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RESUM 
 

Aquesta Tesi Doctoral té com a objecte d’estudi els realities de transformació, que pertanyen 

al macrogènere de  la  telerealitat.  En  aquests, un  expert, en nom del programa,  transforma 

directament o ajuda d’una manera substancial a transformar una persona o un dels seus béns 

(casa,  jardí, cotxe, etc.). La rellevància dels realities de  transformació com a objecte d’estudi 

resideix en dos aspectes. En primer lloc, en la seva àmplia presència en les graelles televisives 

dels països occidentals. En segon  lloc, en el seu paper en  la construcció de  l’imaginari social: 

aquests  programes  identifiquen  problemes  i  les  seves  causes,  representen  aspiracions  i 

prescriuen mitjans  o  vies  de  consecució  d’aquestes.  Així  doncs,  sota  l’aparença  de  simples 

programes d’entreteniment s’articula tota una definició de valors i models de vida.  

L’objectiu  principal  d’aquesta  Tesi  Doctoral  és  detectar  quins  valors  vehiculen  aquests 

programes.  Per  fer‐ho  s’analitza  una  mostra  formada  per  8  realities  de  transformació 

espanyols: Cambio Radical, Desnudas, Esta casa era una ruina, Hermano Mayor, Supernanny, 

Ajuste de Cuentas, Operación Triunfo  i Fama ¡a bailar!. Es proposa una aproximació centrada 

en  l’anàlisi  sistemàtica  i  detallada  del  text  audiovisual,  combinant  la  semiòtica  narrativa  i 

l’anàlisi de l’enunciació. L’ús d’aquestes dues metodologies per analitzar la telerealitat és una 

novetat,  de manera  que  s’abordarà  un  segon  objectiu  de  caire metodològic:  testar  la  seva 

utilitat per a l’estudi d’aquest gènere.  
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ABSTRACT 
 

This  doctoral  dissertation  analyses makeover  reality  shows.  These  programmes  narrate  the 

transformation experienced by a person or his/her goods (house, garden, car, etc.). One of the 

main particularities of this kind of shows is that the transformation is directly steered or aided 

by  an  expert.  The  relevance  of makeover  shows  as  an  object  of  study mainly  lies  on  two 

elements.  First,  on  their  broad  presence  in  television  schedules  in  Western  countries. 

Secondly, on  their  role  in  the  transmission of  social  values:  these programmes  transmit  life 

models  by  means  of  identifying  problems  and  their  causes,  representing  aspirations  and 

prescribing ways and mechanism in order to fulfil them. 

The main objective of this doctoral dissertation is to identify what values are conveyed by this 

kind  of  programmes.  In  order  to  accomplish  this  goal,  a methodology  combining  narrative 

semiotics  and  enunciation  analysis  is  put  into  practice.  This  approach  enables  a  systematic 

analysis of the audiovisual text. Moreover, since applying this methodology to reality TV is an 

innovation,  the dissertation also aims  to  test  its suitability  for  the analysis of  the genre. The 

studied sample  includes eight Spanish makeover shows: Cambio Radical, Desnudas, Esta casa 

era una ruina, Hermano Mayor, Supernanny, Ajuste de Cuentas, Operación Triunfo and Fama 

¡a bailar!.  
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PREFACI 
 

Des  de  l’inici  de  la  meva  formació  universitària  he  tingut  un  interès  especial  pels  textos 

audiovisuals  híbrids,  que  juguen  amb  els  codis  i  gèneres  establerts,  especialment  els  que 

combinen el documental  i  la ficció. Al  llarg de  la carrera, el doctorat  i aquests darrers quatre 

anys  de  desenvolupament  de  la  Tesi, m’han  interessat  els  falsos  documentals,  els  films  de 

found footage, els documentals, el neorealisme italià, el Dogma 95... i, sobretot, la telerealitat.  

L’any 1999, quan estava  cursant primer de  la  llicenciatura en Comunicació Audiovisual, vaig 

trobar a la biblioteca de la UPF dos capítols en VHS d’Expedition: Robinson i, un any més tard, 

es va estrenar Gran Hermano a Telecinco. Aquests dos programes, de la mateixa manera que 

van marcar un abans i un després en el panorama televisiu internacional, també ho van fer en 

els meus interessos de recerca. Des d’aleshores he seguit atentament els formats i gèneres de 

la  telerealitat  emesos  tant  en  les  televisions  d’àmbit  nacional  i  estatal,  com  en  els  països 

anglosaxons.  

Seguint  aquest  interès,  l’any  2006  vaig  presentar  la meva  Tesina,  que  girava  a  l’entorn  del 

realisme. En aquell treball es resseguien les diferents definicions que s’havien atribuït al terme 

i  les  característiques  de  diversos  estils  de  representació  identificats  com  a  “realistes”:  la 

pintura  i  literatura  del  segle  XIX,  el  neorealisme  italià,  el  cinema  verité,  els  nous  cinemes 

europeus, el docudrama anglès... La idea que hi havia darrere aquesta primera recerca era que 

la telerealitat tenia trets en comú amb aquests estils realistes i que, per tant, aprofundir en el 

coneixement sobre aquests també serviria per entendre millor el gènere.  

En aquesta Tesi, que recull algunes de les reflexions sorgides de la tesina, s’aprofundeix en un 

subgènere de  la telerealitat al que s’ha dedicat poca atenció  teòrica en  l’àmbit espanyol: els 

realities de transformació (també anomenats makeover television). L’objectiu és detectar quins 

valors  vehiculen  aquests  programes  mitjançant  l’anàlisi  textual,  combinant  l’estudi  de 

l’enunciat i de l’enunciació. 

