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0. Introducció. Marc general: Ideologia i televisió 

      En el següent treball es pretén tractar la influència que té la televisió sobre 

l’audiència, per una banda, centrant-se en els aspectes formals del procés comunicatiu i 

propagandístic de l’aparell, és a dir, en aquells tòpics i mecanismes de caràcter 

conceptual, com el procés de semantització1 de les imatges que configuren el sentit dels 

objectes, i a través d’aquest procés entenem que una imatge no té valor per ella mateixa, 

sinó en tant a resultat d’una configuració premeditada. També s’entreveurà l’epítom 

implícit de la publicitat, propi de la dinàmica comercial de la cultura del consum, que 

rau rere el valor del producte presentat. Amés de la qüestió antropològica de la tècnica i 

el consum com a factors identitaris i ideològics d’Occident, també es prestarà atenció a 

la superació de l’horitzó espai-temps i la qualitat de les imatges de l’aparell per a 

comprendre el paradigma tècnic i la intrusió en l’espai íntim de l’individu. I per una 

altra banda també interessa destacar aspectes materials, en tant a continguts i models 

representatius o simplificats, com poden ser els patrons i estereotips audiovisuals, els 

tòpics del gènere, els dirigits a un target familiar i els valors encarnats en les 

tipificacions dels herois pel públic infantil, que generalitzen la forma de veure la 

televisió, que són observables i es fan manifests de forma patent i cíclica. Els valors que 

s’entreveuen en la descodificació del missatge audiovisual dirigit a l’audiència serviran 

per entendre la situació en la que està exposada la psique del telespectador, i obre un 

debat respecte a la integritat personal de l’individu. L’anàlisi formal i material dels 

elements ideològics de la televisió pretén concloure amb una relació entre els 

mecanismes discursius de la televisió i la condició identitària de l’espectador, en tant a 

consumidor constantment insatisfet a l’aguait de realitzar-se existencialment mitjançant 

el producte. 

     La televisió com a sistema comunicatiu d’hegemonia global és l’aparell que 

centralitzem a nivell de component ideològic, per transmissió d’influència, conducta, 

necessitat i marcador d’estils a un àmbit de model referencial de tendència. Dins la 

societat, la ideologia no pot ser estudiada a partir d’un registre empíric, si més no, els 

fruits de la informació es manifesten en l’educació i la cultura. En la cultura les 

institucions bàsiques de producció ideològica- educació, comunicació, art, etc.- de la 

                                                 
1 “Introducimos el neologismo “semantización” para referirnos al proceso por el cual un hecho <<x>> 

ocurrido en la realidad social es incorporado, bajo la forma de significaciones, a los contenidos de un 
medio de comunicación de masas” (Verón, 1971, p. 8). 
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societat hi jugaran un paper fonamental. Donat a que la societat, com a conjunt de 

ciutadans civilitzats, és la receptora de la transmissió cultural, entendrem llavors la 

societat com a nucli neuràlgic on té lloc la lluita de significats creada per la televisió, de 

manera autònoma. La informació com a valor positiu, és a dir desinteressada i objectiva, 

és una font de coneixement que permet ampliar horitzons crítics i creatius, i dota a 

l’individu d’eines relacionades amb la llibertat individual, amb tot allò que s’incita amb 

la clàusula del pensament il·lustrat: sapere aude. La seva oposició, la desinformació és 

una distorsió gnoseològica que desordena l’estructura del pensament i posa en perill la 

integritat de l’opinió individual. En un context en que la llibertat és entesa en un sentit 

neoliberal, una pràctica realitzada en un àmbit del consum i un perfil d’opinió relativa al  

consumidor, es necessari reelaborar conceptes.2 Segons Bourdieu (1966), la televisió té 

prioritats alternatives i particulars que sovint contradiuen el model d’objectivitat propi 

de la teoria de la informació. En missatges audiovisuals ens podem trobar, directa o 

indirectament, amb filtres ideològics del personal responsable – guionistes, 

presentadors, entrevistadors, gerents de màrqueting, càmeres etc. –que s’hi troba darrera 

la creació i la transmissió de comunicació.   

   Ens interessa la publicitat com a element central de difusió ideològica televisiva, 

donat a la seva naturalesa connotativa i libidinal, per tant, posicionarem el focus 

d’estudi principalment en la propaganda, com també mencionarem el fenomen ideològic 

dels principals gèneres televisius i cinematogràfics- films, videoclips musicals, sèries, 

sitcoms, realities i talk shows- per a contemplar de forma general l’aspecte ideològic 

rere la comunicació televisiva i concretant en l’efecte de dependència, o fins i tot 

addicció, desencadenat pel desig latent propiciat la cultura del consum. La propaganda 

ideològica es mou per seduir a l’audiència, es dirigeix a un target de telespectadors, per 

a semantitzar un objecte de consum, donar-li un valor per el qual el televident quedi 

convençut de la necessitat de la futura adquisió del producte i que,malgrat no s’efectuï 

la compra, la major part de l’audiència arriba a compartir aquella abstracció davant la 

presentació visual, una evasió generada per un hedonisme efímer. En fi, d’alguna 

manera, el consum influeix en l’inconscient,tal com anunciava Freud, en forma de 

pulsió, donat a que es presenta com una calma a un malestar inconscient i a la vegada 

constant, malestar propiciat per la  privatització de la responsabilitat i la recerca de la 

                                                 
2 James J. Llull (2005) en una presentació titulada “Nuevas Conceptualizaciones” (Presentación al 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, 17 noviembre, 2005, Santiago, Chile) proposà 
destapar conceptes relatius a la ideologia, la massa, l’hegemonia etc. i adaptar-los a la situació actual. 
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identitat, entre altres pulsions que promou la industria cultural. La privatització de la 

responsabilitat la definiríem com la llibertat aplicada a la pressió de consumir 

lliurement, i la recerca d’identitat l’enfocaríem a un àmbit psicològic d’acceptació 

personal dirigida a una mirada aprovativa de la resta. 

    La cultura mediàtica es basa en violència lingüística, lluita de significats3, una lluita 

per l’hegemonia de mercat o del ràting d’audiència dut a terme mitjançant un llenguatge 

imperatiu a la vegada que subtil. La dimensió ideològica de la media, el domini dels 

mitjans de comunicació, es basa en una força libidinal que vetlla per a la hegemonia de 

les necessitats de la societat. Tant els programes com la publicitat coincideixen en 

l’objectiu de homogeneïtzar un producte reclutant a la major quantitat de 

telespectadors.4 Per tant, l’audiència intervé amb la televisió per una relació numèrica, 

basat en un valor pragmàtic de consum i sota un marc exitista, això vol dir, que el valor 

del producte i la campanya publicitària que el representa es mesura en funció de l’índex 

de venta. Aquesta relació de dependència amb el públic és el factor que a la vegada 

introdueix al consumidor dins la dinàmica o la lògica del mercat, el subjecte ha de 

respondre a les exigències del consum, i aquest factor determina la cossificació de 

l’individu en mercaderia. “(...) el resorte más medular de esta forma de funcionamiento 

social consiste en que el consumidor debe producirse a sí mismo como un objeto de 

valor en el mercado de consumo”.5 Existeixen patologies del consum relacionades amb 

les produccions del mercat, creadores de desig que, en primer lloc, consta d’una pràctica 

basada en l’utopia: la satisfacció instantània, però mai copsada amb plenitud, sota un 

pretext mercantilista definit: només el consum pot apaivagar el consumisme. El desig, 

com a resignificació de la personalitat i la vida de l’individu, és inconscient. “Reconocer 

el deseo pasa por reconocer la incompletud, la muerte, que las patologías del consumo 

tratan de obturar”.6 Per tant l’aparent optimisme de fons, la falta de conflicte i el 

transfons existencial del gaudi, goig i la felicitat serà sempre present en la 

comercialització televisiva, és en fi, una amalgama de valors que van lligats a la societat 

actual i que defineixen el paper de l’individu en tant a partícip del sistema, com a peça 

que mou l’engranatge capitalista.  

                                                 
3 Per a entendre aquesta lluita de significats ens serà útil adoptar el sentit agonístic que aplica Althusser 
en “Ideología y aparatos ideológicos del Estado”.   
4  Rodrigo, S. 2005, p. 213 
5 Dal maso, S., 2008, p.66 
6 Del Rosario, S., 2013, p.69 
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   La discussió entorn a la caracterització valorativa de la televisió en funció de la 

ideologia és enorme i variable. Al llarg de la historia un gran nombre de teòrics han 

discutit i han intentat precisar a què fa referència la noció d’ideologia. Cal destacar les 

aportacions de Marx i Engels com a màxims referents, defineixen el procés ideològic 

com una interactuació de forces, ignorades per l’individu, un poder que transmet falsa 

consciència7. Partim de que la televisió és un mitjà que serveix com a base per a la 

construcció de la opinió pública. La ideologia com a conjunt teòric que proporciona 

models, normes i patrons dirigits a aplicar unes accions determinades, s’assembla al 

concepte de paradigma. Entendrem doncs, la qüestió ideològica de la televisió com el 

paradigma televisiu, i estudiarem els seus contraefectes socials.8 Ens trobem amb un 

gadget d’influència complexa, una banda cal destacar la televisió com a mitjà cultural, 

com a propulsor del progrés tecnològic i de la inversió financera. Però també cal 

enfocar l’estructura de significació, o el que és el mateix, analitzar la televisió com a 

model cultural. El contingut de la televisió, al igual que el mitjà en sí, genera un efecte 

sobre la consciència de l’audiència, -en tant a que un anunci d’un gelat ens desperti la 

gola de menjar un gelat- ,però és més conegut per despertar pulsions de les quals no 

reconeixem de forma conscient. És aquí on la televisió, més que canalitzar informació, 

transmet ideologia. 

