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RESUM  

Al 1954 Theodor W. Adorno publica un breu assaig titulat Television and the Patterns 

of Mass Culture. El text s’ha de relacionar amb la tasca de investigació empírica sobre 

la televisió que du a terme durant el seu període d'emigració en els Estats Units. 

L’assaig és escrit entre els anys 1952 i 1953, això és, quan Adorno torna a Califòrnia 

per exercir com a director de recerca d’un institut dirigit per el psicòleg William 

Hacker. Servint-se de categories de la psicoanàlisi pren l'objectiu de determinar 

l'efecte de la televisió sobre els individus convertits ja en massa. Amb aquesta 

finalitat, desmantella una sèrie de mecanismes i procediments propis d'aquest mitjà. 

Com veurem, aprofundirà en trets del mitjà televisiu tals com el joc que es dóna 

entre el missatge explícit i l'ocult a l'apartat de l'assaig que du el nom d'estructura 

de múltiples estrats, del fals realisme a l'apartat de presumpció i de la perpetuació 

de clixés a l'apartat d'estereotipificació. La intenció del següent treball és la de 

endinsar-nos en la lectura d’aquest interessantíssim text de Adorno, per suposat, 

incloent els tots apartats i, a més, proveir una sèrie d’exemples actuals sense sortir 

de les categories adornianes.  
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1. LA INTRODUCCIÓ DE ADORNO: EL MODEL D’INVESTIGACIÓ ADEQUAT PER UN 

ESTUDI DELS EFECTES DE LA TELEVISIÓ I LA FUNCIÓ COMERCIAL CONTRA 

L’AUTONOMIA ARTÍSTICA 

Adorno (1954)1, obre l’assaig enunciant el següent: “The effect of television cannot 

be adequately expressed in terms of success or failure, likes or dislikes, approval or 

disapproval”(p.474). Aquest mode de procedir que, tot començar, Adorno, senyala 

com a inadequat és dut a terme per l’anomenada Administrative Research, pròpia de 

l’Escola nord-americana amb la que integrants de l’Escola de Frankfurt2 tindran 

comptades discordances. Posem-nos en situació; Adorno comença a col·laborar de 

manera puntual amb l’Institut d’Investigació Social de Frankfurt3 al 1932 però 

aquell mateix any l’Institut és obligat a tancar les seves portes i, només un després, 

Hitler ascendeix al poder. En front a aquesta situació, els integrants i col·laboradors 

es veuen en la necessitat de prendre exili. 

Al 1937, Max Horkheimer contacta amb Adorno, que fins llavors havia estat 

residint a Anglaterra, per proposar-li dur a terme un projecte d’investigació de la 

radio als Estats Units. Acceptant l’oferta, es muda a Nord Amèrica al 1938 i, tal i com 

s’especificava a la proposta, Paul Lazarsfeld, l’anomena director musical del 

Princeton Radio Research Project, nom que referia al projecte esmentat. Lazarsfeld, 

havia escrit una carta expressament a Adorno en la que es concretava allò que 

s’esperava d’ell; que aportés una visió més aviat pessimista i que, la seva actitud i 

                                                           
1 Cada cop que en aquest treball es citi a Adorno i quedi sense especificar alguna dada tingui’s clar que 
parlem de l’assaig Television and the Patterns of Mass Culture.  
2 Es coneix com Escola de Frankfurt una tendència filosòfica representada per un grup de pensadors 
alemanys agrupats entorn de l'Institut de Recerca Social, (Institut für Sozialforschung) de Frankfurt, creat 
el 1923.  La seva creació forma part d’un context en el que s’estudia el marxisme; per què? Les prediccions 
de Marx fallen, però encara volen derrocar el capitalisme, així doncs, cal revisar i tornar a interpretar tota 
la seva teoria. Al menys, aquest era el punt de vista inicial de l’Escola de Frankfurt. 
3 Adorno s’involucra amb l’Institut poc després que Horkheimer es faci càrrec de la seva direcció. Hi 
començarà ha haver un allunyament front al determinisme econòmic típic del marxisme ortodoxa, en el 
que Horkheimer i Adorno hi tindran molt a veure (sent una de les causes de que impulsessin la Teoria 
Crítica).Els marxistes, típicament, havien suprimit la importància de fenòmens socials com la cultura, 
l’educació, la família, etc. tractant-los, com a mers reflexes de la base econòmica subjacent del mode de 
producció capitalista. La qüestió és que aquets fenòmens, de fet, mantenen l’opressió i, en conseqüència, 
caldrà fer-ne un estudi igual de profund que el que el que duem a terme en l’aspecte econòmic. Això està 
directament lligat amb l’abandonament per part de l’Escola de Frankfurt de la creença de Marx en la 
inevitable crisi i aniquilació del capitalisme com a pas previ a una societat lliure d’opressors i oprimits. 
L’Escola de Frankfurt seguia tractant el capitalisme com a sistema opressiu però també com un sistema 
cada cop més adaptable i robust, cosa que no tingué en compte Marx. La novetat que aportava l’Escola 
era la següent: el capitalisme era potencialment capaç d’evitar la seva pròpia desaparició indefinidament. 
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procediment teòric, sumés al mètode empíric propi de la sociologia americana. Sent 

aquest mètode el que enfocava la cultura com quelcom mesurable4, Adorno, ja veia 

dificultats per no sentir certa alienació en tant al projecte. A més, les directrius de 

les investigacions estaven fortament definides per qui les finançava (Fundació 

Rockefeller) la qual cosa significaria que l’anàlisi del propi sistema no era opció. 

Ja al 1931, Adorno, critica al positivisme lògic assegurant que les dades 

empíriques, necessiten de l’anàlisi teòric que tan rebutgen. Només l’especulació 

(entesa en termes d’inspiració kantiana, és a dir, com especulativo-dialèctica i, com 

allò enfrontat a un empirisme defensat per tants filòsofs de la ciència del temps 

d’Adorno) és capaç d’arribar a penetrar i mostrar allò que roman sota o el que 

s’amaga darrera la facticitat, fent així, una mínima justícia a la realitat. A la carta del 

1937 de Lazerfeld llegia: “ Our project definitely deals with empirical research. But 

I am convinced, the same as you are, that fact-finding can be extremely improved by 

extensive preliminary theoretical thinking. Taking, for instance, the papers you 

wrote in the Institute's magazine[...]” (Levin & Von der Linn, 1994, p.320). Però els 

escrits que publica Adorno a l’Institut tenien una capacitat crítica que queda 

desinflada baix les exigències de l’ Administrative Research. Així, denunciar que les 

tècniques de la ràdio i el cinema sonor quedessin en les mans de les grans empreses, 

dels monopolis, com feia a On The Social Situation of Music (1932),  es tornava ara 

una tasca difícil. Mentre Adorno treballés sota les condicions de la Rockefeller 

Foundation no podia denunciar que la investigació sociològica que estaven duent a 

terme estava encaminada a explorar les possibilitats dels mitjans de comunicació de 

massa per tal d’influir sobre els ciutadans a conveniència d’un control social que no 

es fixarà únicament amb la rendibilitat econòmica, sinó amb el manteniment d’una 

societat conformista i dòcil. Com diu Zamora (2009) :  

La cultura se convierte en un asunto de los grandes grupos empresariales y 

de la administración, que se apoderan de ella para estadarizarla y 

homogeneizarla de acuerdo, por un lado, con la finalidad del beneficio 

                                                           
4  “As Adomo put it: ‘When I was confronted with the demand to 'measure culture,' I reflected that culture 
might be precisely that condition that excludes a mentality capable of measuring it’ ”(Levin & Von der 
Linn , 1994, p.320) 
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económico y, por otro, con el interés en la estabilización de una situación 

social hostil a la autonomía de los individuos. (p.31)  

Estem parlant, doncs, d’una rendibilitat econòmica i, a més, d’una rendibilitat 

ideològica. D’un balanç de beneficis monetaris i d’un balanç de beneficis 

assimiladors del sistema. Sent això segon el que permet assegurar la pervivència a 

llarg termini d’allò primer. Prenent com a instrument els nous medis de 

comunicació, ambdós objectius es veien assolibles en tant que possibilitaven influir 

no sols en sobre les consciències dels individus sinó sobre les seves pulsions 

inconscients. Les característiques dels nous medis de comunicació (en especial, la 

televisió) i un individu que quedava debilitat front la incapacitat i falta de recursos 

per respondre àgilment a la radicalitat i la velocitat de tot un seguit de 

transformacions iniciades a partir del segle XX, faciliten l’accés a la interioritat de 

cada individu particular. Estem parlant d’una submissió de l’inconscient, d’una 

adhesió submisa a les masses. Una massa que havia de ser entesa, no com una 

invariable natural, sinó com un producte social, una amalgama obtinguda aprofitant 

racionalment factors psíquics irracionals. La massa integra als ciutadans donant-los 

un sentit de proximitat i unió que és únicament il·lusori, promovent i reproduint un 

domini indirecte (a diferència de les èpoques anteriors) que no necessita de 

violència física (en tot cas parlaríem de violència psíquica) i que mitjançant la 

identificació, fos amb la grandesa del col·lectiu (col·lectivització del jo) o fos amb la 

figura del poder, ofereix al individu un substitut de les seves insuficiències 

psicològiques5.  