A  banda  d’aquest  interès  personal,  la  tria  d’aquest  objecte  d’estudi  i  l’enfocament  teòric 

seleccionat  sorgeix  de  la  identificació  d’una  mancança  en  la  recerca  en  comunicació 

audiovisual. Des de  la seva aparició  (i especialment des de  l’emissió d’Expedition: Robinson  i 

Big Brother),  la telerealitat ha captat poderosament l’atenció dels  investigadors. Ara bé, bona 
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part de  les aproximacions han adoptat un  to alarmista,  criticant aquests programes pel  seu 

“baix valor cultural” i alertant sobre els seus perills per a les persones que hi apareixen, per al 

sector  televisiu  i per a  l’espectador  i  la societat en general. Aquest  to de menysteniment en 

l’àmbit acadèmic és un  reflex de  l’estigmatització del gènere a nivell  social  i, a  la vegada,  la 

retroalimenta.  Per  altra  banda,  en  comparació  amb  altres  tipus  d’enfocaments  d’estudi,  la 

recerca  internacional  s’ha  interessat  poc  per  l’anàlisi  textual  de  la  telerealitat,  cosa  que  és 

coherent amb l’escassetat d’aquest tipus d’aproximacions al mitjà televisiu en general.  

Així,  una  motivació  fonamental  per  desenvolupar  aquest  projecte  ha  estat  demostrar  la 

pertinença  de  l’anàlisi  textual  en  l’estudi  de  la  televisió,  en  general,  i  la  telerealitat,  en 

particular, i reclamar una aproximació seriosa, sense prejudicis ni alarmismes, a aquest objecte 

d’estudi.  
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1.1. Objecte d’estudi 

Aquesta  Tesi  Doctoral  té  com  a  objecte  d’estudi  els  realities  de  transformació.  Aquests 

programes narren la transformació experimentada per una persona o un dels seus béns (casa, 

jardí, cotxe, etc.), en  la que el programa té un paper actiu,  ja que n’és  l’agent. És a dir, és el 

programa el que, mitjançant  l’acció d’experts, transforma directament o ajuda d’una manera 

substancial a transformar al participant.1  

Aquest paper actiu del programa  i  la centralitat de  la transformació narrada és  l’element que 

ens permet distingir els realities de transformació d’altres programes de telerealitat que també 

poden narrar alguna transformació. Al cap i a la fi, la transformació és una part substancial de 

qualsevol relat, que sovint és definit com  la narració del pas d’un estat  inicial a un estat final 

diferent  (Aranda  i  De  Felipe,  2006;  Courtés,  1997:  99‐101).  Així,  per  exemple,  alguns 

programes  de  telerealitat  poden  narrar  una  transformació  (per  exemple,  a  Veterinaris2  es 

mostra l’evolució d’un animal de malalt a sa) o poden causar‐ne una en els participants com a 

”efecte col∙lateral” (per exemple, a Survivor3 els concursants sofreixen canvis en el seu aspecte 

físic com a conseqüència de la seva estada a l’illa: perden pes, es posen morenos...; o canvien 

la seva forma de ser o veure el món). Ara bé, cap dels dos casos esmentats serien realities de 

transformació perquè, en el primer cas, la transformació no està causada pel programa i, en el 

segon, aquesta no és ni el tema ni l’objectiu principal del programa.  

En un  reality de  transformació,  en  canvi,  tot  el  funcionament del programa  està destinat  a 

transformar  els  participants  o  alguns  dels  seus  béns.  Veurem  que  aquestes  podran  afectar 

diversos àmbits: 

• Transformació  de  l’aparença  física  (a  través  de  canviar  el  vestuari  o  sotmetre’s  a 

cirurgia estètica): What not to Wear,  Extreme Makeover, The Swan... 

                                                            
1 En aquesta Tesi Doctoral ens referirem a  les persones, habitualment anònimes, que apareixen en els 
programes de telerealitat com a “participants”, enlloc d’altres possibilitats que poden portar a alguna 
confusió pel  fet de  ser utilitzats en  altres àmbits,  com  ara  subjectes, actors  socials  (Nichols, 1997) o 
personatges. Al mateix temps, els participants s’han de diferenciar dels presentadors  i els experts,  les 
cares visibles del programa televisiu.  
2 Docu‐soap emès per TV3 (2000)  i creat per Joan Úbeda  i Franscesc Escribano. Per una descripció del 
gènere dels docu‐soaps veure el segon capítol d’aquesta Tesi Doctoral (apartat 2.2.2.3). 
3 Versió nord‐americana de Supervivientes (CBS, 2001‐actualitat). Per a més informació, veure capítol 2 
(apartat 2.2.2.3). 
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• Transformació  de  la  llar  (ja  sigui  a  nivell  de  decoració  o  reconstruir‐la  totalment): 

Changing Rooms, Ground Force, Extreme Makeover: Home Edition... 

• Transformacions  en  l’àmbit  familiar  lligades  al  comportament  (educació  dels  fills, 

hàbits alimentaris, neteja de  la  llar, relacions de parella...): Supernanny, Honey we’re 

killing the kids... 

• Finalment, al límit del gènere, transformacions professionals: Pop Idol, America’s Next 

Top Model...4 

Així doncs, es  tracta d’una categoria basada en criteris de contingut  i sota  la que s’engloben 

programes que poden adoptar diferents formats (docu‐soaps, docu‐sèries, reality game shows, 

etc.).  Evidentment,  tota  categorització  genèrica  té  les  seves  limitacions  i  sovint  planteja 

problemes de classificació i delimitació. Ara bé, el seu objectiu és organitzar els fenòmens de la 

realitat per tal de donar‐los sentit  i fer‐los aptes per a  l’anàlisi. Així, tot  i  les  limitacions de  la 

categoria  “realities  de  transformació”,  creiem  que  aquesta  és  útil  per  encarar  la  present 

investigació i delimitar clarament quin és l’objecte d’estudi.  

En  l’àmbit anglosaxó aquests programes s’acostumen a anomenar makeover  television o, en 

alguns casos, lifestyle television. En aquesta Tesi Doctoral s’ha decidit anomenar‐los realities de 

transformació perquè aquest terme indica la relació del gènere amb la telerealitat i, al mateix 

temps, assenyala  l’aspecte central  i definitori dels programes: el canvi que experimenten els 

participants.  

La rellevància dels realities de transformació com a objecte d’estudi resideix en tres aspectes. 