   El quelcom popular és ineludible per a la producció d’ideologia. En altres paraules, 

“(Lo popular) se trata de un espacio de lucha para la construcción de significados”9 El 

camp agonístic és l’àmbit de les representacions mentals, és a dir, l’àmbit de la 

imaginació, l’aprenentatge i la creació d’opinions. Per tant, dins un context agonístic de 

la cultura, on tots els sistemes i variants ideològiques s’enfronten entre sí, la ideologia 

es manifesta com a voluntat de poder, com a condició precedent de l’acció, una condició 

normativa. Tinent en compte lo anterior, contextualitzarem la ideologia com a camp on 

es relacionen les condicions de significació i es produeixen els esquemes cognitius, tant 

personals com a col·lectius, que formen el compendi on es recolza la cultura., formes de 

vida, i representacions mentals de la realitat. Partint de la teoria de l’estructuració de la 

                                                 
7 Engels, F. Carta a Franz Mehring. Londres, 14 de juliol de 1893. 
8 En el camp sociològic, la qüestió de com s’interpreta i s’assimila la comunicació televisiva, respecte a la 
recepció cultural de l’audiència, fluctua, segons la corrent crítica dels autors, entre judicis pragmàtics i 
d’altres un tant apocalíptics. Segons com s’entengui la cultura popular, es veurà a l’audiència com un 
còmplice, o com una víctima, del nivell de significació de la televisió. 
9 Ardèvol i Muntañola 2004,  p. 255 
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societat de Giddens10, entenem que les funcions dels actors socials es motoritzen dins 

un marc individual i col·lectiu, a causa de les necessitats materials dels individus que 

participen d’aquell sistema ideològic social. En aquest camí, és absurd prescindir del 

factor capitalisme com a motor econòmic i propulsor de costums. Segons Habermas 

l’actual estat social, que a diferència de la modernitat, es basa en un benestar 

generalitzat i assegurat pels mitjans burocràtics representa, un encobriment ideològic, 

que gràcies a la ruptura amb els sistemes legitimadors tradicionals, encobreix un nou 

model racional de dominació social.11 D’alguna manera en el rol de l’individu dins la 

cultura mediàtica es desencadena una inversió de les dimensions públic i privat, a la 

vegada que la media fa d’allò privat i íntim quelcom públic, gràcies a la desregulació de 

l’Estat l’individu té la responsabilitat d’elegir, de tenir criteri en decidir-se pel que 

necessita dins un conjunt limitat de productes, els que ofereix la indústria cultural. El 

consumidor ideal, “que presenta los medios para afrontar la constante exigencia de 

adquirir nuevos objetos”12 serà una mercaderia més dins el sistema. 

 

    L’element de la imatge és un factor visual necessari però no suficient per a que es 

doni ideologia.13 Les imatges sense l’audiència mancarien de significació. En sí una 

imatge no és contingut d’ideologia, el context de recepció és summament important per 

a que el missatge rebi una forma, d’aquí el sentit d’in-formació, en tant al procés de 

donar forma a una matèria abstracte o en principi inexistent. Per tant, la ideologia no es 

pot entendre de forma descontextualitzada, la constitució de l’espai i el temps en la 

producció d’imatges, l’audiència i els estats subjectius dels televidents, les àrees 

cultivades del consumidor d’imatges són, efectivament, indispensables.  

  . Les imatges presumeixen de ser versemblants, de capturar i aproximar la veritat al 

televident. Respecte a la semantització, la publicitat al igual que el periodisme i els 

programes d’entreteniment, ofereix un producte final a consumir, però en certa manera, 

com a principals sectors audiovisuals de comunicació, per la part que correspon a la 

transmissió d’idees, els formats adopten uns jocs del llenguatge i de significació 

                                                 
10 Guiddens relaciona els processos socials de petita i gran escala en el desenvolupament interactiu dels 
valors i les pràctiques socials a nivell institucional. 
11 Segons l’autor, això suposà la creació de les “ideologies” per a legitimar certes formes de domini, que 
sotmeten tant a la naturalesa com a l’home, a un procés entès com a racionalització o tecnocràcia. 
12 Dal Maso, S., 2008, p.66 
13 Partint de la ruptura de la imatge metafòrica de la ment humana com un mirall on es reflexa la 
realitat, on es projecten les representacions epistemològiques i la ment, passivament, capta tot un món 
de dades significatives, entendrem, com fa Richard Rorthy (1989), que no podem validar una perspectiva 
epistemològica que no tingui en compte la rellevància de la interpretació subjectiva. 
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simbòlica, que crea una representació de la realitat, o millor dit, una simulació, un 

imaginari. Aquest imaginari té que veure amb la naturalesa del significat de les societats 

contemporànies, dit amb altres paraules, la simulació audiovisual de la realitat i la 

significació cultural de les societats contemporànies dóna moviment al circuit de la 

cultura. Du Gray (1997) explica la cultura i el consum relacionant els elements: 

representació, identitat, producció, consum i regulació. Dins el dinamisme cultural els 

productes a la venta, presentats en la propaganda, van carregats de connotacions, idees i 

formes de representació que dota de definició a l’artefacte i el fan més apetitós a la vista 

i a la ment. Freqüentment els anuncis són representacions que apel·len a la identitat dels 

usuaris, representant el valor identitari del producte i finalment oferint un model més 

personal i íntim per al nivell de consum. Per tant, els productes són considerats mitjans 

de la cultura moderna, la qual es defineix per ser un conjunt de significats i pràctiques 

socials que comparteixen un col·lectiu14 Segons quines representacions transmeses són 

molt evidents, en tant a que són directes, altres són subtils i implícites. La propaganda 

usa com a esquer la qüestió identitària, creant un conflicte existencial que en darrer 

terme du a la desubjectivació de l’ésser humà.15  

1. Aspectes formals 

1.1 La comunicació normativa 

   Des de la teoria de la comunicació és útil plantejar-se l’spot publicitari com a missatge 

informatiu que encaixa amb la cadena de l’esquema emissor-canal-receptor. Situant els 

operadors econòmics com a l’emissor, dels quals es transmet l’element propagandístic, 

codi carregat de la semantització, llavors el canal, en aquest cas televisiu s’encarrega de 

transmetre el missatge publicitari que es descodifica i assimila l’audiència, el receptor. 

Donada la retroalimentació de la comercialització, la cadena continua, l’audiència 

canalitza el desig que s’interpreta en una resposta automatitzada de consum, llavors 

l’estudi de mercat descodifica el ràting i crea una proposta de màrqueting adient que 

finalment descodifiquen els operadors econòmics. La comunicació, com a procés 

d’intercanvi, compleix amb el rol de canal de transmissió, amb la televisió rebem 

missatges tant visuals com sonors. La comunicació és en part informativa, però no és la 

totalitat de la televisió la que pretén informar. Podem observar doncs, que el nucli 

                                                 
14 pàg 279 Cap V. El circuito de la cultura. 
15 Del Rosario, Mº, 2013 
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informatiu, el missatge, precisa entendrer-se de forma ambivalent, i trobar en el 

missatge mateix el contingut de certs patrons de conducta. McLuhan és un dels màxims 

representants clàssics en quant a la teorització del missatge com a element neuràlgic de 

la comunicació. Al contrari del que s’explica en el model de Shannon, relatiu a la teoria 

de la informació,16 en realitat el missatge no és un paquet d’entrada i sortida 

d’informació invariable. No és un conjunt estàtic d’informació, sinó que pot variar, 

perque el mitjà pot distorsionar el missatge. Llavors per missatge entenem la difusió 

total d’informació - amb tots els canvis afegits- que hagi destinat el mitjà al seu destí. 

Cal interesar-se doncs per les formes heurístiques de recomposar el missatge.  Ates a la 

qüestió formal de la comunicació, cal destacar que hi ha autors que es centren més en la 

comunicació conativa- o normativa- del llenguatge, que no pas la informativa. 

    L’autor de “Understanding Media” (1964) pretén conciliar amb el seu famós discurs, 

“the medium is the message” la propietat intrínseca del mitjà i el missatge. Per 

McLuhan, no és possible entendre la constitució del missatge separat del mitjà, de tal 

manera que l’estructura mediàtica i la semàntica del contingut han d’interpretar-se com 

a partícips del mateix joc comunicatiu. Seguint la línea formal de la funció 

comunicativa, cal destacar l’aportació de Jürgen Habermas, autor de “Teoría de la 

acción comunicativa” (1981), en la teoria crítica de la comunicació. Per Habermas la 

funció primària ideal del llenguatge és l’enteniment, el procés comunicatiu que 

cumpleix aquesta funció l’anomena acció comunicativa, i apareix en contexts socials en 

els quals, l’objectiu comunicatiu és la comprensió mútua. Per l’autor, dins el llenguatge, 

considerat anterior i per tant independent de la ment mateixa, hi coexisteix un conjunt 

de regles – les condicions de veritat, intel·ligibilitat, rectitud i veracitat- que són 

aplicables a la pràctica per a regular i validar la formalitat del procés comunicatiu. En 

altres paraules, en l’acció comunicativa és precís cumplir amb certes condicions per a 

crear una coalició dirigida a transmetre i fer entendre un tema a l’interlocutor. La 

violació d’aquestes condicions fa de la comunicació real un ambient desafortunat per 

aquest procés ideal. 

                                                 
16 model exposat per Claude E. Shannon, un enginyer matemàtic Nord-americà considerat “el pare de la 
teoria de la informació” publicà a finals de la dècada dels 40, The mathematical theory of 
communication (1949), obra en la que presentà una teoria objectiva de la informació, en la que, tenint 
en compte la entropia com una mesura de desordre i ambigüitat, s’entén que un missatge és més 
ambigu quan més informació té. 
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   Bourdieu a través de l’al·legoria platònica que, si més no, s’adapta al fenomen de 

l’audiència i el control de la televisió, escriu “La televisión es un universo en el que se 

tiene la impresión de que los agentes sociales, por más que aparenten importancia, 

libertad, autonomía, e incluso a veces gocen de un aura extraordinaria, son títeres de 

unas exigencias que hay que describir, de una estructura que hay que liberar de su ganga 

y sacar a la luz”.17 Bourdieu afirma que les relacions de poder dominen les formes 

culturals i simbòliques que es destinen a la societat. Insistia en la necessitat d’elaborar 

un anàlisis sociològic que entreveiés la violència simbòlica.  Donada la propietat 

heterodiscursiva, la televisió és l’aparell de les mil veus, i cal digerir-les amb cautela. 