 D’acord amb això, la interiorització de la dominació social es manifesta en la 

identificació amb el col·lectiu social. Hem de tenir en compte que amb la societat de 

masses neix per primera vegada la capacitat de modificar el coneixement col·lectiu 

mitjançant complexes tècniques psicosociològiques en direccions prefixades i 

planificades (Muñoz, 2000). Recordem, que el mètode de la Administrative Research 

demanava “mesurar la cultura” i tenia com a principal activitat la recol·lecció de 

dades amb el fi d’elaborar diagnòstics útils a la planificació dels programes dels 

                                                           
5 Blanca Muñoz (2000) especifica detalladament el tema senyalat i ofereix  una molt útil visió d’aquest 
ressaltant la influencia en Adorno per part del vocabulari marxista (tot i que, cal esmentar, no sigui 
ortodoxa) paral·lelament al vocabulari psicoanalític (que aprofitem per senyalar que tampoc en podem 
dir d’ell que sigui ortodoxa).  
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medis de comunicació. Segons la investigació administrativa, lo fonamental era la 

manera de reaccionar dels subjectes d’estudi, sent això l’última font del 

coneixement. La Princeton Radio Research Project investigava les preferències de 

l’audiència radiofònica fent servir un estudi de “m’agrada” o “no m’agrada” (likes o 

dislikes). Però Adorno (y els seus companys de l’Escola de Frankfurt) enunciaven 

que aquestes reaccions subjectives no podien ser estudiades com quelcom 

espontànies i immediates. Per contra, dites reaccions, amaguen rere seu, no sols els 

mecanismes de propaganda6 i la força de suggestió de l’aparell que produeixen el 

missatges7, sinó també la pròpia estructura o contingut significatiu dels materials 

amb que son confrontats els oients8. Com diu Rodríguez (1981), partir de les 

connotacions objectives del material i no de les reaccions estadísticament 

mesurables dels oients, xocava amb el positivisme de llavors i amb el seu model de 

quantificació. Però la sociologia entesa per Adorno es resistia a comprovar 

únicament les variacions quantitatives en les reaccions unimodals dels subjectes 

d’estudi, es a dir, es resistia a mesurar-les sense posar-les en relació amb l’estructura 

dels estímuls. Claussen (2006) apunta:  

"Like or dislike" is a question of taste, yet this simple sounding question can 

be approached seriously only with great difficulty. As Adorno pointed out, an 

intellectually and sociologically meaningful investigation of taste can take 

place only through an inquiry into the way objective constellations of social 

forces come to be manifest in subjects. (p.7) 

Les opinions i actituds o comportaments subjectius manifesten també 

objectivitats socials. Per exemple, si es tractava el tema del gust, s’havia de tractar 

l’estandardització d’aquest. Això és, mentre l’escola nord-americana deixa fora de 

l’anàlisi als objectes productes del sistema de comunicació comercial, l’Escola de 

Frankfurt pensa que els fenòmens amb els que tracta la fenomenologia de la 

                                                           
6 El que diferenciaria a la publicitat (comerç) de la propaganda (ideologia) no existeix a la Industria 
Cultural. 
7 La força de suggestió remet a la capacitat d’influència de missatges els quals acceptem acríticament i, 
generalment, inconscientment. És irracional en tant que el suggestionat atribueix un poder, capacitat o 
coneixement que no és real a la font suggestiva. Informació més detallada sobre el que ara esmentem es 
pot trobar a:  Rocamora, G., & Valls, P. (2008). Sugestión, psicoanálisis y transferencia. 
8 “[...] las diferencias del valor preestablecidas por la industria cultural no tienen que ver con diferencias 
objetivas, tienen que ver con el significado de los producto. La fabricación [...]de los productos culturales, 
pues, no son valorados por sus costes sinó por su accción sobre los receptores. ” (Muñoz, 2000, p. 91-92)  
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comunicació són fenòmens estandarditzats, cosa que fa necessària analitzar la 

transformació de les creacions artístiques en mercaderies resultat d’un procés del 

capital (Rodríguez, 1981, p.10). La transició des de quelcom popular a quelcom 

massiu està mediat per la tècnica i el mercat. Adorno, troba en aquesta modificació 

cultural (de popular, cap a massiu) l’eix per comprendre el pas de la creació artística 

cap a la ideologia (Muñoz, 2000, p.118). Adorno, sobretot detalla aquest traspàs al 

segon apartat (Older and Recent Popular Culture ) de Television and the Patterns of 

Mass Culture. 

De tot el que acabem de dir hem de prendre en consideració doncs, que 

davant la proposta de Lazarsfeld que, com citàvem més a dalt,  esperava que un 

projecte empíric fos millorat per l’extens pensament preliminar i teòric de Adorno, 

aquest, tenia un objectiu diferent que no era el d’ocupar un rol suplementari sinó  el 

d’exercir “a critical theoretical examination of factual materials” (Benzer, 2011, 

p.102). L’objectiu, doncs, estava allunyat de fer de guia conceptual al model de la 

investigació administrativa. Contràriament a això, la legitimació objectiva de la que 

gaudia, el que Adorno i també Horkheimer anomenaran Indústria Cultural9, havia 

de ser estudiada críticament, sense sotmetre’s al seu monopoli.   

Així doncs, ja entenem que els termes per estudiar l’efecte de la televisió no 

poden ser pas les dicotomies de èxit o fracàs, m’agrada o no m’agrada, aprovació o 

desaprovació. Hem de tenir en compte que la televisió és igual que la ràdio perquè 

arriba a les llars de tot individu i, a més, gaudeix ja de tots els mecanismes i 

possibilitats que caracteritzaven el cinema. Si el capitalisme avançat tenia la 

necessitat d’anar simplificant la percepció de la realitat dels individus amb la 

finalitat d’emmotllar-los a les noves condicions econòmiques i socials la televisió era 

l’aparell perfecte per fer-ho. Citant una de les obres de Adorno, a l’article de Mateu 

Cabot (2011) es pot llegir:  

“Mediante la televisión, la Industria Cultural se acerca a la meta de tener todo 

el mundo sensorial en un copia que alcanza a todos los órganos, el sueño sin 

                                                           
9 La Indústria Cultural és el mateix que dir Cultura de Masses, només que el terme preferit per els dos 
autors és el primer, ja que la Cultura de Masses no és tal que sigui sorgida espontàniament de les masses, 
sinó que tot i que sigui per a les masses, és sorgida dels interessos dels propietaris dels medis de producció 
(Cabot, 2011). Cada cop que es faci esment de la Cultura de Masses demanem que es prengui en 
consideració aquesta anotació.   
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necesidad de soñar, y al mismo tiempo introduce un tapadillo en el duplicado 

del mundo lo que considera provechoso para el mundo real”  (p.144) 

Això és, la televisió té la capacitat de duplicar la realitat però, en aquesta 

duplicació, s’ha de tenir en compte la capacitat de modificar-la i de deixar a fora les 

parts de realitat que no interessen. En definitiva, la terminologia adequada per 

estudiar l’efecte de la televisió no vindrà de la mà del mètode de la investigació 

administrativa sinó d’un coneixement previ dels mitjans de comunicació de massa i 

dels seus materials a un nivell tècnic posats al servei de les categories del 

psicoanàlisi, ja que el que tractem de fer és comptar amb una sèrie de conceptes 

teòrics que ens permetin estudiar els efectes, en potència, de la televisió sobre les 

diverses capes (recordem que ja no parlem d’un subjecte unimodal) de la 

personalitat dels espectadors.    

Adorno, seguidament, ens introdueix en el cor de la seva proposta d’estudi: 

“It seems timely to investigate systematically socio-psychological stimuli typical of 

televised material both on a descriptive and psychodynamic level, to analyze their 

presuppositions as well as their total pattern, and to evaluate the effect they are 

likely to produce”(p.474). És a dir, una investigació sistemàtica dels estímuls propis 

del material televisiu però no només a nivell descriptiu (nivell al que només 

arribaria la investigació administrativa per el seu caràcter científic però també i, per 

el mateix motiu en aquest cas, al nivell al que només arriba al materialisme, ja que 

interpreta allò que manca d’intenció) sinó també a nivell psicodinàmic. Això és, 

tenint una teoria de la motivació i la intenció humana. L’objectiu, és analitzar les 

pressuposicions, així com també el patró total; per analitzar qualsevol producte 

audiovisual hem de partir de que suposem la comprensió/significat de tot un 

repertori d’imatges que ja hem rebut prèviament, entre imatge i imatge no hi ha cap 

separació degut a que contínuament pressuposem. Com dèiem, a part d’analitzar les 

pressuposicions, també hem d’analitzar el patró total, és a dir, la figura al complet 

que queda dibuixada per la televisió i/o la Cultura de Masses10, que subratllem que, 

òbviament al tractar-se d’un patró, la seva característica és que els elements que 

formen part d’ella es repeteixen de manera previsible. Amb tot això, podrem ser 

                                                           
10 “La televisión es el esquema general de la Cultura de Masas” (Muñoz, 2000, p.153) 
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capaços d’avaluar (recordem, críticament) els efectes que més possiblement 

produeixin.  

Al final del mateix paràgraf Adorno diu: “By exposing the socio-psychological 

implications and mechanisms of television, often operating under the guise of fake 

realism [...] the public at large may be sensitized to the nefarious effect of some of 

these mechanisms”. Les implicacions i els mecanismes psicosocials de la televisió 

son tan difícils de detectar perquè actuen  amb la disfressa del fals realisme 

(pseudorealisme) en tant que permet que la seva (de la televisió) duplicació 

degudament selectiva de la realitat ens sembli tan real que no la separem de la 

nostra realitat viscuda i l’acceptem com a tal sense donar-nos-en compte. Una part 

bona que tenia la seva condició d’estranger als Estats Units era que podia detectar 

les característiques que la familiaritat amb el context encobrien fàcilment, gràcies a 

que tal familiaritat per Adorno era inexistent. Afortunadament, Adorno no podia 

percebre els fenòmens nord-americans amb la immediatesa pròpia de lo quotidià 

(Rodríguez, 1981, p.7). Per aquest motiu, el que fa és portar al davant els elements 

expressament ocults de la televisió que, sent integrats en la psique individual, 

provoquen un efecte potencialment nefast sobre els espectadors. Amb la seva 

detecció, al menys, s’espera donar la possibilitat als espectadors d’assabentar-se de, 

com a mínim, algunes de les ferestes repercussions. 