En  primer  lloc,  la  seva  àmplia  presència  en  les  graelles  televisives  dels  països  occidentals, 

essent  actualment  una  de  les  principals  tendències  dins  de  la  constant  evolució  del 

macrogènere de la telerealitat. Prova d’això, és l’interès que han despertat aquests programes 

en els investigadors d’arreu del món, així com la publicació de llibres i monogràfics dedicats al 

gènere. Ara  bé,  en  l’àmbit  espanyol  destaca  l’absència  d’interès  teòric  per  aquest  tipus  de 

realities, tot  i  la presència en  les graelles televisives estatals des de  l’any 2007. Aquest és un 

segon element que justifica l’anàlisi d’aquest objecte d’estudi a l’Estat Espanyol. En tercer lloc, 

destaca el paper que duu a terme en la construcció de l’imaginari social degut al seu caràcter 

prescriptiu.  Aquests  programes  transmeten  models  de  vida  a  través  de  la  representació 

                                                            
4 Per una explicació detallada del gènere dels realities de transformació, veure capítol 2, apartat 2.3. 
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d’estadis  inicials  no  desitjables  (connotats  amb  valors  negatius),  estats  finals  als  que  s’ha 

d’aspirar  (connotat  amb  valors  positius),  així  com mitjans  o  vies  de  consecució  d’aquests 

objectius que, si bé no són legitimats directament a través de la representació televisiva, sí que 

són normalitzats. Així doncs, sota  l’aparença de simples programes d’entreteniment s’articula 

tota una definició de valors socials que esdevé prescriptiva.  
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1.2. Objectius de la recerca 

L’objectiu  principal  d’aquesta  Tesi  Doctoral  és  doble:  detectar  quins  valors  vehiculen  els 

realities  de  transformació  i  aportar  nous models  teòrics  i  d’anàlisi  que  permetin  entendre 

millor el gènere. 

En  l’apartat anterior (1.1) ens referíem al potencial d’aquests programes per a  la construcció 

d’imaginaris  socials.  Per  estudiar  quins models  de  vida  són  representats  i  prescrits  i  quins 

valors se’n desprenen caldrà: 

• Analitzar  quin  tipus  de  personatges  apareixen  (participants  i  experts)  i  quin  tipus 

d’accions duen a terme. 

• Identificar els problemes representats (estat inicial) i les causes d’aquests assenyalades 

pels  programes,  les  aspiracions  (estat  final)  que  es  transmeten  i  els  mitjans  de 

consecució (solució) que es prescriuen per assolir‐les. 

• A  partir  dels  dos  punts  anteriors,  veure  com  es  defineix  la  identitat,  quin  paper 

s’atribueix  la  televisió  com  a  institució  (cosa  que  es  relaciona  amb  el  concepte  de 

servei públic) i quina construcció es fa de l’esfera pública en aquests programes. 

• Entendre  a  través  de  quins  elements  aquests  programes  reivindiquen  una  relació 

privilegiada amb la realitat. 

Per  respondre  aquestes  qüestions  ens  centrarem  en  l’anàlisi  textual.  Així,  es  construirà  un 

protocol d’anàlisi basat en  la semiòtica narrativa  i  l’anàlisi de  l’enunciació que ens permetrà 

dur  a  terme  un  estudi  detallat  i  rigorós  d’una  mostra  formada  per  vuit  realities  de 

transformació espanyols: Cambio Radical, Desnudas, Esta casa era una ruina, Hermano Mayor, 

Supernanny, Ajuste de Cuentas, Operación Triunfo i Fama ¡a bailar!. 

Veurem que, tot i l’interès que han despertat aquests programes entre els investigadors de tot 

el món,  les  anàlisis  centrades  en  el  text  no  són  habituals.  Conseqüentment  aquesta  Tesi 

Doctoral abordarà un segon objectiu, de caire metodològic:  testar  la utilitat d’aquestes dues 

metodologies combinades en  l’anàlisi de  la telerealitat  i trobar nous models d’anàlisi que ens 

portin un coneixement més profund del gènere. 
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Tots  aquests  aspectes  de  la  recerca  es  desenvoluparan  abastament  en  els  capítols  2  (Marc 

teòric) i 3 (Metodologia) d’aquesta Tesi Doctoral. 
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1.3. L’estructura d’aquesta Tesi Doctoral 

A  continuació  s’explicarà  breument  com  s’ha  organitzat  aquesta  Tesi  Doctoral  per  tal  de 

satisfer els objectius de recerca explicats en l’apartat 1.2:  

• Capítol 2: Marc teòric.  

Per tal de situar l’objecte d’estudi, afinar les preguntes d’anàlisi i trobar conceptes útils 

per a encarar l’estudi de la mostra, s’ha elaborat un marc teòric dividit en dues grans 

parts: la primera dedicada a la telerealitat i la segona als realities de transformació. 

Donat que els  realities de  transformació  són un  subgènere de  la  telerealitat, primer 

serà necessari mirar de prop aquest macrogènere:  

o En  primer  lloc,  es  defineix  la  telerealitat  per  tal  d’establir‐ne  les  fronteres  i 

entendre quins són els seus trets irreductibles.  

o En segon  lloc, es repassa breument  la història de  la  telerealitat en els països 

occidentals  i  a  l’Estat  espanyol.  En  aquest  repàs  se  centra  l’atenció  en  els 

principals  subgèneres  que  han  fet  créixer  i  evolucionar  aquest  gran 

macrogènere, donant especial rellevància a les seves característiques formals i 

de contingut. Això ens permetrà esbrinar quins són els punts que es mantenen 

inalterables d’un subgènere a l’altre.  