La multiplicitat dels discursos i modalitats de l’aparell, no tot conforma la mateixa 

problemàtica, o no pertany al mateix grau d’abstracció. Verón afirma que hi coexisteix 

una distinció principal, que és relativa a la forma en que es manifesta el missatge, “(…) 

cuando se trata de mensajes cuya función conativa es manifiesta, es decir, cuando hay 

contenidos normativos que se comunican directamente, preferimos hablar de 

propaganda y no de ideología”.18
 Per tant, l’estructura ideològica formal, no té, segons 

Verón, el perquè manifestar-se de forma explícita i directa, sinó que serà precís un 

anàlisis formal del llenguatge audiovisual, en tant al seu caràcter normatiu. 

   En el àmbit de la comunicació normativa, el consum és el moment de realització 

ideològica, és a dir, de producció de significats. Podem entendre la comunicació amb el 

model de McLuhan, és a dir, entendre la comunicació com a missatge que es habilitat 

pel mitjà del comunicació, i l’ambient en que es dóna això és la cultura mateixa.  Més 

enllà de pretendre caure en un mer formalisme sobre la ideologia i la manipulació, es 

pretén indagar en si els elements que conformen l’imaginari ideal de la televisió es 

poden  deslligar o no de la demanda de l’audiència, i si avui en dia encara ens trobem 

amb allò que l’Escola de Francfort anomenava “industria cultural” o “cultura de 

masses”. La televisió és, des de mitjans del segle XX, considerada una eina d’extremada 

potencialitat. Entenem que l’audiència més passiva manca d’una lectura activa de la 

televisió i per tant, es modela a ella tal i com la voluntat de poder libidinal es proposi. 

Quan diem que la televisió exerceix un control sobre la nostra conducta no pressuposem 

que mitjançant missatges subliminals sigui capaç d’imposar-nos una acció com la de, 

per exemple, assassinar a algú. No és aquest tipus d’objectius que es cerca amb la 

                                                 
17 Bourdieu, P. 1966, p. 53 
18 Verón, E. 1971, p.7 
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manipulació comunicativa. Però sí ens pot transferir una set d’un refresc de forma iso 

facto. La indústria cinematogràfica és sovint considerada, a causa de l’evocació a la 

contemplació, la percepció, l’emotivitat i la intencionalitat, un art aplicat a una 

disciplina funcional pròpia de la fabricació de fantasies. Certament el consum crea una 

dependència física i intel·lectual front a l’obra d’art que suposa una degradació de la 

seva puresa per a adoptar un abastiment popular. Amb això s’inicia una nova era de 

l’obra d’art com a tal, a més de noves impressions i experiències estètiques presidides 

pels mitjans de comunicació de la mass media. D’alguna manera, és l’obertura a una 

nova estètica moderna, que a diferència de la dimensió òntica de l’estètica clàssica, la 

nova es caracteritza, segons Bense, per un caràcter semàntic. Dit en altres paraules, 

quan a l’anterior es troba la bellesa en imatges que són belles en sí, en la moderna les 

coses es tornen belles mitjançant el seu signe intrínsec.19 Dorfles formula una relació 

semàntica i funcional entre el símbol, la comunicació i el consum.20 La televisió, com a 

servei públic, es mostra a la disposició d’una aplacant majoria de individus, reunits en 

un estrat cultural pla i representatiu dins la dinàmica del consum d’entreteniment. La 

televisió és ideologia de masses segons Adorno. Però és aquesta realment la clàusula 

que conforma la televisió formal? Estem experimentant realment una era de la 

socialització de la informació? La informació és certament significativa, i el bagatge 

conceptual de la televisió disposa d’un sistema semàntic totalment articulat. La 

televisió, com a mitjà d’informació pioner del nostre temps, té un impacte massiu al 

subconscient col·lectiu. Com diu Adorno, “Above all, this rigid institutionalization 

transforms modern mass culture into a medium of undreamed of psychological 

control”.21 D’alguna manera, la moda ha creat un poderós concepte d’objecte industrial, 

format des de la ideologia de la competència individual, el consum immediat i 

l’obsolescència pròxima. Certament el consum, a un ritme i una velocitat extrema, és 

l’element que està condicionant, en els nostres dies, d’un us inèdit de la simbologia, 

disposant d’un material que, com diu Dorfles, “(...) y este material no es sólo figurativo, 

sino que consiste en la adopción de algunas imágenes particularmente ricas, por estar 

ligadas a la necesidad, ubicuidad y utilidad de los medios a que se refieren”.22 La 

comunicació precisa d’un llenguatge organitzat per a dotar de significat als símbols 

impresos a la conceptualització de la màquina. El receptor ha de disposar d’unes 

                                                 
19 Dorfles, G. 1972. p.41 
20 Dorfles etiqueta la relació entre els tres elements com a “trinitat semántica”. 
21 Adorno,Th. 1957, p.476 
22 Dorfles, G. 1972, p.18 
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estructures intel·ligibles i competitives que siguin compatibles amb el transfons 

intencional i informatiu de la televisió. Per tant, per a que l’audiència segueixi el joc que 

crea l’imaginari virtual que crea i proposa visualment la màquina, ha de ser susceptible 

a certs patrons, models i estereotips que conforma el llenguatge socio-virtual de la 

televisió. Adorno afirma que el missatge ocult darrera tota manifestació de la mass 

media s’estructura mitjançant un esquema de múltiples estrats de significació- gràcies al 

psicoanàlisis-, creant un concepte de significat polimòrfic, en funció de captivar 

l’atenció del televident en varis nivells psicològics, de forma simultània.23 Amb aquesta 

estructura psicològica en mans de les intencions de la mass media provoca el 

compromís entre el consumidor i una dinàmica que assegura en ell uns efectes -una 

reacció pulsional- premeditats. Gustavo Bueno afirma que davant una recepció continua 

de veritats i aparences, “(...) el espectador de televisión no puede ser considerado 

inocente como si de un mero espejo o receptor pasivo de verdades y de apariencias se 

tratase.” Tot el contrari, tot aquella informació és estímul que l’incita, que el mou, per 

tant, és el televident el subjecte operatori.24 Llavors la operació esdevé dins l’individu, 

només cal descobrir quina informació percep de la televisió i com l’assimila. Bourdieu a 

“Sobre la Televisión” (1966) reflexiona sobre la impossibilitat de captar la informació 

total i els canvis constants de la televisió, la hiperdiscursivitat dels canals fa que es creí 

una gran quantitat d’informació propensa a crear ambigüitat, de manera que ens hem 

hagut d’adaptar mentalment a la velocitat i la urgència del consum de productes. Dit en 

poques paraules, el poder de la informació està en les mans de les cadenes televisives, i 

el control de la informació s’equipara al control del públic. 

1.2 La ruptura amb l’espai i temps, i l’objecte intransitiu de consum 

   Tant Benjamin, com Munari i Bueno han col·laborat en la qüestió de la ruptura 

material de la televisió amb l’espai i el temps. Gustavo Bueno parla sobre la 

clarividència, el poder de fer transparents els objectes ocults. La destrucció de les 

propietats físiques, gràcies a la clarividència, fa que la televisió sigui la gran invenció 

tècnica del nostre temps, donat a que permet precisament això, que les imatges, que 

viatgen per ones electromagnètiques, fundin la socialització de l’aparell televisiu. Per 

tant quelcom tant constitutiu com és l’etimologia de la paraula tele visió és precisament 

el que permet que destaqui respecte els altres aparells tecnològics descoberts al llarg de 

la història. Benjamin, en la seva teoria sobre l’era de la reproductibilitat tècnica, parla 

                                                 
23 Adorno, Th.,1957, p.478-479 
24 Bueno, G., 2000, p.329 
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sobre el fenomen de posar “la copia de l’original en situaciones inasequibles para éste” 

(pàg. 3), consta d’una transgressió física, que suposa un antecedent de limitació, que 

transcendeix de la constitució de l’original. Alberto Munari, destaca que la televisió es 

desbanca una independència en quant als patrons físics i simbòlics de la resta del món 

de l’espectacle, sigui aquest tot el repertori d’elements que serveixen, acomoden i 

avisen l’atenció de l’espectador de cinema, i que són útils per a detectar l’eventualitat 

d’elements de ficció dins un espai també preparat per a aquesta funció. Segons l’autor, 

“ya no hay marcadores espaciales físicos ni simbólicos que separen el espectáculo que 

emerge del vídeo de cualquier otro espectáculo observable en el ambiente doméstico o 

por la ventana de casa”25 Per tant la diferenciació es debilita, davant l’aparició de noves 

estratègies, l’espectador ha de passar per un aprenentatge concret. D’alguna manera, al 

igual que Adorno, Benjamin vol saber la manera de discernir la cultura de masses de 

l’obra d’art, a l’època en que es troben més diluïdes. Per això Benjamin es planteja el 

caràcter cultual del mitjà audiovisual. Es demana si el cinema és una font d’obres d’art o 

és un mer utensili de comercialització, tal en allò que s’estan convertint els productes 

artístics en una era en que el públic consumeix l’art com a pur entreteniment, i sense cap 

incentiu de culte. L’entreteniment del cine, el seu efecte de xoc i les modificacions de la 

apercepció de les imatges és, assegura Benjamin, a causa de que correspongui “al 

creciente peligro en que los hombres de hoy vemos nuestra vida”26, una paràlisi 

voluntària del sentit crític, a la vegada que automàtica, que s’entrega a la deriva del 

caos, el desordre, la ruptura amb l’espai i el temps, i tota forma pura establerta. Com 

tota mercantilització artística, el cinema, consta d’una producció projectil, que té un 

element de xoc enfront al públic. El seu efecte és de xoc perquè no és possible discernir 

i captar de forma conscient tot succés i sensació, donat a que és una multiplicitat tan 

frenètica i canviant, que sembla que les seves propietats no vulguin ser copsades per cap 

ment humana. Molt contràriament a una superfície d’un quadre, el film és incopsable 

per la raó, o dit d’una altra manera, evita ser intel·ligible. D’alguna manera, el film es 

forma per una juxtaposició d’imatges que serveix de projectil cap a l’ànim de 

l’espectador, que l’incita a reaccionar de determinada manera.  