La segona mitat de la introducció, ens prepararà el camí al primer apartat de 

l’assaig (Older and Recent Popular Culture). Una investigació centrada amb la 

televisió, ens dirà Adorno, no és una qüestió ni primària ni exclusivament estètica 

(Cabot, 2016, p.1166). Els aspectes tècnics i socials no es poden separar dels 

artístics. Els tres son interdependents i això és quelcom que caracteritza a la Cultura 

de Masses. Això no significa, apunta Adorno, que accepti ingènuament la dicotomia 

entre art autònom i la Cultura de Masses. Moltes vegades és atribuït a Adorno cert 

elitisme per rebutjar la Cultura de Masses (Cabot, 2011, p. 134) però considerem 

que aquest assaig és una de les proves de que la crítica a la Cultura de Masses de 

Adorno no era impulsada per un elitisme; l’autonomia en les obres d’art no ha existit 

mai de forma completament pura i, d’alguna manera, sempre ha cercat cert efecte 

però la Cultura de Masses aboleix completament l’existència d’aquesta autonomia. 

Sobre l’aspecte d’autonomia estètica Mateu Cabot (2011), escriu:  
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[...] el concepto de autonomía estética se establece al inicio de la Edad 

Moderna: aquel espacio de la experiència que permite [...] el distanciamiento 

respecto las condiciones materiales de vida, dejando sitio [...] para poder 

realitzar un jucio crítico sobre esas mismas condiciones materiales [...] 

aparece el concepto de “autonomía estética”,síntoma de su desaparición en 

la sociedad burguesa. (p. 138). 

Adorno, explica que inclús les produccions estètiques que pretenen ser 

autònomes romanen al mateix “nivell” que les produccions més trivials de la Cultura 

de Masses. “In fact, the present rigid division of art into autonomous and commercial 

aspects is itself largely a function of commercialitzation”(p.174).  Com hem esmentat 

en pàgines anteriors, la transició des de quelcom popular a quelcom massiu està 

mediat per la tècnica i el mercat i en aquesta modificació cultural (de popular, cap a 

massiu) es troba l’eix per comprendre el pas de la creació artística cap a la ideologia.    

 

2. OLDER AND RECENT POPULAR CULTURE: LA DIFERÈNCIA ENTRE LA CULTURA I 

UNA CULTURA TOTALMENT DESTINADA AL CONSUM 

Adorno, obre el primer apartat assegurant que aquestes complexitats (les que estem 

tractant fins ara) demanen un escrutini més profund i més atent del 

desenvolupament i antecedents dels mitjans de comunicació de masses al que les 

investigacions de les comunicacions no donen importància, ja que sols limiten el seu 

estudi en un termes actuals. 

El que farà doncs, és posar en relleu característiques i diferències entre la 

indústria cultural contemporània i l’antiga cultura popular (o baixa cultura “low 

culture”). És fa necessari senyalar, partint d’aquest objectiu, que els arquetips de 

l’actual cultura popular, van quedar establerts ja amb el desenvolupament de la 

societat de classe mitjana a finals de segle XVII i principis del XVIII a Anglaterra. 

Segons els estudis del sociòleg Ian Watt, les novel·les d’aquell període, sobretot les 

obres de Defoe i Richardson, van marcar l’inici d’unes produccions literàries que 

conscientment creaven, servien i finament controlaven un mercat. 

Adorno, veia que en la actualitat, la producció comercial d’articles de consum 

culturals s’havia racionalitzat i, al mateix temps, havia augmentat enormement la 
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influència de la cultura popular sobre l’individu. Aquest procés no és limita sols a 

unes diferències que afecten la quantitat, sinó que també i de manera molt 

important afecten i desemboquen en noves qualitats; si bé la cultura popular recent, 

diu Adorno, ha absorbit tot els elements i en particular totes les “prohibicions” 

(“dont’s”) de la seva predecessora, té una qualitat nova d’immensa importància: el 

seu caràcter sistemàtic11. La cultura popular s’ha apoderat de tots els mitjans 

d’expressió artística i el fet de que la seva producció augmentés tan 

exponencialment farà que escapar d’ella és faci gairebé impossible, inclús la 

població rural i els sectors més cultivats, qui abans restaven al marge de la cultura 

popular, ara ja es veuran afectats per aquesta. 

Adorno ens explica que com més s’expandeix el sistema de cultura 

mercantilitzada (“‘merchandising’ culture”), més es tendeix a assimilar l’art “seriós” 

del passat mitjançant la adaptació d’aquest als requisits del sistema. El control és 

tan omnipotent i omnipresent que la mínima infracció de les seves regles es 

estigmatitzada a priori com a “pedanteria” (“highbrow”) i té molt poques 

possibilitats d’arribar a la multitud. Com es pot llegir en el recull de textos de Adorno 

—en el que parem especial atenció a Resumen sobre la Industria Cultural (2008, p. 

295-302)— es dóna una unió entre la baixa cultura i l’alta cultura. Aquesta unió 

perjudica als dos àmbits. L’alta cultura o art, perd la seva serietat al sotmetre’s a la 

primacia de l’efecte. Per altra banda, i el que ara direm és quelcom que entendrem 

millor a mesura que continuem desenvolupant Older and Recent Popular Culture, la 

baixa cultura o art, perd (en tant que queda domesticat per la civilització) la seva 

força d’oposició que tenia mentre el control social no era total. 

Tornant doncs, a l’assaig sobre el que estem treballant, estàvem dient que la 

cultura popular més recent havia desembocat en un sistema global que passava a 

tota producció cultural per un filtre de requisits acords amb la totalitat de tal 

sistema. És en aquestes altures del text que Adorno remarca al pas de la creació 

artística a la ideologia: “The system’s concerted effort results in what might be called 

                                                           
11 Els diversos sectors tenen la mateixa estructura, o al menys encaixen els uns amb els altres. (Adorno, 
2008, p. 295) 
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the prevailing ideology of our time” (p.475)12. En aquest pas a la ideologia trobem 

que els patrons (ja perceptibles a les novel·les antigues) queden congelats i 

estandarditzats. Però hem de parar atenció, insistim, a que ens trobem amb que la 

rígida institucionalització que es du a terme transforma la moderna cultura de 

masses en un mitjà excel·lent de control psicològic. Hi ha tres característiques 

pròpies de la Cultura de Masses que la determinen i que també responen a com és 

exercit aquest control psicològic. Estem parlant dels següents mecanismes: “The 

repetitiveness, the selfsameness, and the ubiquity” (p.476).  La repetició és un 

mecanisme que es dóna gràcies a que la tecnificació de la producció cultural permet 

recrear indefinidament un procés de satisfacció lligat amb el que quelcom li resulti 

convenient, “la persistencia y repetición de estímulos perceptivos semejantes 

permite la repetición de una acción de respuesta adecuada (y, por tanto, placentera) 

ya aprendida y ensayada positivamente” (Cabot, 2011, p.141). Una bona explicació 

del caràcter de “sempre el mateix”, molt estretament relacionat amb el caràcter 

repetitiu, la trobem al resum sobre la Indsústria Cultural: “Lo que en la industria 

cultural aparece como progreso, la novedad incesante que ella ofrece, es el 

revestimiento de lo que siempre es igual: toda esa diversidad oculta un esqueleto en 

el que no ha cambiado nada” (Adorno, 2008, p. 297). Per últim, la ubiqüitat és el que 

acaba provocant una identitat temàtica (Muñoz, 2000, p.150).   

Aquets tres mecanismes reforcen reaccions automatitzades i debiliten les 

forces de resistència dels individus. Això és de cabdal importància, doncs que la 

Industria Cultural aprofiti, potencií i fomenti la debilitat del subjecte, de la ja que 

parlàvem a la introducció del treball, és el principal efecte atribuït a la televisió i a la 

Cultura de Masses descrita a l’assaig de Adorno. L’estudi sobre la potencialitat 

d’aquest efecte és la direcció en què ha d’anar dirigida una investigació crítica dels 

mitjans de comunicació de masses. 

Partint d’aquí, Adorno, segueix ressaltant diferències entre la cultura 

popular, anterior a la mass-mediàtica, i la cultura popular recent, sorgida del context 

dels sistemes tecnològics de comunicació determinats per el que aquí a dalt 

                                                           
12 “Las obras espirituales del estilo de la industria cultural ya no son también mercancías, sinó que son 
mercancías y nada más [...] Finalmente, la industria cultural ya no necesita perseguir directamente los 
intereses económicos [...] estos se han objetivado en su ideologia”. (Adorno, 2008, p.296) 
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esmentàvem, una nova i excel·lent forma de control en la que la debilitació del jo era 

clau. 

 Mentre Defoe i Richardson, a la hora de calcular l’efecte, necessitaven 

especular, seguir els seus batecs (“pálpitos”/ “hunches”), cosa que per tant 

possibilitava encara certa obertura a desenvolupar algunes desviacions, amb la 

Cultura de Masses, s’eliminava aquesta possibilitat: tota desviació queda reduïda a 

una mena d’elecció múltiple entre una sèrie d’alternatives premeditades. En aquest 

sentit, també queda suprimida tota tensió real, ara només serà mantinguda de 

“dents cap a fora”, és a dir, superficialment. Aquestes línies, em fan pensar amb que 

Adorno no ha conegut sèries com ara Game of Thrones (2011-2019) o Black Mirror 

(2011-) però, així i tot, podem dir que la seva valorització no deixa de ser encertada. 