o En  tercer  lloc,  es  ressegueixen  les  característiques  estructurals  de  la 

telerealitat a nivell formal i de contingut, posant especial èmfasi en l’efecte de 

real  en  el  que  es  fonamenta  (que  servirà  per  entendre  els  realities  de 

transformació). Finalment, ens fixarem en les reflexions que s’han fet des de la 

recerca  internacional  al  voltant  de  l’impacte  de  telerealitat  en  el  context 

televisiu  i  social,  concentrant‐nos en aquells  conceptes més útils a  l’hora de 

respondre  les  preguntes  d’anàlisi:  els  debats  sobre  el  valor  cultural  de  la 

telerealitat, la reconfiguració de l’esfera pública i la redefinició de servei públic 

que plantegen, les desviacions en la representació de la realitat més freqüents 

i la redefinició de la fama que proposen.  
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La  segona  part  del  marc  teòric  està  dedicada  a  l’objecte  d’estudi  d’aquesta  Tesi 

Doctoral: els realities de transformació. L’objectiu d’aquest apartat és entendre millor 

aquests subgènere per tal d’encarar l’anàlisi de la mostra:  

o En primer  lloc, es defineixen els  realities de  transformació, per  tal de deixar 

clar quin tipus de textos encaixen en el subgènere i quins queden fora. 

o En segon  lloc, es fa un repàs històric de  la presència d’aquests programes en 

les  televisions  dels  països  occidentals  i  de  l’Estat  espanyol.  L’objectiu  és 

entendre quin és el seu origen i quina evolució han seguit des d’aleshores, tant 

a nivell de forma com de contingut.  

o Finalment, s’establiran  les característiques estructurals formals  i de contingut 

dels  realities  de  transformació.  Això  ens  permetrà  establir  una  base  de 

coneixements per entendre millor els programes de la mostra.  

Per acabar, es repassarà quina realitat és representada en aquests programes 

segons la recerca internacional. Veurem que els realities de transformació han 

estat relacionats amb el neoliberalisme i la privatització de l’estat del benestar, 

per  una  banda,  i  l’individualisme,  el  consumisme  i  la  mobilitat  social,  per 

l’altra.  Totes  aquestes  reflexions  seran  de  gran  utilitat  a  l’hora  d’encarar 

l’estudi de la mostra i respondre les preguntes d’anàlisi. 

 

• Capítol 3: Metodologia.  

En primer  lloc es desenvolupen  les preguntes d’anàlisi presentades en  l’apartat 1.2. 

Aquestes,  com  ja  hem  dit,  fan  referència  a  tres  grans  àmbits:  els  personatges,  les 

transformacions i l’efecte de real.  

En  segon  lloc,  s’explica  la  metodologia  emprada  per  analitzar  la  mostra  i  que 

combinarà  l’anàlisi  de  l’enunciat  (realitat  profílmica  i  semiòtica  narrativa)  i  de 

l’enunciació  (codis  i  recursos audiovisuals  i narratius). A partir d’aquests apartats es 

construeix la graella d’anàlisi que s’aplicarà a la mostra. 

Finalment, es descriu i justifica la mostra d’anàlisi, formada exclusivament per realities 

de transformació espanyols i que vol ser diversa en relació al tipus de transformacions 
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representades: transformacions de l’aspecte físic, de llars, d’actituds i comportaments 

i professionals. 

 

• Capítol 4: Anàlisi de la mostra.  

En  aquest  apartat  s’analitzen  individualment  els  vuit  realities  de  transformació 

espanyols:  Cambio  Radical,  Desnudas,  Esta  casa  era  una  ruina,  Hermano  Mayor, 

Supernanny, Ajuste de Cuentas, Operación Triunfo i Fama ¡a bailar!. 

En aquestes anàlisis es ressegueixen les principals característiques dels programes que 

s’han trobat després d’aplicar  la graella. Al mateix temps, s’extreuen conclusions per 

cada un dels programes, que fan referència als personatges, a  les transformacions  i a 

la visualització del real  (és a dir, a  l’efecte de real  i  les  friccions que s’estableixen en 

aquests  programes  entre  realitat  i  representació).  L’objectiu  final  és  detectar  quins 

models de vida prescriuen aquests programes i quins valors se’n desprenen.  

 

• Capítol 5: Conclusions.  

Finalment, per tancar aquesta Tesi Doctoral, es fa una reflexió general sobre la utilitat 

de  la metodologia emprada  i els valors generals que es desprenen de  les anàlisis dels 

programes de la mostra en relació a la reconfiguració de l’esfera pública i la redefinició 

de  servei  públic,  els  personatges  representats,  les  transformacions  i  els  elements 

referents a  l’enunciació  i  l’efecte de real. En aquestes conclusions es donarà especial 

rellevància  a  aquells  elements  en  els  que  es  troba  una  coherència  entre  forma  i 

contingut.  
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2.1. Introducció 

Com hem dit en  la  introducció,  l’objectiu d’aquesta Tesi Doctoral és  identificar quins són els 

valors que s’inscriuen en els  realities de  transformació. Per  tal de poder dur a  terme aquest 

objectiu,  caldrà  primer  aproximar‐se  a  l’objecte  d’estudi  per  establir‐ne  les  característiques 

principals  i  situar  l’anàlisi. Donat que  els  realities de  transformació  són un  subgènere de  la 

telerealitat, caldrà primer centrar la nostra atenció en aquesta. Així, l’objectiu d’aquest segon 

capítol és explicar en què consisteix el macrogènere de  la  telerealitat  i situar els  realities de 

transformació en aquest context més ampli.  

El capítol es divideix en dos blocs, que mantenen una estructura similar. En el primer (apartat 

2.2) es  farà referència a  la telerealitat en general. En primer  lloc es definirà el macrogènere, 

cosa que comporta certes dificultats pel seu caràcter híbrid i la seva constant mutació (apartat 

2.2.1).  

En  segon  lloc, es  farà un  repàs històric de  la  telerealitat, des dels primers precedents  fins a 

l’actualitat (apartat 2.2.2). Aquest repàs s’ha organitzat cronològicament i per subgèneres, és a 

dir, cada apartat està centrat en els subgèneres que neixen i acaben dominant cada període de 

temps,  entenent  però  que  cap  d’aquests  desapareix  amb  l’arribada  del  següent,  sinó  que 

conviuen. Primer es repassarà els formats apareguts en les televisions dels països occidentals i 

després ens centrarem en els programes emesos a l’Estat espanyol. No existeix cap història de 

la  telerealitat  (especialment  a  Espanya)  més  enllà  de  breus  repassos  en  els  capítols 

introductoris d’alguns  llibres, de manera que aquesta aproximació històrica es  fa necessària 

per tal de dibuixar un mapa d’un macrogènere tant complex i canviant com és la telerealitat i 

entendre’n l’evolució al llarg dels anys.  