   L’abstracció de l’audiència és explicable mitjançant els mecanismes de la publicitat 

audiovisual. Per a contemplar els formats televisius de naturalesa lucrativa ens 

centrarem en el factor intransitiu present en el videoclip musical. Certament el videoclip 

                                                 
25 Anceschi, Baudrillard, 1990, p.111 
26 Benjamin, W. 1989, p. 18 
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com a eina promocional és equiparable amb la publicitat audiovisual convencional, a 

nivell d’eina audio-verbo-icono-cinètica. Tal i com diu Sedeño (2008), “Videoclip y 

spot se consumen, al margen de que se produzca una acción posterior de compra”.27 

Aquesta característica fomenta la reproducció ideològica i social, donat a que 

l’alternativa amplia les possibilitats creatives, de la creació de béns amb alt contingut 

simbòlic, i que va destinat a la comercialització discogràfica. El discurs narratiu de la 

intransitivitat, és a dir al recurs de la deconstrucció de l’objecte de consum, a l’absència 

de la transparència del codi identificatiu, és una superació de la operació retòrica, de la 

presentació en tercera persona, “ell”, del producte, de la descripció d’aquell objecte. La 

presentació del producte, doncs es basa en caòtiques amalgames de fragmentades 

imatges i focus frontals que dona un acabat aparentment complet amés de transmetre 

una implicació artificial de vincle amb allò que protagonitza el videoclip. L’associació 

anàloga entre l’objecte i l’entorn o la imatge genera una interconnexió que presenta una 

llibertat espai-temporal, que acompanyat del ritme marcat per la música dóna com a 

resultat d’un mecanisme de gran potencialitat publicitària. La promoció publicitària 

mostra un domini notable de l’abstracció d’audiència, els mecanismes són explícits, és 

seducció, sublimació del desig, un reclam que s’enuncia a sí mateix, amb un “Som aquí, 

mirem, vull que em miris tu”, creant un lligam de presumpta d’autenticitat, d’intimitat i 

exclusivitat amb l’espectador. 

1.3 L’home i la tècnica 

    L’inconformisme i l’anhel de superació és l’ambició que propulsà que la tècnica ens 

acompanyés evolutivament al llarg de la història humana. La tecnologia, és un mitjà que 

evoluciona paral·lelament a la nostra existència, i influeix en la vida, la canvia 

progressivament. Atencia afirma que “(las tecnologías) no se limitan a ser medios sino 

que acaban siendo fines en sí mismas, metas que se autoimponen las sociedades 

avanzadas, interconectadas, globalizadas..., que viven según sus exigencias”.28 

L’audiència serveix de patró cultural que dicta l’estandarització comercial. De manera 

que els mitjans no són instruments socials sinó elements constitutius de la societat. Per 

una altra banda, Habermas defensa que tant la ciència com la tècnica no es limiten per la 

seva característica instrumental i operativa, útil per a millorar aspectes de la vida 

                                                 
27 Sedeño, A. 2008, p.756. 
28 Atencia, J., 2003, p.62 
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humana relacionada amb la supervivència, sinó que per ella mateixa és ideologia, un 

sistema de pensament autònom.  

   Cal reflexionar sobre el paper de la humanitat en aquesta nova era, a l’igual que fa 

José Ortega y Gasset, sobre la condició tècnica de la humanitat. El mètode de l’autor en 

qüestió, és d’un punt de partida genealògic, que s’inicia des de els orígens del fenomen 

tècnic, per després transcendir al context, la funcionalitat etc. Ens interessa la relació 

entre home i tècnica en tant a les causes que han determinat tal paper de la tècnica dins 

la societat actual. Aquesta era de producció i reproducció sembra una dinàmica de 

consum de productes, tecnologia i elements de confort, mecànica que coneixem com la 

mercantilització del consum. La televisió com a tal, successora del cinema, és una 

superació respecte els seus antecessors, perquè, no només suposa una ruptura espai-

temporal respecte a la imatge mostrada, sinó que suposa l’aproximació domèstica de la 

tecnologia. L’home té un nou privilegi respecte a les seves ambicions de confort, a la 

vegada que el cinema reneix en un format clonat que perpetua la seva influència. Per si 

no ens conformàvem amb una, ja tenim dues tècniques creadores de fantasia. Llavors 

els films que abans naixien, i a la vegada morien, en les múltiples sales del cinema, 

reneixen en el llançament d’un nou format en el saló de l’espectador. La segona 

oportunitat que tenen les multimilionàries produccions cinematogràfiques en la petita 

pantalla fou la motivació del nou producte.  

   Ortega y Gasset (1965) parla sobre la condició tan excitant entre home i tècnica, en la 

conferència del Mite de l’home Allende de la tècnica, que fa de l’home un ésser sempre 

insatisfet i ambiciós per a dirigir la seva capacitat creativa a crear nous móns. La 

“enfermetat” de l’animal que escindeix de la naturalesa mateixa, és l’epidèmia que ha 

fet de l’ésser humà el que és avui en dia, un ésser alienat que, com si fos un torpede, es 

desplaça a forma de reacció cap als límits del futur. L’atrofia en la sensibilitat de l’home 

és el que el permet apuntar a nous horitzons. L’home és per condició, elector, està dotat 

amb el poder de decidir, fet que el fa lliure, el fa intel·ligent, i, tal i com diu l’autor, 

“(...) esto se produjo porque tenía una fantasía tan rica, porque encontró en sí tantas 

locas visiones imaginarias”.29 La intersubjectivitat de l’home, la condició de reconèixer 

el seu interior, permet imaginar el que vol, exigir-se precisió racional, reflexionar i 

prestar-se atenció. Llavors, la tècnica no és més que el reflex d’aquesta alentidora 

vocació de crear nous móns a partir de l’existent, de treure l’interior i plasmar-ho a la 

                                                 
29 Ortega y Gasset, J., 1965, p.622 
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naturalesa. La tècnica la usa per un fi, per a ser feliç. “La idea de un mundo coincidente 

con el hombre es lo que se llama felicidad.(...) ahora bien, el único instrumento que el 

hombre tiene para transformar este mundo es la técnica”.30 L’home, gràcies a l’escissió 

de la seva naturalesa, i la creació d’una pròpia, la naturalesa tècnica, pot elegir, és a dir 

pot aplicar la seva intel·ligència a horitzons de progrés i millora constant. Malgrat això, 

tot impacte natural acaba manifestant conseqüències que retornen a l’agent d’aquell 

ambient, i és que tal adaptació a la tecnologia sembla que ha transigit la seva raó vital 

per la raó tècnica.  

    No només sofrim una alienació respecte a la naturalesa, sinó respecte a nosaltres 

mateixos. La tècnica cada vegada ens torna més ambiciosos, i per tant, tendim a la 

insatisfacció i a la infelicitat. I precisament després prescindim de l’ambient que ens 

proporciona la tècnica com a substitutiu de la naturalesa pròpia. La televisió no és 

només una tecnologia capaç de promocionar altra tecnologia, entre altre consum, és un 

consol de múltiples funcions, en la que alguna d’elles és una alternativa encertada i útil 

per a anestesiar la ansietat que provoca la rutina. Caracteritzada per una lectura 

superficial, plena de patrons fàcils de aclimatar per l’audiència popular. “The more 

opaque and complicated modern life becomes, the more people are tempted to cling 

desperately to clichés which seem to bring some order into the otherwise 

ununderstandable”.31 El desplaçament a una nova naturalesa implica unes condicions 

adaptatives noves. I com diu Ortega y Gasset, l’home tècnic, d’una naturalesa creativa i 

cultural, no té naturalesa, sinó història. McLuhan parteix d’una perspectiva de 

hibridació home-màquina, entre l’anatomia humana- les capacitats físiques i creatives 

de l’home- i per una altra banda, la instrumentalitat tècnica. L’autor assegura que la 

tècnica és una extensió de l’anatomia humana, i defensa que la nova tecnologia serveix 

per a reproduir nova tecnologia que complementi i millori l’eficiència i l’estat de 

confort. Si més no, aquesta propietat d’evolucionar amb la tècnica, provoca unes 

modificacions en l’ecologia humana.  

   La mercantilització de la televisió du a la reproducció dels valors de la Modernitat, i 

això parteix d’un problema de base, el fenomen d’integració col·lectiva i inconscient a 

un estrat social de nivellació total, “the more inarticulate and diffuse the audience of 

modern mass media seems to be, the more mass media tend to achieve their 

                                                 
30 Atencia, 2003, p.73 
31 Adorno, Th. 1957, p.484 
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integration”. 32 L’estat indeterminat de la massa, provoca, segons Adorno, la integració 

de més extensió poblacional. La televisió apareix com un portal de fugida front un món 

materialista on el temps s’esfuma veloçment, envers de presentar-se com un resultat 

funcional d’aquesta condició social. Bueno adverteix la falta de laxitud del televident 

respecte a la televisió i afirma que “ante todo es él quien conecta su televisor como 

sujeto operatorio, quien cambia de cadena o apaga el aparato y quien interpreta”.33. El 

comandament a distància dóna a l’usuari la sensació de dominància, donat a que en més 

d’una ocasió, a l’individu li apareix el desig inconscient de disposar d’un utensili que 

garantís el mateix efecte, o sigui, d’una realitat a una realitat més desitjada. “Engegar i 

apagar” quan es desitgés certament és, una falsa sensació de control, que transcendim a 

la vida en aspectes generals.  

   Mario Kaplún fa un anàlisis respecte a la necessitat de l’entreteniment, com a un 

efecte lligat a la televisió que l’aproxima a un model com pot ser un bufó de la cort. 

Kaplún ofereix les demandes de l’audiència a les quals la televisió de masses satisfà. 