Ambdues sèries comparteixen un element que li podríem dir d’imprevisibilitat, però 

de qualsevol manera, aquesta imprevisibilitat acaba sent quelcom “marca del 

producte” de les sèries com les dues esmentades; els espectadors esperen d’elles 

aquest element de sorpresa o “shock” fins al punt que bé podríem dir que els 

productors de dits programes acaben sotmetent aquest element com un requisit 

propi d’un esquema que segueix reproduint-se amb la voluntat de funcionar dins la 

Cultura de Masses. Mostra de que això és així és fa palès quan som conscients de que 

els espectadors de Game of Thrones, en el cas de veure’s desproveïts d’aquest 

element “imprevisible”, s’estranyarien, queixarien i segurament deixarien de veure 

la sèrie però no perquè els espectadors de Game of Thrones exigeixin sempre, de tots 

els programes que miren i disfruten, aquest factor de “shock” sinó que esperen allò 

inesperat a Game of Thrones. La queixa no és en la defensa de la “imprevisibilitat” en 

sí sola, sinó a certs programes que prometen aquest factor.  

 Que la tensió s’hagi atenuat tant, Adorno, ho relaciona amb una necessitat 

infantil de protecció que pot ser tingui a veure amb el canvi d’una societat lliurement 

competitiva cap a una societat tancada en la que hom, el que vol, és ser admès i té 

por a ser refusat. D’alguna manera tot es presenta predestinat.  

 A continuació, Adorno senyala que la cultura de masses produeix certs canvis 

en l’estructura sociològica del auditori, així és, els components de la societat de 

masses son convertits en “consumidors”. A més, escriu Adorno, que els públics 

actuals si bé probablement són menys capaços de la sublimació artística generada 
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per la tradició, s’han tornat mes llests en tan i en quan a les seves exigències de 

perfecció de la tècnica i d’exactitud en la informació, així com en el seu desig de 

“servicis”. En aquesta línia, els productors veuran un treball ben fet, ja no en termes 

de contingut, sinó més en possibilitats tecnològiques que ampliïn els públics. 

 També il·lustra canvis que s’han donat en el sí del públic que han influït sobre 

el significat de la cultura popular. La internalització ja no predomina. Adorno, ens 

posa a l’abast un fragment de Riesman que diu així: 

The conformity of earlier generations of Americans of the type I term "inner-

directed" was mainly assured by their internalization of adult authority. The 

middle-class urban American of today, the "other-directed," is, by contrast, in 

a characterological sense more the product of his peers-that is, in sociological 

terms, his "peer-groups," the other kids at school or in the block. (p.477)            

Ja no parlem d’una autoritat que s’ha d’interioritzar, sinó que es tracta de 

pertànyer o no a un grup social molt determinat (Cabot, 2016, p.1173). Ara bé, 

l’ontologia de la classe mitjana assumeix un caràcter autoritari de manera creixent. 

Mentre la cultura popular reflectia l’inconscient col·lectiu, la cultura de masses 

reflexa l’inconscient de les elits i els gerents que la planifiquen (Muñoz, 2000,p.148). 

El missatge d’adaptació i obediència irreflexiva embolcallen la cultura en la seva 

totalitat. El que presenta la industria cultural no són indicacions per la vida feliç ni 

un art nou de la responsabilitat moral, sinó instruccions per obeir quelcom rere el 

que s’amaguen uns interessos molt potents. És un ordre vinculant objectivament 

format per uns conceptes que remeten al status quo.  

Una identificació amb l’ status quo que ve establert per prescripcions bastant 

clares sobre el que s’ha de fer i no s’ha de fer, en el que el desenllaços dels conflictes 

estan preestablerts i són tot un simulacre13. Tot junt, afirmat sense crítica, sense 

anàlisis, sense dialèctica. L’imperatiu kantià ha quedat substituït per un nou 

imperatiu categòric: “Acomódate, aunque no sepas a qué”. L’adaptació substitueix 

una consciència que retrocedeix de cada cop més; no és casualitat que a Amèrica es 

pugui sentir a productors de pel·lícules dir que els seus productes estan pensats per 

                                                           
13 Aquesta qualitat de simulacre de la cultura de masses és increïblement útil per a la continuïtat del 
control social.  
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el nivell de nens de cinc a onze anys. D’aquest mode, intenten convertit als adults en 

infants14 (Adorno, 2008, p.300 i 301).  

En apartats que venen a continuació, ja ens endinsem de ple en la investigació 

adorniana de la televisió. Com ell aclaria a la primera pàgina de l’assaig, el que ens 

interessa no és l’efectivitat d’un o un altre programa específic sinó la naturalesa de 

la televisió i el seu repertori d’imatges (imagery). Així i tot, recalca que la seva 

aproximació no deixa de ser pràctica, en el sentit que les conclusions extretes siguin 

tan pròximes al material i reposin sobre una base tan sòlida de l’experiència que 

puguin servir de recomanacions assequibles per els grans públics. 

 

3. MULTILAYERED STRUCTURE: LA DICOTOMIA ENTRE ELS MISSATGES EXPLÍCITS 

I ELS OCULTS COM A FONAMENT DE L’ACCIÓ PSICOLÒGICA DELS MEDIS     

Fer una investigació sobre la televisió fent ús de categories del psicoanàlisi porta a 

concentrar-se en la seva estructura de múltiples estrats. Adorno, afirma: 

Mass media are not simply the sum total of the actions they portray or of the 

messages that radiate from these actions. Mass media also consist of various 

layers of meaning superimposed on one another, all of which contribute to 

the effect. (p.478) 

El polimorfisme del significat dels missatges televisius té l’objectiu de 

penetrar en l’espectador en profunditat, això és, en totes les seves capes i, que no 

se’ns oblidi: simultàniament. Adorno, ens parla del joc que es dóna entre el missatge 

explícit i el missatge ocult. Al missatge ocult cal donar-li la importància deguda, ja 

que aquest esquiva el pas per el filtre de la consciència però, així mateix, aconsegueix 

deixar el missatge en qüestió en la ment de l’espectador. Per aquest motiu, el nostre 

autor considera que per estudiar l’efecte total del material televisiu sobre 

l’espectador no és pot deixar de banda el significat ocult, estudiat conjuntament amb 

l’explícit. La seva interrelació, el joc entre les diverses capes o estrats és el que 

interessa a Adorno i allò al que fins ara s’havia fet cas omís. És tracta, doncs, de 

refutar un anàlisi simple i ingenu (a més, d’únicament el missatge explícit), en favor 

                                                           
14 Amb aquest enunciat és fa més que palès el fracàs del projecte il·lustrat.  
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d’un anàlisi que no ignori les implicacions i pressuposicions dels missatges i que 

puguin ser posats baix la llum de la psicodinàmica , això és, que s’observin en la seva 

relació amb impulsos instintius, ja que sabem que la mass-media té la capacitat de 

controlar-los. 

El següent pas de l’assaig no és altre que explicar la complexa relació entre el 

missatge explícit (o obert) i l’implícit ( o ocult). Així doncs, apunta que el missatge 

ocult acostuma a reforçar actituds convencionalment rígides15 i actituds “pseudo-

realistes16” anàlogues a les idees acceptades que propaga de forma més racionalista 

el missatge superficial. Un nombre de gratificacions reprimides, que constitueixen 

quelcom molt important al nivell ocult, permeten ser dutes a la superfície quan es 

manifesten en forma d’acudits, observacions pujades de to, situacions suggestives, 

etc. Tot plegat apunta a una mateixa direcció: canalitzar la reacció del públic.  

Com diu Muñoz (2000, p.160) la canalització de les reaccions del públic no 

pot ser presa com un efecte més. Al contrari, l’enteniment de les actituds socials no 

és fa desinteressadament, sinó per consolidar la ideologia imperant. Però per això 

cal la formació d’unes pautes psicològiques que no permetin posar en dubte el 

funcionament de la societat en la seva totalitat. Aquestes pautes són: la presumpció, 

la passivitat intel·lectual i la credulitat. Però totes aquestes apel·len a motivacions 

inconscients i irracionals. Per això Adorno defensa que tot i que el missatges, a nivell 

superficial, de la televisió siguin anti-totalitaris, segueixen reproduint unes notes 

que s’ajusten als credos totalitaris.   

En definitiva, ens hem de quedar amb aquesta definició:  

When we speak of the multilayered structure of television shows, we are 

thinking of various superimposed layers of different degrees of manifestness 

or hiddenness that are utilized by mass culture as a technological means of 

"handling” the audience (Adorno, p.480)17. 

                                                           
15 Les actituds convencionals solen canalitzar-se i confluir en conductes xenòfobes i violentes. Reforçar-
les és summament útil tal i com es comprova en i com va saber aprofitar el Nazisme (Muñoz, 2000). 
16 Que donen la falsa sensació d’una comprensió general del món. 
17 Segueix dient: “This was expressed felicitously by Leo Lowenthal when he coined the term 
‘psychoanalysis in reverse’[...]the psychoanalytic concept of a multilayered personality has been taken 
up by cultural industry [...] A clear-cut division into allowed gratifications, forbidden gratifications, and 
recurrence of the forbidden gratification in a somewhat modified and deflected form is carried 
through.” 
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En l’actualitat televisiva podem veure en innumerables ocasions com 

missatges explícits que van d’acord a unes idees progressistes, que aparenten un 

avanç i/o ruptures de tabú, són emparellats amb uns missatges implícits, donats 

simultàniament, que segueixen fermats i reforçant unes idees eminentment 

primitives i conservadores. Per exemple, durant la mitja part de la Super Bowl18 del 

2017, Mr. Clean, la marca que a Espanya tots coneixem com ‘Don Limpio’, apostà per 

un anunci19 que ens presenta el que ara descriurem:   

El primer que veiem és a una senyora de mitjana edat  que mou la casserola 

cap a un costat, conscient de que ha embrutat la vitroceràmica. Després de moure la 

casserola, deixa anar un sospir que sembla de resignació. Això, passa en, 

aproximadament, els primers dos segons de l’spot. Un vist i no vist que es veu tallat 

secament, tal i com ho demostra la cara de sorpresa de la senyora i el començament 

sobtat d’una música sensual que, de seguida, entenem que es deuen a l’aparició (la 

qual, els plans de la càmera també indiquen d’ella el to sensual) del personatge 

icònic de Don Limpio, qui ve carregat amb els utensilis de neteja “per salvar el dia”. 