Aquest repàs històric serà el punt de partida per identificar les característiques estructurals de 

la  telerealitat  (apartat 2.2.3). Es  farà  referència a  les característiques  formals  i de contingut, 

posant especial èmfasi en l’efecte de real en el que es fonamenta la macrogènere. Finalment, 

es parlarà de les reflexions que s’han fet des de la recerca internacional al voltant de l’impacte 

de la telerealitat a nivell televisiu i social: els debats sobre el valor cultural de la telerealitat, la 

reconfiguració de l’esfera pública i la redefinició de servei públic que plantegen, les desviacions 

en la representació de la realitat més freqüents i la redefinició de la fama que proposen. 
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El  segon  bloc  del  marc  teòric  se  centrarà  en  els  realities  de  transformació  (apartat  2.3), 

l’objecte d’estudi d’aquesta recerca. Seguint una estructura similar al bloc anterior, primer es 

definirà el gènere per tal de marcar‐ne exactament els límits (apartat 2.3.1). Després es farà un 

repàs històric (apartat 2.3.3), fixant‐nos en la seva aparició i evolució en les graelles televisives 

occidentals  i  espanyoles.  Com  en  el  cas  de  la  telerealitat,  veurem  que  els  realities  de 

transformació també han patit una evolució i expansió des del seu naixement a finals dels anys 

90. Finalment, s’identificaran les claus estructurals d’aquest subgènere, és a dir, quines són les 

seves  característiques  bàsiques  a  nivell  formal  i  de  contingut  i  quina  visió  de  la  realitat 

transmeten (apartat 2.3.4). Per fer aquesta descripció dels realities de transformació es tindrà 

en  compte  tant els elements vistos en el  repàs històric  com  les principals aportacions de  la 

recerca internacional. 

Aquest  capítol,  doncs,  té  com  a  objectiu  construir  un marc  teòric  que  permeti  afinar  les 

preguntes d’anàlisi presentades en l’apartat 1.2 (i que es desenvoluparan en el tercer capítol) i 

guiar l’estudi de la mostra. 
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2.2. La telerealitat 

2.2.1. Definició 

Per telerealitat s’acostuma a designar el macrogènere que engloba diferents formats televisius 

que  tenen  en  comú  l’ús  de  trets  genèrics  dels  documentals  i  informatius,  la  ficció  i  altres 

gèneres com el concurs o l’espectacle televisiu. Per tant, es podria dir que la seva característica 

principal  és  la  hibridació.  Aquest  caràcter  híbrid  de  la  telerealitat  l’assenyala  François  Jost 

(2005) al dir que aquests programes basculen entre el món real, el món ficcional i el món lúdic, 

de manera  que  cada  programa  de  telerealitat  es  pot  situar  en  diferents  gradacions  en  el 

triangle format per aquests tres elements. 

Tal com s’ha assenyalat en la introducció (apartat 1.1), qualsevol classificació (especialment les 

genèriques) es basa en simplificacions i en l’intent d’organitzar una realitat plena de matisos i 

límits borrosos. Tot  i això, resulta  imprescindible confeccionar una primera definició genèrica 

per tal de posar ordre dins un territori que, pel seu caràcter híbrid, és difícil de delimitar.  

Tal com expliquen Su Holmes i Deborah Jermyn (2004a: 1‐8), alguns dels motius pels quals es 

fa tan difícil definir què és  la telerealitat són el seu caràcter híbrid  i  la seva contínua  i ràpida 

evolució: allò que  inicialment eren programes basats en vídeos amateurs que mostraven  les 

accions d’equips d’emergències, reconstruccions d’esdeveniments o  imatges documentals de 

policies arrestant presumptes criminals, va anar introduint altres elements com ara el concurs, 

els personatges  famosos, etc. Això  fa que diferents autors, depenent del moment en el que 

escriuen, identifiquin com a telerealitat uns programes o uns altres. Aquesta ràpida evolució i 

mutació  de  la  telerealitat  porta  a  l’extrem  l’afirmació  de  John  Fiske  que  un  gènere  (definit 

textualment) no és  res més que un conjunt provisional  i canviant de característiques que és 

modificat amb cada nou exemple produït (1999: 111). Finalment, Holmes  i Jermyn conclouen 

que allò que tenen en comú tots els formats i programes de la telerealitat és la reivindicació de 

la seva autenticitat  (2004a: 5). Compartim amb  les autores  la  idea que aquest és un aspecte 

fonamental de la telerealitat, de manera que s’hi dedicarà una especial atenció en la descripció 

de  les  claus  estructurals  d’aquest macrogènere  que  es  farà més  endavant  (veure  apartat 

2.2.3.2). 
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Altres investigadors, així com crítics i professionals del sector televisiu, han intentat clarificar la 

complicada geografia de  la  telerealitat mitjançant  la distinció entre diferents subgèneres. En 

primer  lloc, aquests poden fer referència als formats que adopten els programes: es parla de 

reality shows, docu‐soaps, docu‐sèries, reality game shows, contrieved reality TV... Com es pot 

observar,  totes  aquestes  categories  subratllen  el  caràcter  híbrid  dels  programes  i  intenten 

descriure de quins gèneres beuen. Altres categories tenen en compte els continguts: tribunals 

catòdics, programes de coaching, docu‐comedy, crime reality television, makeover televison...  

Precisament, en el proper apartat (2.2.2) s’intentarà fer un mapa dels principals subgèneres de 

la telerealitat. 