Partint de que la relació entre l’audiència i la televisió mateixa no és de victimisme, en 

el cas del televident imposat a una condició de hipnosis i de suspensió i control de la 

seva voluntat, sinó de complicitat, en tant a que és el consumidor que fa el primer pas 

per adquirir-la. Llavors fa una síntesis dels factors que es veuen psicològicament atesos 

a la sensació de dependència que tenim front a l’oferta que ens dóna la televisió.34  

    La qüestió de l’home i la tècnica per Bueno és precisament la compensació que 

l’instrument creat suposa a una absència d’un efecte, que a posteriori dota a l’home 

d’una comoditat nova, que acompanya, gràcies a la tècnica produïda, el seu procés 

d’evolució.35 I és que la societat contemporània està influenciada per la tècnica gràcies a 

les innovacions iniciades en el segle XIX. De tal manera que, aparells tecnològics com 

la televisió poden semblar, en efecte, producte d’una necessitat ja prefigurada en la 

societat anterior. Però Bueno no creu que podem explicar el sorgiment de la televisió 

per una “necessitat social televisiva”, vol dir, que la necessitat de l’aparell es 

desenvolupà després de la seva sortida al mercat. Bueno considera que l’aparició de la 

televisió és conseqüència de les pretensions colonialistes de la idea del Primer Món, 

                                                 
32 Adorno, Th. 1957, p.478 
33 Bueno, G. 2000, p.329-330 
34 La falsa representació de la televisió com un producte que amortitza el seu preu amb la seva fàcil 
accessibilitat al món d’espectacle i d’entreteniment; la condició domèstica que serveix de pompa 
protectora a totes aquelles imatges de violència urbana que veiem a la mateixa pantalla; i la creació 
d’una sensació hegemònica que abraça a la participació de l’audiència i li dota d’un sentit col·lectiu. 
35 Bueno, G. 2000, p.193-194 
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recolzat per l’abast de tecnologia i l’Estat del dret, i per una altra banda, per la transició 

bèl·lica que fomentà la ruptura de la idea tradicional de la “Idea del Progrés Universal”. 

De manera que, després de la recuperació de la Segona Guerra Mundial, la televisió, ja 

present, presencià el seu auge, donat a que s’interpretà com a una virtualitat de la 

ideologia del Progrés.36 Bueno entén, en l’era de la producció i reproducció de 

tecnologia, que la creació humana necessariament destrueix la naturalesa, en un sentit 

formal del terme. La poiesis humana“habría que verla (…) como un proceso que 

comienza destruyendo las naturalezas que encuentra en la Naturaleza”.37  

   L’objectiu de la raó instrumental, aplicat a la tècnica, és l’eficiència. Aquesta 

perspectiva suposa una actitud d’irresponsabilitat. Certament l’efecte destructiu de la 

tècnica sobre la naturalesa convida a reflexionar sobre el problema, que al seu moment 

es preocuparen l’Escola de Francfort, això és, sobre el domini de la naturalesa per part 

de la raó instrumental. Recollint el sentit formal de “destrucció” com a “reconstrucció”, 

entenem que amb la tècnica, projectem a la naturalesa un sentit que a priori no té, la 

dotem d’un valor instrumental. La raó instrumental és l’esperit pràctic i utilitari que es 

començà a estipular durant el pensament il·lustrat. Per a destacar a Horkheimer, en “La 

crítica a la raó instrumenta”l (2002) volgué aprofundir en els elements psicològics i 

sociològics, aflorament dels quals, permet la integració del domini de la naturalesa. Les 

pretensions culturals, tant individuals com a col·lectives han participat en convenir una 

estructura en que, dins la societat contemporània, la opressió de la naturalesa per part de 

l’home és justifica. Es diu que la qüestió és sociològica perquè, el problema del domini 

de la naturalesa, inclou a tota la superfície de la civilització, i que és psicològic, perquè 

l’individu, el jo conscient i inconscient, és el punt de partida d’on es desenvolupa tot el 

ressentiment inicial que crea la necessitat d’oprimir la naturalesa. En fi, la raó 

instrumental, com a la forma de pensament de la modernitat, basat d’alguna manera, 

amb el que defineix Gustavo Bueno, com a “poiesis humana destructiva”, és una relació 

opressiva de la naturalesa, en el que es despunta l’explotació i la transformació 

d’aquesta, mitjançant una operació tècnica  funcional i utilitària. La modernitat, per tots 

els racons on se la miri, exclama a crits la idea de progrés, de invenció, de creació  i de 

innovació. És un gran moment per a la poesis humana, és la seu de la producció tècnica, 

i amb això cal destacar que també condueix a un aflorament de nous valors, i noves 

crítiques.  

                                                 
36 Ibídem, p.306 
37 Ibíd. P.197 
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1.4 L’ideal de consum 

    Entre el darrer quart del segle XX, considerat “fi de les ideologies”, i l’actualitat, els 

crítics de la media han dirigit conspiracions i advertències respecte al gran increment 

d’influències dels mitjans de comunicació. I en certa manera, actualment tota la 

indústria cinematogràfica i la media informativa es troben en la seva era de major auge. 

El negoci de la construcció d’imaginaris prometen una gran quantitat de clients 

habituals, i cada cop són més. La propaganda, ja present en el cinema, amb la televisió 

ha passat a estar en la seva màxima extensió, i per no parlar dels múltiples mitjans 

electrònics on també s’anuncien ofertes de productes de tot tipus. Es pot admetre 

l’abarrocament d’informació dirigida a l’objectiu de la urgència del consum. Una nova 

ideologia pràctica s’estableix en el transfons dels criteris de valors de la societat 

occidental del segle XX- XXI. En un pretext de buidesa espiritual, i insatisfacció 

materialista personal, el consum és un narcòtic legal i immediat que calma l’ansietat 

existencial de viure en una metròpolis asfixiant repleta de propaganda consumista 

sensible i estimulant. L’estimulació visual i sonora de la propaganda mou al subjecte 

operatori a sentir la necessitat materialista de consumir. Els estats receptius que 

s’intercanvia el mitjà i l’audiència es poden distingir en primaris i secundaris. Els 

primaris vendrien a ser pretexts d’aclamació o reconeixement, són sugerències o 

arguments explícits, tal com pugui transmetre la televisió amb un “això et servirà per ser 

feliç, perquè no ho compres?”, i per una altra banda l’audiència, que observa la televisió 

a vegades com a cobdícia i recreació voluntària. Malgrat això, el substrat on es basa 

l’autèntic epítom encobert i tàcit és una dependència ineludible, engendrada per una 

refracció mútua, resultat de la qual, l’individu mira el producte de la televisió com a un 

element que estimula la motivació i l’autoestima de l’individu. Sembla que el missatge 

propagandístic jugui amb la moneda de retornar al consumidor allò que descuida, com a 

un socorr desinteressat i al servei de les necessitats personals. La societat de consum és 

representativa en la era de la informació i la tecnologia, en la que actualment ens 

trobem. No podem negar la constant relació que hi ha entre la civilització i el procés 

d’estimulació que emergeix de la indústria comercial. La civilització és el punt de mira 

de incitació, de provocació, estimulació i persuasió induïda a la ideologia central del 

comprar-usar-tirar-comprar, pròpia del neocapitalisme basat en el consum. Davant un 

panorama d’expansió d’aquesta indústria, ens demanem en quina situació i en quin estat 

es troba la audiència social que possibilita tal massificació. Els individus, d’alguna 
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manera, són la personalització de la voluntat, a la vegada que són la materialització de 

l’ideal de consum, llavors el sistema de valors serà elaborat a posteriori a l’estudi del 

perfil del consumidor. Certament, el sistema que s’adapta a tal panorama és la raó 

principal de la reproducció d’aquest model consumista i de merchandising de la cultura. 

Adorno assegura una responsabilitat ideològica d’aquest sistema característic, “The 

system’s concerted effort results in what might be called the prevailing ideology of our 

time” i expressa l’increment d’una nova cultura, la popular, “today the commercial 

production of cultural goods has become streamlined, and the impact of popular culture 

upon the individual has concomitantly increased”.38 És interessant reflexionar sobre la 

relació que hi ha avui en dia entre cultura i el consum, i demanar-nos també si 

actualment ens trobem en l’apogeu de la indústria cultural- terme definit en la teoria 

crítica clàssica -, en qual regne la televisió és el principal servidor per antonomàsia. Cal 

centrar-se en un anàlisis sobre la televisió que intenti, primer, conciliar ambdós 

aspectes, cultural i semàntic, per a oferir una imatge global de la influència televisiva. 

Segons Kaplún, la televisió és un sistema de valors que afecta a la ecologia humana, en 

tant a la seva constitució antropològica, la seva forma de ser que diferencia l’esser 

salvatge del ciutadà civilitzat. El sistema de valors conforma un model ideològic per una 

simple raó. El desequilibri en l’inconscient de l’individu garanteix la penetració 

ideològica de la televisió. Quant més desorientat es trobi el televident més efecte 

produeix el gadget. És gratificant gràcies a ser un narcòtic que ens inhibeix de les 

frustracions psicològiques. Per tant, d’alguna manera, se’ns ofereix entreteniment per a 

un consum, s’ofereix indirectament una consolació, un prototip d’imatge paternal, 

visual i sonora, que conta contes per a que els fills s’adormin, per a que somiïn 

plàcidament i sense malsons. la pugna moral desapareix, almenys temporalment. I és 

que la falta de resolució dels nostres conflictes amb l’exterior i amb nosaltres mateixos 

exigeix un calmant equalitzador. D’alguna manera la televisió és conseqüència del 

sistema de consum mateix, és una creació del consum, no la font primera de generació 

de consum. És un producte més a consumir. La televisió té el privilegi de ser una 

tecnologia que es desgasta en la comoditat i protecció privada de la llar, i que a part de 

subsistir és insubstituïble. D’alguna manera, el sentiment d’alienació en la societat, fa 

que l’individu senti que necessita escapar-se, d’un element molt manifest en la societat 

industrial, l’estrès. En la societat moderna, caracteritzada pel seu ritme frenètic, davant 
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les demandes del sistema, que sobreestimulen i exploten el temps i l’esforç de 