 

  

                                                           
18 La Super Bowl dóna nom a la final del campionat anual de la National Football League (NFL), això és, 
de futbol americà. La retransmissió de l’esdeveniment té un pes d’enorme immensitat entre la població 
estatunidenca, reunint cada any un nombre d’espectadors desorbitat, que no només espera un acte 
esportiu. Els anuncis de la Super Bowl són rebuts amb gran expectació per tot el públic estatunidenc al 
que al dia següent s’hi suma la resta del món, ja que, com cada cop, es faran el tema de “conversa” als 
diaris, revistes i pàgines web globals. 
19 El vídeo de l’anunci està disponible al següent enllaç i les preses d’imatge que s’utilitzaran a 
continuació són les captures que n’he fet. https://www.youtube.com/watch?v=BRRD_-4hA_g  

https://www.youtube.com/watch?v=BRRD_-4hA_g
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Baix l’atenta mirada de la senyora, Don Limpio es disposa a dur a terme les 

tasques de la llar, això sí, sense deixar en cap moment els tons sensuals. 

Contràriament, els tons sensuals son el punt central de tot.  

 

 

 Cap al final, se’ns revela que la dona havia deixat volar la seva imaginació. 

Però eren unes escenes impulsades al veure que el seu marit estava fent les feines 

de casa. La dona està en un estat d’èxtasi i l’home s’estranya però no fa més 

preguntes quan la protagonista s’hi llança a sobre. Sobre aquesta darrera escena s’hi 

col·loca el lema i títol que dóna nom a l’anunci “You gotta love a man who cleans”.
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 D’aquesta manera, aquest anunci mostra la dicotomia entre un missatge que 

aparenta apuntar a un progrés front a  les idees conservadores i, per altra banda, un 

missatge que no es troba a la superfície sinó que el trobem només en tant que 

aprofundim mínimament en el contingut i que abraça allò contrari. Així, el que 

sembla indicar que l’spot de Mr. Clean (Don Limplio) incita als homes a fer net a casa 

queda empetitit al adonar-nos-en que el missatge implícit és: dones, si el vostre 

home fa les tasques de casa, els hi heu d’estar extraordinàriament agraïdes i, homes, 

pot ser que si un dia feu les feines que la vostra dona sol fer, us mereixereu practicar 

sexe, no és podran resistir. 

 Abans de passar als exemples de Adorno m’agradaria posar èmfasi en un 

mecanisme concret dels acudits com a instrument per a  canalitzar les reaccions del 

públic; els riures enllaunats. Els riures enllaunats són aquell recurs que s’utilitza per 

indicar-nos que acaba de passar o s’acaba de dir alguna cosa que ha de ser percebuda 

com un acudit o quelcom graciós. L’espectador, pot tirar-se a descansar al  sofà 

després d’una jornada treballant o estudiant, que els programes com els sitcoms no 

demanaran d’ells que s’esforcin sinó tot el contrari, inclús la feina de riure se’ls 

donarà feta.  

 Això es pot veure a la sèrie The Big Bang Theory (2007-2019) la qual es centra 

en un grup d’amics d’una intel·ligència privilegiada i que no dubtaríem en qualificar 

com els típics nerds. Que els quatre protagonistes masculins siguin un perfil 

totalment diferent al representat per Hollywood no els eximeix de perpetuar 

estereotips amb la mateixa intensitat ni de que aquesta condició no els permeti una 
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certa impunitat i despreocupació per part del públic quan aquets reforçaments son 

duts a terme. The Big Bang Theory, que a primera vista pot semblar tot el contrari, 

compta amb innumerables exemples de misogínia, racisme, classisme i una 

incessant exaltació a la estupidesa. Cada cop que un dels protagonistes diu quelcom 

“friki” o que diu alguna cosa intel·ligent el que es sentirem de seguida son rialles de 

fons, riures enllaunats. Sembla que el que ens estan volent dir és que ser “més 

intel·ligent del que toca” és motiu de burla. Hem de tenir en compte que les rialles 

no venen només després de que un dels protagonistes la digui a algú que, tanmateix, 

no pot entendre el que diu, sinó que també es col·loquen les rialles quan s’està 

donant una conversació entre ells. Així doncs, no hi ha cap acudit, però ha de fer 

gràcia.  

 Les rialles que es senten després de dir o fer alguna cosa que reforça uns 

ideals masclistes, com hem dit, també són característiques d’aquesta sèrie. A 

Youtube, el canal Pop Culture Detective, té un vídeo anomenat “The Adorkable 

Misogyny of The Big Bang Theory”20 21 el qual animo a tot lector del present treball 

que el vegi, ja que el vocabulari i, en general, el procediment utilitzat per analitzar el 

producte audiovisual en qüestió, resulta molt proper al que ens proposa Adorno. 

  Anant al que interessa, el vídeo mostra comptades escenes de cada un dels 

quatre personatges principals i, tota escena que el narrador posa d’exemple per a 

demostrar el missatge misogin, acaba amb els riures enllaunats que indubtablement 

el reforça. Així és, tenim rialles després de que Howard contesti a Leonard que per 

descomptat que no està espiant a les ‘top models’ amb el Google Earth, sinó que està 

mirant a les models prenent el sol nues, o mitges nues (sigui el que sigui que vol dir 

“european-style”) amb un dron que un amic seu del Comandament Nord-americà de 

Defensa Aeroespacial (NORAD) està volant per sobre de l’edifici on elles es troben 

per tal de que Howard ho pugui veure. Com bé diu el narrador, és constant veure a 

Howard fent gala d’un masclisme que sovint està a punt de traspassar o traspassa la 

línia de la criminalitat.  

                                                           
20 Disponible al següent enllaç : https://www.youtube.com/watch?v=X3-hOigoxHs i les preses d’imatge 
que s’utilitzaran a continuació són les captures que jo n’he tret. 
21 I el segueix un altre vídeo que es diu “The Complicity of the Geek Masculinity of The Big Bang Theory” 
que també és enormement útil per veure il·lustrat el tema que estem tractant. Disponible al següent 
enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=7L7NRONADJ4  

https://www.youtube.com/watch?v=X3-hOigoxHs
https://www.youtube.com/watch?v=7L7NRONADJ4
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També sentim rialles després de que Raj, havent agafat seguretat per a parlar 

amb les dones després de beure alcohol (durant unes quantes temporades, si no en 

beu, no sap parlar amb elles) les tracti sempre amb un masclisme notablement 

despreocupat que sembla reforçar la idea que un home segur d’ell mateix i amb èxit 

per lligar ha de tenir conductes masclistes.  

 

Leonard, en teoria es el personatge amb el que tots hem de ressonar, és el 

més “normal” i “bon al·lot”. Pel que fa als temes amorosos és l’al·lot que aconsegueix 

l’al·lota seguint la dita de “qui la segueix l’aconsegueix”. El fet d’haver “aconseguit” 

a Penny per no acceptar un no per resposta, sembla ser il·lustrat, per una banda, 

com quelcom que el fa patètic i, per tant, quelcom que és motiu de burla i , per altra 

banda, ho presenta quelcom adorable i digne d’admirar. En aquesta escena, 

demanen a Leonard com ha aconseguit sortir amb Penny , ell contesta que la raó és 

que la tenia al passadís de davant i Penny afegeix que és perquè “la va desgastar”, 

després de dir-ho es senten les rialles.  

 

El darrer protagonista que queda es Sheldon, al qual se’l representa amb una 

innocència que impedeix no perdonar-li tota falta de respecte. Les faltes de respecte 
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de Sheldon són incessants, però quan la víctima és una dona, o les dones en general, 

les faltes solen ser per el fet de ser dones. En aquesta escena, el missatge que estava 

transmetent era que les dones només saben dir bajanades. Abans del que veiem 

havia dit “All you hear women say is I’ll just have a salad”. 

 

Si bé ens hem centrat amb exemples de masclisme per veure com les rialles 

enllaunades són un instrument concret per reforçar els missatges ocults que no es 

poden portar a la superfície a nivell explícit, com hem recalcat al principi no ens  hem 

d’oblidar que aquest procediment afavoreix a totes les idees arraigades a, com diu 

Adorno, unes actituds convencionalment rígides.  

Ara sí, veiem el primer exemple amb el que ens proveeix Adorno per tal 

d’ajudar a entendre el concepte de l’estructura multicapa. Ell, no n’esmenta el nom 

però per els detalls que dóna de la història hem pogut esbrinar que està parlant de 

la sèrie de televisió Our Miss Brooks (1952-1956). 

22 

La situació que descriu Adorno és aquesta: la nostra protagonista és Miss 

Brooks, la mestra d’una escola. El sou que rep és molt baix i, a sobre, el director de 

l’escola (extremadament arrogant i autoritari) la multa incessablement. A la nostra 

protagonista li manquen diners fins al punt de no tenir-ne prou ni per comprar el 

menjar i, de fet, passa fam. 