Finalment  el  panorama  es  complica  més  amb  els  gèneres  limítrofs,  emparentats  amb  la 

telerealitat,  com els  talk  shows,  l’infotainment, els programes de  càmera oculta  i de  vídeos 

domèstics. Fins i tot altres noms són proposats com a  substituts del terme “telerealitat”, per 

exemple,  infoshow  (Prado:  2003)  o  televeritat,  per  influència  del  terme  italià  tele‐verità 

(Mondelo  i  Gaitán,  2002).  Aquesta  varietat  de  denominacions  ens  dóna  una  idea  de  les 

dificultats de definició  i classificació  i al mateix temps ens fa pensar que potser tenen raó els 

autors que afirmen que el terme és massa ampli com per ser una categoria útil (veure Holmes i 

Jermyn, 2004a).  

En aquesta Tesi Doctoral  s’ha decidit utilitzar el  terme  telerealitat,  ja que és d’ús majoritari 

tant en  la recerca  (a  l’Estat espanyol  i a  l’àmbit anglosaxó5) com en  la parla popular  i amb el 

que  s’identifiquen  fàcilment  determinats  programes.  Així,  la  telerealitat  es  definirà  com: 

“aquells  programes  televisius  protagonitzats  habitualment  per  persones  anònimes  i  que 

representen uns fets espontanis i autèntics, habitualment influïts o guiats pel programa (però 

no  guionats),  mitjançant  les  convencions  audiovisuals  del  documental  i  una  estructura 

narrativa pròpia de la ficció seriada”. 

  

   

                                                            
 

5 Habitualment s’utilitza el terme reality TV. 
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2.2.2. Breu història de la telerealitat  

2.2.2.1. Introducció 

A continuació es repassarà breument la història de la telerealitat des del seu naixement fins a 

l’actualitat. La telerealitat ha assaltat les graelles televisives de tot el món de manera que s'ha 

convertit en el  tercer macrogènere per hores d'emissió en  les  televisions dels Estats Units  i 

Europa6, per darrere de la informació i de la ficció, de manera que en els darrers anys ha anat 

desbancant gèneres tradicionals com el concurs.  

Donada  la seva gran expansió, és  impossible fer una relació exhaustiva de tots els programes 

de  telerealitat que  s’han emès  i  s’emeten actualment. Tot  i això,  intentarem donar  compte 

dels principals subgèneres i programes que n’han marcat l’evolució. Aquest repàs històric s’ha 

organitzat cronològicament  i per etapes. El pas d’una etapa a  l’altra ve marcat per  l’aparició  i 

expansió de nous subgèneres, a la vegada que els gèneres anteriors perden força. Ara bé, això 

no vol dir que aquestes etapes siguin estanques i el pas d’una a l’altra signifiqui la substitució 

d’uns subgèneres per uns altres, ja que en general s’estableix una coexistència.  

En  aquest  repàs històric  seran  les  característiques  textuals dels programes  (tant  a nivell de 

contingut  com de  forma)  allò que  centrarà  l’atenció.  L’objectiu  és  veure quins  són els  trets 

recurrents  dels  programes  de  la  telerealitat,  donat  que  en  l’apartat  anterior  (2.2.1)  es  feia 

referència  a  la  dificultat  per  definir  i  delimitar  unes  fronteres  estrictes  del  gènere.  Aquest 

repàs ens permetrà,  ja en  l’apartat 2.2.3, establir  les claus estructurals de  la telerealitat (que 

ens permetran entendre millor els realities de transformació, donat que seran compartides per 

aquest subgènere). 

Aquest  repàs  històric  s’estructurarà  de  la  següent  manera.  En  primer  lloc,  es  parlarà  del 

context  televisiu en el que neix  la  telerealitat  i com, arrel d’aquest naixement, es genera un 

mercat  internacional de  formats  televisius  (apartat 2.2.2.2).  Seguidament,  es  repassaran els 

principals  subgèneres que han  aparegut en  les  televisions dels països occidentals, distingint 

entre quatre períodes diferents:  

                                                            
 

6 Segons dades d’Euromonitor i Usamonitor (veure Prado, 2003; Monclús i Vicente, 2009). 
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• Els precedents de la telerealitat. 

• El naixement del gènere: programes de crime‐time, d’accidents i emergències i reality 

shows. 

• La segona meitat dels anys 90: els docu‐soaps.  

• Els darrers 10 anys: reality game shows, contrieved reality TV i realities protagonitzats 

per famosos.  

Es deixaran de banda els realities de transformació, l’objecte d’estudi d’aquesta Tesi Doctoral, 

que  es  tindran  en  compte  en  l’apartat  2.3.  Posteriorment,  es  veurà  com  algunes 

característiques de la telerealitat s’han estès a altres gèneres televisius (com ara els concursos, 

els documentals, els programes didàctics...).  

Per acabar, es  farà un repàs a  la  telerealitat a  l’Estat espanyol, seguint  les mateixes etapes  i 

subgèneres vistos en l’àmbit internacional (apartat 2.2.2.4).  

 

2.2.2.2. El context televisiu  

En aquest apartat ens fixarem, en primer lloc, en els factors econòmics i industrials del sector 

televisiu  als  que  s’atribueix  el  naixement  de  la  telerealitat  a  finals  de  la  dècada  dels  80, 

concentrant‐nos  en  el  cas  nord‐americà  i  britànic.  En  segon  lloc,  parlarem  de  l’intercanvi 

internacional de formats que, tot i no haver nascut amb la telerealitat, ha guanyat importància 

amb l’aparició d’aquest tipus de programes.  