l’individu, la televisió es presenta com un procés invers, desestressant, que relaxa la 

zona de sobrecàrrega, és a dir, la ment i li permet alleujar tota tensió, tota càrrega de 

pensament, i això fa, que a la vegada, el sofà, s’encarregui de deslligar les contraccions 

físiques que el seu dia a dia li crea. Per tant, com diu Kaplún, “Así como la misma 

civilización que origina el stress inventó los psicofármacos y determinó la necesidad del 

entretenimiento prefabricado televisivo y el hábito de consumo (...) el entretenimiento 

es funcional a la sociedad que la adoptó”.39 La història de l’entreteniment ha 

desencadenat la creació de la televisió com ha conseqüència de la necessitat constant 

d’entreteniment.  Per això no dubtem amb la relació que tingué una societat 

mecanitzada amb la creació d’una màquina destinada a la retroalimentació de l’ideal del 

consum- de realitats, de ficcions, d’imatges i de productes -; ni tampoc seria perdonable 

desertar l’herència crítica que gira entorn al problema de la televisió, gràcies a la qual, 

es pogué aprofundir en l’estructura del llenguatge adjacent i el format psicològic- 

receptiu del missatge, la modalitat de lectura del missatge, el procés alienador i el perfil 

del consumidor, i les conseqüències i els perills dirigits a la integració antropològica del 

televident. D’alguna manera, en un anàlisis sobre la televisió com a ideologia, és precís 

considerar que no és més constitutiu l’aspecte de regulador i proveïdor de la indústria 

cultural, que el de transmissor de modes de conducta. Tot s’ha de dir, que donades les 

noves generacions tecnològiques, l’individu actualment exhibeix un nou perfil de 

consumidor, el prosumer 40,un anacronisme en llengua anglesa que ha sorgit de la fusió 

dels conceptes de “productor” i de “consumidor”, i que presumiblement apareix com a 

la personificació de la massa, la individualització del perfil de consumidor exigent, 

gràcies al seu paper participatiu és també responsable de les exigències de producció i 

de la mateixa producció no lucrativa. A la fi, la televisió coincideix en un mercat 

precedit per un defecte social, tara incitada per l’era de l’ansietat.  

2. Aspectes materials 

2.1 L’efecte voyeur i l’hedonisme de la televisió 

   A l’espai domèstic, centre neuràlgic de vida i serenitat, és, suposadament, un entorn 

privat i íntim, on ens mostrem cadascú com és, naturalment, sense importar el criteri 

aliè. Malgrat aquesta teòrica sensació d’aïllament i privacitat, disposem d’una finestra 
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indirecte a l’exterior, d’una eficiència tal que mirem el que passa afora sense la 

necessitat de sortir de casa ni ser vistos per ningú. Per voyeurisme s’entén allò relatiu a 

la pràctica d’observar a altres individus compromesos en conductes íntimes, 

normalment sense ser vistos, per a complaure’s sexualment. Malgrat a l’àmbit de la 

televisió, ser un voyeur no implica un assetjament, és emperò una persecució constant 

d’un plaer significatiu que es troba en el gest d’observar el que un no pot veure des de el 

seu focus personal, sigui  perquè socialment aquella pràctica està  públicament 

restringida per qüestions morals o perquè li és físicament inviable. Per tant, el 

telespectador té el privilegi de contemplar sense presenciar, i d’observar una infinitat 

d’imatges, de les quals una gran part, tant les de qualitat periodística com pròpies dels 

talk shows i les seves respectives subgèneres, mostren encarnacions de fets que en la 

vida real no estem acostumats, i que paradoxalment, cada vegada ho normalitzem més. 

El voyeurisme mediat és manifest sobretot en els realities, donat a que transmeten la 

sensació de no ser vistos per l’espectador gràcies a que fingeixen que no en realitat no 

estan sent observats a través d’una càmera. Això permet per una banda, que la mirada 

de l’espectador capti l’anonimat, i per una altra, una estranya desmesura de la seva 

insaciabilitat. Avui en dia els fets sensacionals que presenciem per la televisió tenen 

extrems, per una banda creixements d’audiència i per l’altra, decreixements 

d’impressió. La reacció normalitzada front a segons quines imatges es deu a la 

disminució de l’impacte que ocasionaria tal incidència als ulls d’un televident no 

experimentat. El tafaner de l’espectador convençut de la versemblança d’aquelles 

imatges, atret per veure un spin-off del Big Brother, en la abordem la intimitat de 

celebritats i altres personatges, escometem en les debilitats humanes, les confidències, la 

quotidianitat de les rutines amb el gran privilegi d’assimilar inconscientment que no 

estem sent observats. 

    L’hedonisme, o el materialisme, de la televisió parteix de la tesis de que la funció 

principal de la televisió és estimular positivament a l’espectador, això és, dotar d’un 

plaer momentani i intens. Es pot dir que el caràcter domèstic de l’aparell provoca un 

sedentarisme programat a l’individu, el qual desconnecta de la seva vida activa, es retira 

del bullici de la rutina i es relaxa. En l’opinió dels crítics sobre l’era hedonista de la 

televisió, “los productos simbólicos difundidos por la industria cultural satisfacen 

genuinas necesidades subjetivas de los individuos: emocionales, lúdicas, estéticas, de 

alimentación de fantasía, de construcción de imaginario, de reconocimiento existencial 

y social, de comunicación, de búsqueda de identidad, de adaptación sociocultural a las 
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nuevas condiciones de vida generadas por el acelerado proceso de urbanización y 

modernización, de identificación y proyección”.41 Quan la oferta de plaer es converteix 

en una necessitat orgànica, la televisió adopta la forma d’un adminiculo que propagada 

el que tothom demana,o creu que necessita. La transmissió de la necessitat 

d’entreteniment, seria en darrer cas, la ideologia més potent de la televisió. Llavors, 

enfora de suposar la tesis de la televisió com a imposició, és a dir, la crítica ideològica 

que apunta a l’aparell tecnològic com un element evasiu i de dominació imposada, 

contra la voluntat del televident que l’ha adquirida, decantem la crítica cap a la 

responsabilitat del consumidor que ha adquirit l’aparell. Per una altra banda, és 

notablement significatiu és la manera de mirar la televisió, sembla que sigui una 

característica bàsica i un concepte actualment  obsolet, però com a molta varietat de 

tecnologia en mans del consum particular, observem sense ser observats, i aquest fet 

anul·la una barrera important entre l’aparell i l’espectador. McLuhan concretament la 

caracteritzà com a “el gigante tímido”, en tant a que ens deixa mirar-la sense ser vistos. 

No en va, la televisió actua com un ull cec, i gràcies a la seva ceguera, ens garanteix 

contemplar com un voyeur, a més de la intimitat i la sensació confident que transmet, 

podríem estar hores mirant-la fixament, quan sabem que si ens miressin, com a 

audiència física i visible, ens empegueiríem i baixaríem la vista. Estaríem parlant sobre 

el que Alberto Granese entén com a un fenomen big brother a l’inrevés, una màquina 

cega que ofereix imatges morboses a aquell espectador que vulgui fer de voyeur. A  més 

de servir de robot baby sitter per als més dependents, com ara els nins.42 I afegeix que 

“su docilidad y discreción derivan del hecho de ser lo contrario de una videocámara”.43 

És a dir, és un procés que rau a l’ombra, és íntim i fins i tot suggereix un factor 

clandestí, però que ha quedat superat. La superació del focus clandestí de la vigilància 

fa de la recepció d’imatges un fet naturalista. El concepte de vigilància exigeix un 

replantejament des del nivell no públic, sinó privat, des de l’espai on contempla 

l’espectador. 

2.2   La ficció i el clímax de la persuasió publicitària 

   Qui miri un anunci com una presentació neutra pot caure en un error considerable. Els 

anuncis, per norma general, es proposen a transmetre una sèrie de valors. Valors sense 

els quals no es podria lligar com anell al dit un refresc amb la felicitat o un joc de taula 
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amb la família. La propaganda no és impersonal, no seria atrevit dir que és pràcticament 

el contrari, és a dir, que depèn necessàriament de l’element personal per a cobrar vida i 

continuïtat. Uns exemples podrien ser l’esportiu conduït per un elegant empresari, una 

dona aparentment amb manca d’apetit sexual que després d’usar una crema íntima 

recobra la libido, un noi que marca un triple després de beure una isotònica o un suc 

vitamínic, o inclús la imatge d’un grup de joves interrelacionant-se amb l’equipament 

tecnològic d’un nou telèfon mòbil. Tal i com a les pel·lícules, amb els anuncis ens 

posicionem amb les cares que surten a la pantalla, i l’aparició dels actors no és per a res 

vana. D’alguna manera l’empatia ens permet arrabassar les fronteres de la pantalla i 

posicionar-nos en el lloc de qui usa, o fingeix que usa, aquell utensili en qüestió. Saber 

que es tracten d’actors no ha suposat mai un problema en les pel·lícules, llavors per què 

ho hauria de suposar en la propaganda?  