                                                           
22 Imatge extreta del següent enllaç: https://nostalgiacentral.com/television/tv-by-decade/tv-shows-
1950s/miss-brooks/  

https://nostalgiacentral.com/television/tv-by-decade/tv-shows-1950s/miss-brooks/
https://nostalgiacentral.com/television/tv-by-decade/tv-shows-1950s/miss-brooks/
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Allò que la sèrie presenta com el que quelcom ens ha de semblar graciós 

consisteix en els reiterats intents de la mestra per aconseguir que coneguts seus la 

convidin a menjar alguna cosa, la majoria de cops, sense èxit. Per tant, trobem un 

lleuger sadisme en tan  i en quan l’humor sorgeix de les  penoses situacions que la 

protagonista pateix. El missatge ocult no ens tracta tan de “vendre” una idea sinó 

que, tal i com senyala Adorno: “The ‘hidden meaning’ emerges simply by the way the 

story looks at human beings; thus the audience is invited to look at the characters in 

the same way without being made aware that indoctrination is present”(p.480). 

Se’ns presenta a Miss Brooks com un personatge que conserva en tot moment un 

ànim tan eixerit i amb tal resistència espiritual que aquestes, les propietats positives 

de la nostra protagonista, apareixen com la compensació al seu desgraciat destí. 

Aquesta formulació fomenta la identificació del públic amb ella.   

Miss Brooks, no només és encantadora sinó que constantment fa bromes i 

acudits. La identificació, doncs, es tradueix en el següent: si ets una persona així de 

divertida, bondadosa, llesta i encantadora com ella, no fa falta et preocupis per el 

baix sou i les condicions precàries en les que et trobes. Pots fer front a les teves 

frustracions de forma humorística i la superioritat que denoten el teu ingeni i 

rapidesa mental et col·loquen per sobra de qualsevol mancança material i de la gent 

en general. En definitiva, estem parlant d’un procediment astut per a fomentar 

l’adaptació a condicions humiliants, presentant-les com objectivament còmiques i, a 

més “[...]giving a picture of a person who experiences even her own inadequate 

position as an object of fun apparently free of any resentment”(p.481). 

Que el missatge ocult consisteixi en induir als espectadors a veure d’una 

manera determinada a certes persones sense que el públic es doni compte, la 

adaptació a condicions humiliants fent-les “objectivament còmiques” i la 

presentació del personatge que pateix les desgràcies com algú que les accepta amb 

un esperit “admirable”, em fa pensar amb una dinàmica que es repeteix diverses 

vegades a les sèries de televisió espanyoles. En aquest cas, estic parlant de la 

dinàmica que ens presenta dos tipus de personatges sempre relacionats 

estretament l’un amb l’altre (dit aviat, em refereixo a que sempre compartiran 

escenes i part de les seves narratives) i que podríem descriure com el personatge 

autoritari i el seu subordinat. Però el subordinat, a diferència de com passa a Miss 
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Brooks, se’ns és presentat com el que se’ns indica que vol dir ser integrant de l’estrat 

inferior de la societat. Així aquest personatge és un drogoaddicte analfabet, una 

prostituta d’impulsos violents o simplement un immigrant o una persona que 

sembla estar per sota de la intel·ligència mínima. Per altra banda, els personatges 

autoritaris contínuament deixen patent la seva conducta xenòfoba, racista, 

homòfoba, classista, masclista i patriota amb “tendències” feixistes. 

La sèries espanyoles Aida (2005-2014) i La Que Se Avecina (2007-) ens 

presenten a Mauricio Colmenero i a Antonio Recio, respectivament, com la figura 

autoritària i a Oswaldo (més conegut per el sobrenom que li dona Mauricio, 

“Machupichu”)  i a Coque23 ( apodat “el tonto” a mà d’Antonio) com els subordinats. 

24    25 

Oswaldo i Coque tenen certes característiques que fan que els seus dos 

personatges siguin diferents un de l’altre. Així, Oswaldo és un immigrant equatorià 

que fa feina de cambrer al Bar Reinols i que demostra la seva intel·ligència sempre 

presentant la part racional de les bogeries que presenta el seu cap, Mauricio. Coque, 

que treballa primer de jardiner i posteriorment de porter a la comunitat de veïns de 

Montepinar, on també es troba “el Recio”, no serà caracteritzat per la seva 

intel·ligència. Tot i que en comptats capítols es faci al·lusió a que la intel·ligència de 

Coque és molt superior a la que se li es atribuïda per tot els seus veïns, fins i tot en 

algun capítol demostrant que, de fet, es superdotat, sembla impropi no assegurar 

que de qualsevol manera els creadors i guionistes caracteritzen a Coque com, 

precisament, “el tonto”. Tot i les diferències puntuals de cada un, tenen moltes coses 

en comú. Una d’elles és que tant l’un com l’altre fan el seu treball correctament però 

                                                           
23 Juntament amb Coque podríem parlar del personatge de Parrales, un immigrant que en un moment 
donat treballa per a Antonio Recio, qui el denigra i el fa treballar en una situació precària. 
24 Mauricio i Oswaldo. Imatge recollida del següent enllaç: https://listas.20minutos.es/lista/frases-de-
mauricio-colmenero-334727/   
25 Coque i Antonio Recio. Imatge extreta del següent enllaç: https://www.europapress.es/tv/noticia-
antonio-recio-coque-avecina-visitan-gran-hermano-20140920113848.html  

https://listas.20minutos.es/lista/frases-de-mauricio-colmenero-334727/
https://listas.20minutos.es/lista/frases-de-mauricio-colmenero-334727/
https://www.europapress.es/tv/noticia-antonio-recio-coque-avecina-visitan-gran-hermano-20140920113848.html
https://www.europapress.es/tv/noticia-antonio-recio-coque-avecina-visitan-gran-hermano-20140920113848.html
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això no impedeix als seus superiors explotar-los, fer-los xantatge i burlar-se d’ells 

contínuament. El que comparteixen Oswaldo i Coque amb Miss Brooks, és aquella 

actitud positiva, aquella infinita resistència espiritual acceptant i sempre acrítica. I 

és que una de les coses que més crida l’atenció de la dinàmica entre Oswaldo i Coque 

amb Mauricio i Antonio Recio és que inclús, tractant tan malament els dos darrers 

als dos primers, es presenta la seva relació com quelcom que resulta ser més proper 

a una amistat que no pas a una enemistat. En termes marxistes, diríem que la lluita 

de classes, no és trobada per enlloc26.  

Mauricio i Antonio Recio són defensors d’allò totalitari, d’allò conservador i 

de l’odi irracional, però el format essencialment còmic de la sèrie, els concep com 

quelcom que no hem de prendre massa seriosament. Inclús, els dos personatges són 

percebuts per gran part de l’audiència com ídols. Alguna cosa deu tenir a veure amb 

la resposta que va donar Jordi Sanchez, l’actor que interpreta a Antonio Recio, a una 

pregunta que li feia el Diario Sur. Aquest és el fragment de l’entrevista en qüestió27:  

“¿Es agradecido el papel de Antonio Recio? 

-Muchísimo. Ofrece tanto a lo que agarrarse que es un lujo para un actor. A 

pesar de ser facista, homófobo i machista, cae bien. Era una consigna de 

dirección: el público no puede odiarle.” 

Com bé apunta Adorno a l’assaig, a la mateixa pàgina que havíem deixat fa 

una estona, la quatre-cents vuitanta-u, “[...] this message is hidden only by a style 

which does not pretend to touch anything serious and expects to be regarded as 

featherweight. Nevertheless, even such amusement tends to set patterns for the 

members of the audience without their being aware of it”.  

Adorno, ens exposa un exemple més per ressaltar el joc entre els missatges 

explícits i els implícits. Es tracta d’un capítol concret de Miss Brooks, que afegeixo, és 

l’episodi número vint-i-dos, anomenat “Mister Casey’s will”. Mister Casey és el nom 

del difunt moix d’una senyora major que diu a Miss Brooks que farà saber que Mr. 

Casey ha deixat testimoni. Així doncs, es fa saber a uns quants personatges que Mr. 

                                                           
26 Cosa que és característica de la Societat de Masses, que inherentment fa parlar d’una integració i 
conformisme com quelcom que en forma part.   
27 Podem trobar l’entrevista en línia en aquest enllaç: 
https://www.diariosur.es/v/20100804/gente/jordi-sanchez-rancio-facha-20100804.html  

https://www.diariosur.es/v/20100804/gente/jordi-sanchez-rancio-facha-20100804.html
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Casey els ha deixat herència. Ells, que no saben qui és Mr. Casey, es creuen que és 

una persona, no un moix. 

28 

En tot moment els suposats hereters actuen de manera interessada per tal de 

ser beneficiaris de les riqueses que hagi pogut deixar Mr. Casey però no tarden molt 

en descobrir que la herència consisteix en un seguit de joguines de moix, del moix 

Mr. Casey. El moment culminant es dóna quan saben que la senyora major havia 

amagat un bitllet de cent dòlars dins cada una de les joguines. El que es presenta 

com allò graciós és que, seguidament, els hereters correran desesperats cap al forn 

incinerador per tal de poder recuperar el que quedi. Després d’explicar capítol, 

Adorno, conclou: 

The audience is given to understand: "Don't expect the impossible, don't 

daydream, but be realistic"[...] "Those who dare daydream, who expect that 

money will fall to them from heaven, and who forget any caution about 

accepting an absurd will are at the same time those whom you might expect 

to be capable of cheating”. 