 

Factors econòmics que influeixen en el naixement de la telerealitat 

Diversos autors assenyalen factors econòmics  i  industrials com  la principal raó del naixement 

de  la  telerealitat  (Prado, 2002; Kilborn, 2003; Raphael, 2004), és a dir,  la  recerca de  formats 

barats  capaços  d’aconseguir  bones  dades  d’audiència  en  un moment  en  el  que  començava 

l’actual  tendència  de  la  multiplicació  de  canals  (comercials).  Les  característiques  d’aquest 

macrogènere el feien ideal per omplir hores de programació en els canals de nova creació, així 

com els canals ja establerts que havien d’adaptar‐se a un nou context televisiu.  
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Chad  Raphael,  en  la  seva  interessant  anàlisi  de  l’origen  de  la  telerealitat  als  Estats  Units, 

assenyala que el gènere va néixer en resposta a una reestructuració econòmica de la televisió 

nord‐americana. L’aparició del cable en la segona meitat de la dècada dels 70  i la seva ràpida 

expansió7,  la  creació d’una nova network  (la  Fox, nascuda  l’any 1986,  a  la que  se  sumarien 

dues més el 19958) i l’aparició dels aparells de vídeo va portar a una forta fragmentació de les 

audiències.  La  combinació  d’aquests  elements  va  suposar  la  fi  de  l’era  daurada  de  les  tres 

grans networks (Hilmes, 2002; 2003): la NBC, la CBS i l’ABC, que fins la dècada dels 70 havien 

acaparat  el  90%  de  l’audiència,  veien  com  aquesta  es  reduïa  dràsticament9.  La  principal 

conseqüència d’aquest nou  context va  ser una  reducció dels  ingressos publicitaris,  ja que el 

pastís s’havia de repartir entre més canals.  

A més, paral∙lelament a aquesta disminució dels  ingressos, al  llarg de  la dècada dels 80 es va 

produir un augment dels costos. Així, en les cadenes va aparèixer una forta pressió per tal de 

reduir  les  despeses  en  la  producció  dels  programes.  És  en  aquest  context  que  neixen  els 

primers  subgèneres de  la  telerealitat  i altres  formats emparentats dels que es parlarà en el 

proper  apartat:  programes  de  crime‐time,  d’accidents  i  emergències,  programes  de  càmera 

oculta i vídeos domèstics, etc.  

La  producció  de  ficció  televisiva  era  extraordinàriament  cara,10  de  manera  que  era  difícil 

d’amortitzar amb  la primera emissió  (calien els diners de  la venda dels drets d’emissió en  la 

sindicació  i els mercats  internacionals). En canvi,  la producció de cada episodi de  telerealitat 

costava  la meitat, de manera que  era possible  recuperar  les despeses de producció només 

                                                            
 

7  L’any 1986 el 45% de  les  llars nord‐americanes amb  televisió  ja estaven  subscrites al  cable  (paquet 
bàsic), un percentatge que ha anat augmentant any rere any fins a representar un 79% el 2006 (Worbes, 
2007: 17‐18). 
8 UPN i WB, que s’acaben fusionant el 2006 en la CW (propietat de la CBS i Time‐Warner).  
9 El 1985  la quota de pantalla  conjunta de  les  tres networks va baixar  fins el 75%, evolució que  s’ha 
mantingut fins a l’actualitat: en la temporada 2007/08 les tres networks van aconseguir juntes un 25% 
de share (IP, 2008: 466). 
10 Segons Raphael, a finals de la dècada dels 80 el cost mitjà per un capítol d’una hora de durada d’una 
sèrie de ficció emesa en prime time era d’un milió de dòlars. 
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amb la primera emissió. Així, la telerealitat es va convertir en l’únic gènere de prime time que 

no era deficitari11.  

Segons assenyala Raphael, el baix cost dels programes de telerealitat era conseqüència del fet 

que  tots  aquests  formats  depenien,  en  diferents  graus,  de  “nontraditional  labour”.  Per 

exemple,  aquests  programes  utilitzaven  persones  anònimes  enlloc  d’actors, material  gravat 

per videoafeccionats o pels cossos de policia, es gravaven en espais naturals  (no s’havien de 

construir decorats) amb aparells de càmera portàtils i lleugers i il∙luminació natural, n’hi havia 

prou amb equips de guionistes més reduïts...  I en el cas d’haver‐hi reconstruccions, aquestes 

també tenien un baix cost de producció, ja que estaven interpretades per actors desconeguts o 

per  les mateixes persones anònimes que havien viscut allò que es  reconstruïa  i no s’invertia 

gaire en decorats,  il∙luminació, vestuari  i maquillatge per  tal de  transmetre una  sensació de 

naturalitat i realisme. 

De fet, aquest autor assenyala que va ser precisament l’onada de vagues de directors, actors, 

extres, músics i altres professionals del sector televisiu de finals dels anys 80, en resposta a les 

retallades de  costos  i personal de  les networks  (i especialment una vaga de guionistes  l’any 

1988),  allò  que  va  suposar  l’impuls  definitiu  al  gènere:  les  networks  van  respondre  amb  la 

producció  de  tot  tipus  de  realities,  que  els  permetia  omplir  hores  de  programació  sense 

necessitat, en bona part, d’aquests professionals. 

En resum,  la  telerealitat era un gènere adequat per aquell moment de  la  indústria  televisiva 

nord‐americana perquè s’estalviava l’ús d’actors cars, utilitzava equips de producció freelance 

o no sindicats, servia per  limitar  la força de  les vagues de professionals  i, finalment, tenia un 

baix cost com a conseqüència d’utilitzar de forma deliberada uns recursos audiovisuals pobres 

(Raphael, 2004: 124‐127)12.  

                                                            
 

11 Aquesta és una característica que es manté actualment, tal com els mateixos productors reconeixen: 
“Con el presupuesto de un  capítulo de una  serie de  ficción de éxito  se  costean varias  semanas de un 
programa  de  ‘telerrealidad’,  con  el  que  consiguen  muchísimas  más  horas  de  programación  y  una 
extraordinaria  notoriedad  y  repercusión  social”,  Josep Maria Mainat,  director  general  de  Gestmusic 
Endemol y director d’Operación Triunfo (entrevista publicada a Pérez Órnia, 2003: 65). 
12 Ara bé, Raphael tanca el seu article exposant que no sempre aquests programes han acabat amb els 
problemes que intentaven solucionar donat que, en primer lloc, no es venen bé en mercats secundaris 
(reposicions,  sindicació)  i  exteriors;  el  gènere  espanta  els  anunciants  degut  a  la  seva mala  imatge  i 
continguts escandalosos; els perfils d’audiència atrets pels programes són poc atractius pels anunciants 
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Al mateix temps, aquests programes, pel seu baix cost, eren una opció perfecta per als canals 

de nova creació, per tal de fer‐se un espai en el panorama televisiu. Un exemple paradigmàtic 

és  la  Fox  (nascuda  el  1986),  que  aviat  va  basar  part  del  seu  prime  time  en  programes  de 

telerealitat  com  Cops,  America’s  Most  Wanted  o  Manhunter,  seguint  una  estratègia  de 

programació barata però efectiva per tal de fer‐se un lloc entre les altres tres grans networks 

(NBC, CBS i ABC). Precisament, Hickethier (1995) també identifica aquesta manera d’actuar en 

els canals privats alemanys a principis de la dècada dels 90 (especialment RTL i Sat1). 