   La publicitat ens transmet una varietat reiterada de condicionals. Si compres un 

xampú que frena la caiguda del pel no tan sols et deixarà de caure, sinó que triomfaràs 

amb la teva vida amorosa. Per tant, la retenció de pel mitjançant un medicament concret 

no necessita explicitar, però sí la correlació amb els nous pretendents amorosos que 

esperen al usuari del producte. Doncs poc té que veure el resultat original dels 

productes, en la majoria de casos, només serveix de pretext per a elaborar un clímax. El 

clímax de la propaganda sovint es reproduït in media res, i a més a més hi ha 

l’alternativa de la linealitat típica de pel·lícula. Aquesta linealitat disposa fins i tot d’una 

presentació en la qual l’espectador atent a l’anunci no se’n adona de que va, i als 

primers segons inclús, encara no adopta un estat conscient de què està mirant. Davant la 

mirada atònita i suspesa de l’observador, aquells segons serveixen com a un apetit de 

curiositat. Més endavant es comença a presentar una història, i es presta l’atenció 

necessària per a esbrinar que succeeix. Per exemple, quan els nens que juguen al parc 

tornen a casa i la mare les obre la porta, el primer que enfoca la càmera són els mosaics 

de taques que es veuen en les samarretes dels nens. Llavors en aquell moment és quan 

sorgeix l’apoteosi i descobrim per fi de quin producte es tracta, a més a més de la marca 

del producte. El fruit de la lectura atenta és, fins i tot, absurda: la mare ja disposa de 

l’elimina taques dins la seva casa i pràcticament se’l treu de darrera l’esquena, o en el 

cas contrari apareix del no res un desconegut comercial que representa el producte. No 

només apareix de darrera la porta sinó que entra sense ser convidat. Aquí és on la 

quotidianitat de la situació crea una meiosi amb una situació fictícia. En la realitat el fet 

d’esperar als fills amb el producte en la mà, i cantar una cançó publicitària mentre rentes 
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la roba és d’allò més estrany. I per no dir el fet d’aquell home somrient que entra 

cantant amb dos envasos del mateix producte a les mans. Malgrat la realitat del context 

no concordi a ciència exacte, podríem dir que la mescla entre ciència i ficció és una 

constant molt recurrent en la producció publicitària. 

    L’element de ficció guarda un considerable parentesc amb un efecte de realitat 

manipulada o irreal, anomenem-li, l’efecte de Show de Truman. La pel·lícula de Peter 

Weir és un ideal exemple de metaficció, i se’n ha fet multitud de crítiques estètiques.  El 

fet de que el film giri entorn a l’espectacle de la vida d’un personatge que desconeix que 

la seva vida és una teatral farsa televisada, vol mostrar en aquesta paròdica metaficció, i 

per tant a l’abast de l’espectador pla, el poder de la televisió i la necessitat del consum 

d’imatges. El film mostra un paradigma, la batalla entre la vida real i la vida 

representada, entre la crua realitat i l’entretinguda ficció, i el terreny on es desvelen en 

duel. Per tant, la simulació de la ficció, pròpia dels mitjans d’entreteniment, és confia en 

una preferència social de la ficció respecte a la realitat mateixa.44  Bueno en Televisión: 

Apariencia y Verdad davant la discussió de si el sistema de la telecomunicació és 

informatiu, semiinformatiu, o en canvi, deslligat de tot criteri de veritat, es planteja “la 

constatación continua de las medias verdades en televisión es la mejor demostración de 

la necesidad que la televisión tiene para mantenerse en contacto con la realidad”. 45Per 

tant, malgrat la condició de consum fomenti el caràcter semificcional o semiinformatiu 

de la televisió, s’entén que és la premissa de que l’absència d’un referent real no es pot 

permetre en el món dels mitjans de comunicació. D’alguna manera la realitat es resisteix 

a ser substituïda per l’imaginari fictici. En els anuncis l’aversió de que els comercials, la 

família o els veïnats t’assaltin amb la presentació d’un producte amb una cuidada 

coreografia és altament probable. Doncs, l’element de la persecució amb un acabat 

teatralment natural és fonamental per a dotar d’espontaneïtat a una història aparentment 

basada en fets reals. La naturalitat és una qualitat que suma punts a la confidencialitat, i 

més a més, el teatre inspirat en la família o amb els nostres semblants, amés de 

proliferar certs tòpics i arquetips de membres familiars, socials etc., també apel·la a la 

sentimentalitat de l’audiència. No és el mateix que ens anunciï una ampolla de 

suavitzant una veu en off o un comercial amb uniforme, que una mare de mitjana edat 

que amés a més figura dins una recreació de la vida real.  

2.2 Els estereotips 
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   La principal causa de la penetració il·limitada i massiva dels patrons de la televisió és 

per la manca d’educació crítica del televident, que consent la proliferació d’aquells 

patrons, amb la qual seria capaç de distingir, inclús rebutjar, els estereotips que es 

pretenen normalitzar a la pantalla i en la ment de l’espectador. Com afirma Cabot, 

l’aprenentatge del llenguatge de la televisió i la normalització de la presencia de la 

pantalla consta de tot un entrenament que ajuda a que es converteixi en un hàbit. La 

normalització del valor és resultat d’un entrenament a posteriori, per tant el discurs 

ideològic, malgrat no ens proporcioni cap coneixement, no és estèril en quant a 

transmissió d’una conducta, a saber, l’assimilació valorativa del missatge. “La 

repetición de caracteres, situaciones y conclusiones en los productos ayuda en el 

aprendizaje forzado de la gramática de significación del medio, a la vez que reduce los 

costes de producción y permite un mensaje latente que facilite la disciplina social 

mediante la disciplina individual”.46 Amb costos de producció es refereix a la 

complexitat de l’imaginari, de certa manera, un recurs com és per exemple, el criteri 

d’autoritat pot arribar a substituir de forma més eficaç que un imaginari acurat. Els 

discursos d’autoritat és recurrent en la publicitat. Són sentencies afirmatives, repetitives, 

i sense mostrar el valor negatiu de fons. Per tant, el discurs ideològic és encara més 

rellevant que no l’imaginari de fons, que pot ser fins i tot, redundant. Amb això es 

pretén classificar la realitat per a fer-la digerible a l’espectador. Amb tot això, ens 

interessa analitzar la imatge representada i el valor encarnat en ella. Per això cal també 

fer una crítica de la televisió com a objecte creador d’estereotips i màximes versàtils, 

que són útils per a la reorganització mental, però lucratives a favor d’un sistema de 

control amb notable poder psicològic i moral sobre l’individu i la societat. Els 

estereotips compleixen una funció ideològica, i es que les característiques de 

representació simplificada de la realitat i la resistència al canvi, permeten que s’adapti a 

noves circumstàncies i que, al cab i a la fi, l’individu cultural no aconsegueix distingir la 

generalització de la realitat mateixa, la redundància a la diversitat. La batalla entre la 

quotidianitat i l’imaginari s’encara en el paradigma dels estereotips i la publicitat 

televisiva. És important desenvolupar una alfabetització audiovisual, això és, millorar la 

competència narrativa i de lectura del contingut audiovisual, que es basaria en l’interés 

d’informar i reflexionar, formant un anàlisis conscient de decodificació d’imatges i 

estereotips. Es mira de convertir als consumidors audiovisuals, tinguin l’edat que 
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tinguin, en prosumidors- un concepte de perfil de consumidor que produeix el seu propi 

imaginari de gustos i interessos. Per això cal profunditzar en els matisos directes i 

indirectes de la televisió, i indagar quin model antropològic es repeteix des de els inicis 

del cinema. Dit en altres paraules, la intenció és aprofundir en els mecanismes de la 

producció i reproducció de material valoratiu, per així divagar per a trobar un mètode 

pragmàtic i crític que ens ajudi a desenvolupar un criteri d’alfabetització audiovisual. 

Estereotips de target familiar 

   En el cas de les series de target familiar, l’inverosimilitut i la sobreactuació creen un 

imaginari que dinsta de adaptar a la realitat, per tant, en ocasions hi ha espectadors que 

es plantegen la seva vida com a l’aliena, i es reneguen, sobretot els nens, donat a que no 

correspon amb l’estil de vida de la sèrie. Aquí és on penetren els missatges en la psique 

de l’individu, diu Medina que, sobretot afecta als infants que no reconeixen quin són els 

valors positius i quins són els negatius, i que tampoc sap apreciar si el seu estil de vida 

és o no és “normal”. El contacte amb una part de la realitat permet que el televident 

intueixi certs patrons, anticipi idees i es satisfaci de la facilitat amb el que ha previst 

l’esdeveniment de fets que s’esperava. I el que fa que una cosa sigui “normal” es dóna 

quan ens convencem de que allò és el reflex de la societat mateixa, del que es viu fora, i 

per tant, l’individu es vegi compromès a participar-hi. Per tant, l’efecte normalitzador 

de les series amb caràcter familiar és el fenomen amb el qual disposa transmetre que la 

sèrie és apta per qualsevol i que qualsevol pot trobar-se identificat amb almenys un 

personatge. En l’estudi de Medina se’ns ofereix un annex on es mostra l’entrevista que 

es feia a la població seleccionada, entre 12 i 81 anys i de tres comunitats autònomes 

espanyoles diferents.47 En qualsevol cas, malgrat que els resultats no siguin 

representatius de tota l’audiència espanyola, l’estudi almenys serví com un projecte 

social de consciència i reflexió. Sembla ser, que amb la publicitat de les series, que tot 

es pugui vendre, que a part dels valors explícits i implícits de la sèrie també s’hagi de 

presenciar marques registrades, de refrescos, tendes i roba, per a que, a més del que 

l’individu es senti identificat amb la personalitat del personatge, també consumeixi el 

que veu que fa o que usa a la sèrie. 

Els estereotips de gènere 

                                                 
47 Hi figuren preguntes tal com: “¿ Cómo consideras la família de <<Los Serrano>>? Verosímil o fingido”. 
“¿Cómo influye en ti el modo de vestir de los personajes de la serie?”, “¿Qué visión de la religión se 
desprende en <<Los Serrano>>? Ridícula. Cercana. Indiferentemente irrespetuosa.” 
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   En les investigacions de María Rosa Berganza i de Mercedes Hoyo Hurtado sobre els 

estereotips de gènere, La mujer y el hombre en la publicidad televisiva: imágenes y 

estereotipos (2006), es pretén fer un anàlisis sobre els patrons negatius que es té de les 

figures sexuals, tant femenins com masculins, i com aquests distorsionen el rol socials 

dels sexes i incentiven un problema genèric que propicia el valor de la cultura patriarcal 

masclista. Pel que fa el rol social, es comprova que a la televisió espanyola, a grosso 

modo, l’autoritat que convida a consumir el producte és majoritàriament home, la figura 

de la dona com a subordinada és més generalitzada que el dels homes, les veus en off 

del presentador són majoritàriament d’homes, per estadística les dones solen executar 

una argumentació indirecta i d’opinió- basen el seu crèdit a la seva experiència personal 

amb el producte etc. Malgrat hi hagi nombrosos estudis d’estereotips de figures 

femenines iniciats durant els anys setanta, avui en dia donat als canvis en la publicitat, 

també podem trobar homes que participen d’un àmbit abans monopolitzat per la imatge 

femenina. Per tant, podem considerar que avui en dia els estereotips són versàtils, però 

això no significa que hagin desaparescut, donat a que es resisteixen de la censura. Els 

valors tradicionals persisteixen en la publicitat, sobretot pel que fa l’objecte sexual, la 

figura, rotundament femenina, com a imatge estimulant que incita el consum dirigit als 

homes. 