Entenc que el missatge és que la gent que està disposada a mentir per 

adquirir diners és indigna i ridícula. Però mentre, considero, és una situació diferent 

veure arrastrar-se per diners a una persona que passa fam que veure arrastrar-se 

per diners a persones sense cap mena de problemes econòmics, les comèdies 

lleugeres, ens ho presenten igualment còmic. No canvia res.  Al final, a la gent 

adinerada que fa trampes amb els diners, com els empresaris i polítics corruptes, 

poc els atura que els tinguem per indignes i ens burlem de la seva desesperació i 

ànsies insaciables per enriquir-se més. Per altra banda, a nosaltres sí que sembla 

                                                           
28 Imatge obtinguda de la web IMDB, concretament:  
https://www.imdb.com/title/tt0044287/mediaviewer/rm4033085952  

https://www.imdb.com/title/tt0044287/mediaviewer/rm4033085952
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saciar-nos riure amb escenes gracioses que demostren que demostren que els rics 

corruptes són uns hipòcrites vanitosos.  

 

4. PRESSUMPTUOUNESS: L’ORGANITZACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA  

Els mecanismes psicològics típics utilitzats per els programes de televisió i els 

procediments per els quals són automatitzats, ens diu Adorno, funcionen dins un 

nombre reduït de punts de referència determinats i, l’efecte socio-psicològic depèn 

en gran part, d’ells. Com Cabot (2016) bé explica: 

La producción de mercancías en la industria cultural se organiza en un 

número limitado de <<géneros>> (informativos, cine, música, etc.), cada uno 

subdividido en subgéneros (cine: comèdia, western, policíaco,etc.) y cada uno 

con los temas, medios y lenguajes específicos (p.1169). 

Podem veure com aquests diferents tipus es van consolidant en fórmules 

específiques. Aquestes fórmules no queden reflectides sols en el fil argumental del 

producte audiovisual, sinó que com llegíem a la cita de Cabot, parlem d’uns patrons 

que també comprenen els mitjans utilitzats o els llenguatges específics. Així podem 

veure una divisió que agrupa els gèneres mirant als aspectes tècnics com ara els 

angles de la càmera; veurem un seguit de similituds en com s’utilitza i l’estil de les 

preses de la càmera de les pel·lícules de terror que no trobarem en les pel·lícules de 

drama juvenil o comèdia juvenil. A aquestes ja bé les podríem identificar si l’escena 

que obre els crèdits inicials la pel·lícula és una vista aèria d’una ciutat que es va 

apropant de cada cop més mentre sona pop suau o pop rock de fons. Per tant, també 

és clar que la música utilitzada29 ens diu el gènere al que pertany certa pel·lícula o 

sèrie. Inclús podem dir que quan un gènere fa ús de música que normalment no sol 

quadrar amb el propi ho fa molt intencionadament. La música sempre reforça el 

missatge de la imatge, però sol ser un complement subordinat totalment a la imatge 

fins al punt que els espectadors a cops ni percebem que hi ha música de fons, en 

canvi, quan es fa aquesta elecció d’afegir una música que no sol encaixar dins el 

gènere de la pel·lícula, la música agafa un paper bastant més saturat, un exemple 

d’aquest fenomen és A Clockwork Orange (1971) de Stanley Kubrick . Durant tota la 

                                                           
29 Fins i tot el registre de sons  
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pel·lícula es repeteix el fenomen en reproduir la Simfonia n.9 de Beethoven  o quan 

el protagonista canta Singing in The Rain mentre destrossa amb els seus amics una 

casa aliena, apallissa a l’home que està a dintre de la casa i violen a la dona. 

També és interessant veure que aquets patrons no sols els trobem dins el 

contingut de les pel·lícules sinó que podem posar d’exemple els patrons que trobem 

en els cartells de cinema y sèries; la parella d’esquenes freqüentment s’utilitza en 

els pòsters de les comèdies romàntiques, a les pel·lícules d’acció molts de cops veiem 

un fons en blanc i negre juntament amb una explosió o foc, aquest cop, a color. Els 

rostres graficats en mosaic sovint representen un drama psicològic i quan el que 

veiem es un ull, podem esperar que es tracti d’una pel·lícula de terror30.  

    

   

Els cartells, la música, les tècniques de càmera... són algunes fórmules de 

tantes, però totes suficientment consolidades i organitzades. La part interessant 

d’això és que les formules s’han consolidat fins al punt de preestablir una pauta (o 

                                                           
30 Fotografies agafades de: http://culto.latercera.com/2017/08/11/los-formatos-poster-se-repiten-en-
cine/  

http://culto.latercera.com/2017/08/11/los-formatos-poster-se-repiten-en-cine/
http://culto.latercera.com/2017/08/11/los-formatos-poster-se-repiten-en-cine/


30 
 

patró) actitudinal de l’espectador abans que aquest es vegi confrontat amb un o altre 

contingut específic i que en gran part determina el mode de que un contingut 

específic és percebut. Per tant:  

In order to understand television, it is, therefore, not enough to bring out the 

implications of various shows and types of shows; but an examination must 

be made of the presuppositions within which the implications function 

before a single word is spoken (Adorno, p.482). 

Per il·lustrar això darrer al que es refereix Adorno, s’ajuda d’un capítol de la  

sèrie Four Star Playhouse (1952-1956). Es tracta del segon capítol i es titula “Dante’s 

Inferno”.   

31 

Adorno, descriu la primera escena: la primera imatge mostra un local nocturn 

d’aquest nom. En el bar hi està assegut un home amb capell i a certa distància d’ell 

una dóna massa maquillada, segons Adorno32, i de mirada trista que demana un altre 

còctel; l’espectador habitual de televisió sap que en poc temps es produirà un 

assassinat. La obra va donant indicacions subtils (i no tan subtils) que ens fan 

entendre que es tracta d’un “drama criminal”. “The apparently individualized 

situation actually works only as a signal that moves our  expectations into a definite 

direction”(p.482). Així, tindrem dret a esperar alguns actes de violència un tan 

sinistres i probablement sàdics, que la dona del bar a la qual tota evidència, des del 

principi, apunta a ella, no serà la culpable, que l’heroi sortirà il·lès d’alguna situació 

perillosa, etc. 

Adorno, escriu: “This conditioning to such universal paterns, however, 

scarcely stops at the television set”(p.483). Si bé, és clar, que aquestes exhibicions 

                                                           
31 Captura de pantalla, presa al següent enllaç: https://www.dailymotion.com/video/x6c9pun  
32 No endevino si és el propi Adorno que la considera “massa maquillada” o si ho senyala per alguna raó 
com podria ser que al local hi solen freqüentar persones més poc “arreglades”, el que podria indicar que 
la dona és de classe acomodada.    

https://www.dailymotion.com/video/x6c9pun
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no són referides a la vida diària, els espectadors són alentits a organitzar les seves 

experiències d’una manera igualment rígida i mecànica. La manera en que es fa que 

l’espectador consideri coses aparentment corrents i a escenaris de la vida 

quotidiana com, en aquest cas, llocs sospitosos on poden cometre’s crims, indueix a 

l’espectador a contemplar la mateixa vida com si ella i els seus conflictes poguessin 

ser interpretades en dits termes33.  

En aquest sentit, Adorno, es planteja l’argument que sostén que la cultura de 

masses incita a l’auditori al crim. Per raons alienes a la preparació d’aquest treball, 

l’any passat, vaig topar amb un vídeo (del que ara parlaré) que automàticament em 

va fer pensar amb aquest fragment del text de Adorno. Es tracta del vídeo34 que una 

youtuber coneguda amb el nom de Holly Molly va penjar al seu canal. La youtuber, 

explica de manera sintetitzada el cas de Ted Bundy, un violador i assassí en sèrie. La 

part que a mi m’interessa del vídeo va del minut 9’45’’ al minut 10’10’’.  

 

                                                           
33  En la nota número 6 del text de Adorno, podem llegir: 
This relationship again should not be oversimplified. No matter to what extent modern mass media tend 
to blur the difference between reality and the aesthetic, our realistic spectators are still aware that all is 
"in fun." It cannot be assumed that the direct primary perception of reality takes place within the 
television frame of reference, although many movie-goers recall the alienation of familiar sights when 
leaving the theater: everything still has the appearance of being part of the movie plot. What is more 
important is the interpretation of reality in terms of psychological carry-overs, the preparedness to see 
ordinary objects as though some threatening mystery were hidden behind them. Such an attitude seems 
to be syntonic with mass delusions as suspicion of omnipresent graft, corruption, and conspiracy. 
34 Trobem el vídeo al següent enllaç, la seqüència d’imatges que veurem a continuació l’he capturada 
del susdit: https://www.youtube.com/watch?v=k7eQx_SaLT8  

https://www.youtube.com/watch?v=k7eQx_SaLT8
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 A la seqüència, veiem a Ted Bundy responsabilitzant als mitjans de 

comunicació de massa d’alimentar els seus impulsos violents, fent ells, la violència 

quelcom atractiva. Sense entrar a discutir si hi havia alguna sola part de Ted Bundy 

que no utilitzes aquest discurs per conveniència o no, la qüestió és que sembla estar 

en una línia suficientment pròxima amb el que Adorno posa en relleu. El fet decisiu  

és aquesta atmosfera de normalitat del crim en la que el producte audiovisual els 

introdueix. El que compta, explica, no és la importància del crim com a expressió 

simbòlica d’impulsos sexuals o agressius (que d’altra manera romanen controlats) 

sinó la confusió d’aquest simbolisme amb un realisme mantingut estrictament amb 

la percepció sensorial directe. Així, la vida empírica dels espectadors queda 

comprimida en una sort de significat que exclou totalment l’experiència adequada, 

per molt que els defensors de dits productes s’entestin en reforçar l’aparença de tal 

“realisme”. Per descomptat, estem referint-nos al pseudorealisme.  

