunta que només entre 
l’1,5 % i el 2 % dels programadors de programari lliure són dones. Tot i haver ex-
posat dubtes raonables sobre l’extrapolació d’aquestes dades al món hacker, el 
cert és que la proporció continuaria sent poca. Massa poca. Com s’explica això? 
Caldria un estudi empíric sobre el tema i més dades per a poder explicar-ho, i 
aquesta seria una possible línia d’investigació en el futur. 

Hi ha un factor en aquest entorn que continua dibuixant-se com a clau: la for-
mació en el camp tecnològic de les dones. És un fet evident que si més dones es-
tudiessin de forma reglada estudis tecnològics, la proporció de dones programado-
res en tots els àmbits augmentaria, i per tant la proporció de dones hackers també. 
Si la «manca d’interès pels aspectes tècnics» esgrimida com a motiu pel qual les 
dones no accedeixen a estudis tecnològics (desmentida per diversos estudis, com 
es veu a Sáinz i González, 2008) desapareix, a causa de diversos canvis socials i 
educatius, segurament moltes dones trobaran en el món hacker la unió de les seves 
habilitats tècniques o informàtiques amb altres aspectes com la solidaritat, la cons-
trucció d’una societat alternativa o la recerca d’una estructura poc jerarquitzada. 
Un altre element que cal tenir en compte és la mala imatge social que tenen els 
hackers. Com s’ha apuntat, és freqüent que els mitjans de comunicació confon-
guin el terme hacker amb el de cracker, aquelles persones amb especials habilitats 
informàtiques que les utilitzen per a cometre delictes de poc o més nivell. El fet que 
la veritable noció de hacker sigui per a la majoria de gent un món desconegut i en 
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canvi s’associï a activitats delictives, dibuixades com un «entreteniment de nois jo-
ves freaks», no ajuda gens a facilitar-hi l’accés a les dones.

Un dels debats del feminisme, i que té com a conseqüència l’aparició del femi-
nisme de la diferència, que lluny de buscar la igualtat entre homes i dones obligant 
les dones a convertir-se en homes se centra a exaltar les bondats dels rols femenins, 
és alertar justament d’això, del perill que les dones accedeixin a llocs de responsa-
bilitat, de lideratge, de poder, a força de «masculinitzar-se». Al llarg d’aquest article 
s’ha fet referència als estudis que veuen en el tipus de lideratge femení la forma 
més adient de treball en les empreses de la nova economia i la societat xarxa. 
Aquest fet, d’entrada, apareix com una oportunitat per a les dones d’exercir més 
influència en la societat sense renunciar a la pròpia identitat (deixant clar que 
aquesta identitat pot ser tan particular i diversa com persones hi hagi). 

Si les dades no esdevenen més satisfactòries, però, la conclusió pot ser perver-
sa. Així com les dones històricament s’han masculinitzat per accedir al poder que 
d’altra manera els era negat, els homes podrien feminitzar-se per exercir nous tipus 
de lideratge i d’organització però sense les dones. Després de les característiques 
que s’han atribuït al món hacker, de les estratègies femenines que se li han atorgat 
per a formar una escala de valors alternativa a l’ètica protestant, o les dones hi són 
(en un nombre prou decent i considerable) o haurem de concloure que els homes 
s’han feminitzat, i han utilitzat aquesta alternativa que representa la feminitat però 
sense comptar amb les dones. Que els homes es «feminitzin» pot ser una manera 
de trencar barreres amb els rols de gènere. Però que no es compti amb les dones 
significaria tornar a reproduir relacions desiguals de poder entre sexes, i seria un 
gran pas enrere. 
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Notes

[1  Les relacions entre feminisme i tecnologia es poden consultar a J. Wajcman (2004), Technofeminism, Cam-

bridge, Policy Press. 

[2 <http://www.catb.org/jargon/> (consulta: 9 maig 2009).

[3 V. engler (2000), Hackear es político. Entrevista a Barbara Thoens (en línia), <http://www.obn.org/hackers/text4.

html> (consulta: 14 abril 2009).

[4 <http://www.outpost9.com/reference/jargon/jargon_50.html#SEC57> (consulta: 9 maig 2009).

[5 V. engler (2000), Hackear es político. Entrevista a Barbara Thoens (en línia), <http://www.obn.org/hackers/text4.

html> (consulta: 14 abril 2009).

[6 Chaos Computer Club, un dels grups de hackers d’elit a Alemanya.

[7 <http://geekfeminism.wikia.com/wiki/Geek_Feminism_Wiki> (consulta: 20 abril 2009).

[8 V. engler (2000), Hackear es político. Entrevista a Barbara Thoens (en línia), <http://www.obn.org/hackers/text4.

html> (consulta: 14 abril 2009).
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