Els estereotips dirigits als infants 

   Per una altra banda, del Moral Pérez (2010), senyala la inclusió dels dibuixos animats 

com a imaginari propi de la ficció audiovisual, com a creadora de patrons i transmissora 

de comportaments, i proposa un model cognitiu d’inversió del procés eclipsant de 

l’imaginari fictici. Els nens i les nenes es decanten per un perfil de personatge que 

simbolitzen certs valors, caràcters, certes preferències ideals o identitaries, i per regla 

general, malgrat els resultats de l’estudi no puguin considerar-se totalment 

representatius, tant noies com nois, es decanten per certs personatges femenins i 

masculins segons una òptica d’aparença, de personalitat i d’ambicions projectats als rols 

socials de cada sexe, i dins les categories sexuals sovint es repeteixen. Per a que els nens 

siguin més conscients de la importància i la repercussió de l’admiració cap al perfil del 

personatge, es proposa una activitat d’educació audiovisual i recreació personal. Aquest 

mètode està pensat per a potenciar la capacitat de reflexió i creativitat dels nens, i 

pensar-se dos cops abans de decantar-se per un rol fictici que suposi un manifest de 

mala conducta.  
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   La hiperdiscursivitat de la televisió necessita pensadors d’agilitat mental, de ràpid 

pensament. Pierre pensa que hi ha un vincle entre el pensament i el temps. Els 

pensadors ràpids, per la seva condició, per la seva falta de temps per a reflexionar han 

hagut d’aprendre uns tòpics, unes idees preconcebudes que agilitzen el procés de 

comunicació, perquè, segons Bourdieu, manca de tot contingut, és vacu, banal i d’una 

lògica inversa a la formació elaborada de les oracions preposicionals. La urgència, el 

nivell de vida de les persones que tenen pressa, és el millor aliat pel no-pensar. La 

estereotipació és, per tant, un fenomen de fidelització d’audiència, donat a que permet 

una homogeneïtzació dels processos mentals que ha de desencadenar el receptor. És a 

dir, l’estereotipació forma part de la ideologia, gràcies a que ordena el discurs que s’ha 

de transmetre, i per damunt de tot, captar. Adorno afirma, en una de les seves encertades 

i generalitzades condicionals, “The more stereotypes become reified and rigid in the 

present setup of cultural industry, the less people are likely to change their preconceived 

ideas with the progress of their experience”.48 Els estereotips creen prejudicis, arquetips, 

idees generalitzades que pretenen uniformitzar el pensament modern, és la ideologia de 

la modernitat, la seva presència fa manifesta la pressuposició de que els ideals de la 

modernitat són precisament aquells. La nova experiència que adopta l’audiència, 

Adorno l’estigmatitza per l’ús d’unes ulleres de color blau i rosa. Sense dubte 

l’entreteniment vetlla per a eliminar qualsevol aversió de distracció. Per una lectura 

amena de la linealitat temàtica, sense desfases de la significació, llavors crea el lligam 

semàntic del qual depèn la mass media per a transmetre el missatge. Per tant, el canal 

d’imatges pel qual la televisió serveix de vehicle de la informació és saturat de 

missatges, que són subliminals en tant a que són maquillats, i ens ofereixen unes 

presumpcions de valors que ens guien per a assolir una lectura més supèrflua, fàcil i 

efectiva. Dit d’una altra manera, la mass media ensenya a valoritzar certes imatges. És a 

dir, la semàntica dels mitjans formen un procés d’aprenentatge, d’atribució de valors. La 

televisió es basa en una metafísica idealista, en tant a que no s’ha d’entendre com una 

lectura d’allò real, sinó una lectura fàcil de certs ideals, més tard acceptats com 

integrants de la realitat. “(...) what happens in mass media is not what happens in real 

life, but rather the positive and negative messages, prescriptions, and taboos that the 

spectator absorbs by means of identification with the material he is looking at”.49 

Llavors, sobre la nova significació del material simbòlic d’una nova era estètica 

                                                 
48 Adorno, Th., 1957, P.484 
49 Ibidem. p.485 
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moderna i substancialment semàntica, el model de la indústria cultural conforma una 

microestètica d’elements exposats al desgast consumista i a un llenguatge dirigit a crear 

una dinàmica psicològica, aplicada a la societat sotmesa al consum. La ideologia no és 

positiva ni negativa, són les constitucions ideològiques a través dels missatges el que 

provoquen reaccions de plaer o de rebuig. Segons Adorno, durant el seu temps, ja 

notava el boom d’un fenomen d’etiquetatge que servia de catalitzador per a classificar 

els judicis sobre certs productes, parlem de les novel·les, la música, i naturalment tot el 

regne de la media. Certament l’autor de Television and the Patterns of Mass Culture 

(1957), en aquest mateix escrit elabora un anàlisis basat en la fenomenologia del món de 

la industria cultural, d’un enfocament psicoanalista del joc amb el subconscient 

col·lectiu, i respecte a l’hermenèutica que en fa dels valors de la indústria televisiva, 

pretén desgranar els prejudicis sense els quals, veure la televisió no suposaria la mateixa 

lectura supèrflua i efectiva per a la audiència a la qual es dirigida. Aquest anàlisis 

hermenèutic suposa subratllar les subtils pressuposicions que ofereixen les situacions 

experimentades. Adorno les anomena “una aureola d’efectes de prèvies experiències”, 

és a dir, consten d’indicis i senyals que constitueixen les regles del joc, de com es 

predisposarà el film. De manera que, el que comença sent unes instruccions per com 

veure la televisió sense perdre’s en la interpretació, passa a ser una acceptació de 

símbols que anticipadament ens desvelen una successió d’imatges posteriors per adoptar 

reaccions. La televisió té una certa lectura, però a més, la tècnica de l’aparell predisposa 

l’estructura d’idees amb una sèrie de detonants visuals, sigui una situació estereotipada 

o una sentencia arquetípica que promou el pensament a intuir que en un futur aproximat 

esdevindrà un fet concret, i producte de la causalitat. 

3. Conclusions. 

  La fantasia pretensiosa que defineix l’imaginari de fons fa de la condició del 

consumidor ideal una patologia narcisista, síndrome que s’alimenta de l’histrionisme 

que restaura la futilitat i emmascara la vacuïtat provocada per la pèrdua de la seva 

subjectivitat. El narcisisme destinat a la satisfacció individual, que proporciona a 

l’individu un marc on no hi ha cap limitació en la seva satisfacció personal; l’economia 

del plaer i el fetitxisme de la subjectivitat d’una societat, que paradoxalment implica una 

privatització forçosa de la responsabilitat, és a dir, obliga a l’individu a ser lliure per 

elegir, i desmitifica el tabú del plaer i l’anivella a l’abast del consumidor és en sí el 
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perill de malversació de la ideologia del consum. Tal i com alerta Zizek50, la ideologia 

resta sobre una superfície material de perversió, és perversa perquè, amés de pertorbar 

l’estat de les coses, tant sigui sota una forma conscient o inconscient, o l’individu no vol 

o no pot desfer-se’n voluntàriament de la ideologia. En el film afirma el següent: “It’s 

not only our reality which enslaves us, the tragedy of our predicament in within 

ideology is that, when we think that we escape in to our dreams, in that point we are 

within ideology”. D’alguna manera, els somnis donen forma a la forma de pensar del 

col·lectiu. El bucle és complet, la paradoxa està en que la ideologia, donada la seva 

subtilesa, adopta les aparences dels somnis, del inconscient, i quan ens retirem de la 

vida diürna per passar a desconnectar amb el son, les imatges que se’ns apareixen 

moltes vegades són les mateixes que gestem durant la nostra rutina. Pensar que som 

nosaltres qui configurem les imatges hedonistes del nostre inconscient és, efectivament, 

fals. Assegura que tant el cinema com el psicoanàlisis rau sobre el mateix principi, la 

fantasia i el contingut dels somnis, del qual racionalment no es pot desfer-se’n. 

L’aparenta versemblança de l’imaginari propagandístic i dels programes com els 

realities, convenç de la coherència del missatge moltes vegades fal·laç. El que enraiga 

al col·lectiu a la ideologia de forma inconscient és un preludi hedonista que envolta 

l’ambient de clàusules de plaer i goig. La televisió constantment transmet dictes sobre la 

constància de delectar-se i ser feliç, sugerències que a la llarga construeixen la base 

formal de la necessitat material i el consum irresponsable, terapèutic i impulsiu. La 

transmissió d’ideologia aposenta uns sediments dirigits a dominar cert aspecte de la 

conducta humana. En base a la capacitat de decidir, el dret de llibertat, sembla que és 

més coherent adaptar-nos a la glorieta del consum desenfrenat i sempre insatisfet, que 

rompre amb la inèrcia viciosa de guiar-nos pel llenguatge ideològic de la propaganda, i 

sucumbir a l’entreteniment com a conseqüència d’un defecte social. L’autor ho estipula 

de tal manera que sembla que del mateix procés en el que un s’intenta desfer de la 

ideologia consti en l’emancipació de l’home del mite de la sortida de la caverna, 

l’abandonament de les falses imatges i l’assimilació clarivident, l’impacte visual del sol 

incandescent, fa que la llibertat sigui una forma de voluntat, que tant que és contrària al 

conformisme, és rígida, incòmode i difícil d’assimilar. Tot i així, reconèixer la relació 

libidinal amb la producció ideològica de la televisió pot comportar a la restauració del 

subjecte respecte a la seva integritat com a pacient i no com una mercaderia.

                                                 
50 The pervert’s guide to ideology (2012). 
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