Adorno, ens subratlla la importància d’anar en contra des telons psicològics 

com el del pseudorealisme i contra presumpcions implícites com el de la normalitat 

del delicte per poder interpretar els estereotips o clixés específics de les peces de 

televisió. La mateixa estandardització que indiquen els contexts estables produeixen 

automàticament un sèrie de estereotips. El que ens interessa d’aquets estereotips, 
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és la funció que representen en l’àmbit televisiu. Aquí, és important destacar el que 

s’apunta al respecte, i és que com més s’endureixen els estereotips en la organització 

de la industria cultural, més difícil és que les persones canviïn les idees 

preconcebudes amb el progrés de la seva pròpia experiència. Això llegim a l’assaig 

de Adorno, i afegeix: “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”(p.484). Per aquets motius, la gent no 

sols perd la seva pròpia capacitat de comprensió de la realitat sinó que a això és 

suma que la seva capacitat per experimentar la vida queda substituïda per un ús 

constant d’ulleres blaves i roses. 
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5. STEREOTYPING: LA PSEUDOPERSONALITZACIÓ I ALTRES CLIXÉS 

Adorno, ens recorda que tot fenomen psicodinàmic té dues cares: l’element 

inconscient i la racionalització. Aquest darrer, tot i que en termes psicològics el 

concebem com un mecanisme de defensa, ens esmenta Adorno que també refereix 

a una veritat objectiva (no psicològica) que no pot ser apartada, només fundant-se 

en la funció psicològica de la racionalització. Segons Adorno, estereotips com els 

melodrames, contribueixen a desplaçar el que són relacions socials en pro de 

presentar-ho tot com una psycobiografia personal (Villarejo, 2013, p.56). 

 Per entendre el que acabem d’introduir, Adorno, ens proporciona l’exemple 

d’una peça de televisió relativa a un dictador feixista. El contingut de la peça fa 

referència a la seva caiguda, un col·lapse tan interior, com exterior. No obstant, en 

ningun moment se’ns esclareix si la causa del seu col·lapse és una revolta popular o 

                                                           
35 No s’ha trobat l’origen d’aquesta fotografia.  
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un cop militar. De fet, ni aquesta qüestió ni cap altre de naturalesa social o política 

entren en el argument, sinó que tot té lloc a nivell privat. El dictador no és més que 

un home malvat i covard que sembla actuar de manera extremadament estúpida, 

absolutament res de la dinàmica objectiva de les dictadures, critica Adorno, surt a la 

llum. Més aviat, es suscita la impressió de que els estats totalitaris no són altre cosa 

que la conseqüència de defectes de caràcters dels polítics ambiciosos, i que la seva 

destrucció és deu a la honradesa, el coratge i la calidesa humana d’aquells 

personatges amb els quals es suposa que el públic s’ha d’identificar. És això a 

quelcom que Adorno és refereix com a pseudopersonalització i ens diu:  

The standard device employed is that of the spurious personalization of 

objective issues. The representatives of ideas under attack, as in the case of 

the fascists here, are presented as villains in a ludicrous cloak-and-dagger 

fashion; whereas, those who fight for the "right cause" are personally 

idealized. This not only distracts from any real social issues but also enforces 

the psychologically extremely dangerous division of the world into black (the 

outgroup) and white (the ingrup). (p.485) 

Si bé és cert que cap producció artística pot ocupar-se d’idees o credos 

polítics in abstracto, Adorno, defensa que sí que hauria de presentar-los en termes 

de l’impacte concret que produeixen, és a dir, representar quins són els efectes dels 

totalitarismes respecte a aquells que viuen sotmesos a ells, en comptes de encarar 

una psicologia cursi (“phony”) de herois prominents i malvats front a qui 

l’espectador, al cap i a la fi, és dirigit a sentir cert respecte. 

Per il·lustrar, en un sentit més concret, la problemàtica dels estereotips 

perpetuats per la televisió, Adorno, ens col·loca davant un lema que es repeteix 

constantment a les produccions televisives: “a pretty girl can do no wrong”. Ens 

introdueix en aquest lema per mitjà de l’exposició d’una peça televisiva en la que el 

personatge femení és caracteritzat com el que en termes de George Legman, informa 

Adorno, s’anomenaria “bitch heroine”. A través de Marwick (1987), podem veure el 

que el mateix George Legman definia com “bitch heroine” : 

The bitch heroine speaks with a loud voice, moves with a firm stride [...] She 

wants what she wants when she wants it, yes and by God, she is going to get 
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it...or she will whip, shoot, stab, scrounge, undermine [...] any damn’ man who 

sands in her way” (p.162) 

A la peça escollida per Adorno, l’al·lota, tracta al seu pare de un mode 

tremendament inhumà i cruel que, només a estones, s’intenta racionalitzar fent-ho 

passar per bromes pesades que, en qualsevol cas, no rebran mai o quasi mai cap 

mena de càstig. El que ens senyala Adorno és que el fet de que, a la vida real, també 

es doni que les males accions siguin rarament castigades36, no és la raó per la qual a 

la televisió tampoc es castiguin. Volem dir, que aquesta coincidència no té res a 

veure amb una voluntat per part de la “televisió” de representar fidelment el que 

passa a la vida real. Per contra, argumenta Adorno: “What matters 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”(p.485). En aquest cas, el que es dóna a entendre és que 

a la bella heroïna se li perdonarà qualsevol cosa per el fet de ser bonica. 

En la mateixa línia, Adorno afegeix un altre exemple, un altre capítol d’una 

sèrie diferent. En aquesta, els espectadors són alertats en contra d’un grup 

d’estafadors. Però el personatge femení que pertany a aquest grup d’estafadors es 

presenta de manera que inicialment agrada al públic i si s’espera d’un personatge 

que el públic agradi d’ell, no s’actuarà en contra d’això, és a dir, de manera que 

decebi a l’espectador. Contràriament, és mantindrà la identificació original per molt 

que es demostri que és una delinqüent i una tramposa. Tot i que és condemnada a 

una dura pena de presó aconsegueix ser perdonada d’immediat i, per si no fora 

suficient, s’entreveu que l’al·lota s’acabarà casant amb la víctima. Per tant, amb això 

podem veure fins a quin punt es presenta indestructible el clixé que emana del lema 

“a pretty girl can do no wrong”.  

Ens interessa enllaçar el que hem extret d’aquets dos exemples amb la 

continuació de la cita de la qual ens hem servit anteriorment , en la que Marwick ens 

possibilitava llegir les paraules que oferia Legman entorn a la definició de “bitch 

heroine”. La cita referida, continuava amb Legman explicant que la “bitch heroine” 

                                                           
36 No entrarem a investigar amb més atenció ni a valorar tot el que això relatiu al càstig pugui implicar ni 
les qüestions que puguin sorgir referent al tema degut a que no volem descentrar-nos en excés de la 
temàtica del treball i per raons d’espai però, d’altra manera, segurament ens hi haguéssim entretingut 
breument.  
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era degudament presentada a les dones “emancipades” sent elles encara esposes, 

mares, serventes... que en definitiva segueixen romanent esclaves. La “bitch heroine” 

és doncs, diu el propi creador del terme, quelcom que agafa la forma d’una fantasia 

en la que es possibilita a les dones somiar en escapar d’aquesta esclavitud. Però, si 

hem parat atenció des del principi del treball fins ara que ens acostem al seu final, 

sabrem anticipar que el que segueix a el que acaba d’esmentar Legman, és que 

senyalem que és particularitat de l’industria cultural oferir-nos un somni 

exactament al mateix temps que ens priva de complir-lo. 

Per acabar, Adorno ens esmenta breument que hi ha un estereotip molt estès 

que, a la televisió, és encara més accentuat. És refereix a la representació de l’home 

artista37 com un dèbil , “efeminat” i anormal. Una imatge totalment contraposada a 

la de l’home d’acció: agressiu, dominant i amb un èxit natural (sense posar-hi cap 

intenció d’esforç) amb les dones i, subratllem, només amb les dones. Així és, l’home 

d’acció, “l’home real” no és altre cosa que heterosexual. Per altra banda, que és en 

allò que fa èmfasi Adorno, sembla que se li atribueixi a l’home artista, ser 

homosexual. Ens agradaria poder dir que amb 65 anys hem sabut tombar aquets 

rígids estereotips de gènere però allò cert és que ens costa immensament trobar cap 

“home d’acció” en la televisió actual que escapi en qualsevol sentit la caracterització 

que hi era al temps de Adorno. La veritat és que ens costa pensar que estiguin a prop 

peces televisives en les que els protagonistes de les pel·lícules d’acció siguin 

obertament homosexuals. Sembla que actualment la possibilitat de presentar un 

personatge no heterosexual queda restringida38 només a certa “categoria” d’home, 

sent l’artista un exemple clar. 

 

6. CONCLUSIONS  

Per a finalitzar aquest treball volem dir que com bé esmenta Adorno al acabar, 

aquesta tasca s’ha dut a terme en vista de que tot el que em recollit fins ara presenta 

un problema pedagògic. La televisió forma als individus, ens educa conforme a unes 

                                                           
37 Aquí, especifiquem dient “home artista” però, Adorno, en el seu text quan es refereix a artista 
assumeix en tot moment que parla d’un home. Si bé podem comprendre que és degut al context, no 
està de més remarcar aquest petit detall. 
38 O, més aviat, resguardada. 
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pautes preestablertes, convertint-nos amb quelcom totalment dòcil i manipulable. 

Els exemples actuals proposats conjuntament amb els que ens ofereix Adorno 

intenten ressaltar qüestions que generalment queden omeses i obviades: “però tot 

això ja ho sabíem”, ens diu Adorno que ens poden contestar. Però hem de recordar 

tot el que hem defensat al principi del treball i no caure en les comoditats i petits 

plaers de la vida que la industria cultural ens posa degudament al nostre davant per 

tal de integrar-nos en una massa conformista que perd tota autonomia. Per fer front 

a tot això, la nostra investigació ha de ser empírica però sobretot, el que mai ha de 

deixar de banda i sempre ha de ser, és, crítica.  
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