També els canals de cable han utilitzat aquesta estratègia, que de fet no ha fet sinó augmentar 

en  els  darrers  anys. Un  bon  exemple  és MTV,  que  va  néixer  com  un  canal  especialitzat  en 

música  i que  actualment  emet un  gran nombre de programes de  telerealitat: des de  sèries 

documentals (True Life, en el que cada capítol explica les experiències de dues o tres persones 

que tenen algun tema en comú: joves alcohòliques, noies que estan embarassades, noies que 

estan  promeses,  noies  que  competeixen  en  concursos  de  bellesa,  joves  drogoaddictes...;  I 

Want a Famous Face, en el que s’explica en cada episodi com un jove se sotmet a operacions 

de cirurgia estètica per assemblar‐se a algun famós), fins a docu‐soaps com Laguna Beach (que 

juga amb  les fronteres entre  la realitat  i  la ficció), docu‐comèdies com The Osbournes, reality 

game shows com A Shot at Love with Tila Tequila (versió de The Bachelorette amb Tila Tequila, 

en  la que un grup de nois  i noies competeixen entre ells per aconseguir  ser  la parella de  la 

cantant),  My  New  Best  Friend  Forever  (amb  Paris  Hilton,  on  un  grup  de  nois  i  noies 

competeixen entre ells per convertir‐se en amics seus) i altres programes inclassificables com 

Jackass, Dirty Sanchez o Fist of Zen.  

Altres canals de cable que comparteixen aquesta línia d’actuació són Court TV13 (Forensic Files, 

que  narra  la  investigació  de  crims  reals  centrant‐se  en  la  feina  dels  forenses  i  utilitzant 

reconstruccions, imatges reals, entrevistes...; The System, que narra crims i judicis d’una forma 

similar),  A&E  (els  docu‐soaps  Billy  the  exterminator,  sobre  una  empresa  d’exterminació  de 

plagues de Louisiana; The First 48, sobre investigacions policials; Dog the Bounty Hunter, sobre 

un  caça  recompenses, etc.), FX  (30 days, del que es parlarà en el proper apartat), Spike TV 

                                                                                                                                                                              
 

(classes baixes, persones grans...) i, finalment, habitualment són motiu de demandes i judicis (Raphael, 
2004: 132‐134).  
13 Veure Kleinhans i Morris (2004). 
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(Murder, The  Joe Schmo Show, dos programes dels que  també parlarem més endavant)  i un 

llarg etcètera.  

 

També Richard Kilborn  (2003: 24‐50)  s’interessa pels  factors  contextuals que van afavorir el 

naixement  i expansió de  la  telerealitat, en aquest  cas en el Regne Unit. El  sistema  televisiu 

britànic és molt diferent al nord‐americà, amb una presència destacada de la televisió pública 

(BBC) i amb una forta consciència de la missió de servei públic que han de dur a terme tant els 

canals públics com els privats14. Kilborn assenyala com a causes de l’aparició de la telerealitat 

la  desregulació  de  la  televisió  que  es  va  produir  a  partir  dels  anys  80  (una  dècada 

caracteritzada per  l’avenç de  les polítiques  liberals),  la  creixent  comercialització del  sistema 

televisiu i l’augment dels canals privats, que van generar la necessitat de crear formats barats 

que a  la vegada fossin atractius per a  l’audiència. Aquest context va portar, segons Kilborn, a 

l’erosió del concepte de servei públic, ja que la BBC es va veure forçada a comercialitzar la seva 

oferta per tal de competir amb la resta de canals.  

Rachel Moseley  (2003) aprofundeix en aquesta qüestió  i assenyala, per una banda,  l’informe 

del Comitè Peackock (1986) i el llibre blanc del govern britànic titulat “Broadcasting in the ‘90s: 

Competition, Choice and Quality”, en el que s’afirmava que la qualitat televisiva era equivalent 

a  la  pluralitat  de  l’oferta  de  canals  als  que  els  espectadors  podien  accedir  i,  per  tant,  a  la 

competència i la liberalització del mercat televisiu.  Així, la BBC havia de justificar el seu cànon 

mitjançant  les  dades  d’audiència,  cosa  que  segons  Moseley  va  portar  a  una  erosió  del 

concepte de servei públic. 

Segons  Kilborn,  la  combinació  de  la  necessitat  de  trobar  formats  barats,  lligats  a 

l’entreteniment  i  que  fossin  capaços  d’arribar  al  gran  públic  (aquí  és  central  el  concepte 

“d’accessibilitat”15, que s’oposa als programes seriosos i difícils de digerir que tradicionalment 

                                                            
 

14 Cal recordar que en el Regne Unit els canals privats també tenen obligacions de servei públic a canvi 
de la llicència que els dóna dret a fer ús d’un bé públic com és l’espectre radioelèctric. Així, tant la ITV 
com Channel 4  estan obligats  a  emetre determinats programes,  com  ara  informatius  i documentals, 
programes  infantils, programes regionals  (ITV)  i programes  innovadors  i de productores  independents 
(Channel 4) (veure Humphreys, 1996: 111‐158; Scannell, 2002). 
15 Això queda clar, per exemple, en  les declaracions del productor de 999 Lifesavers: “We are using all 
the available film techniques to make engaging films that  include non‐documentary drama techniques. 
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dominaven la graella de la BBC) va fer que la telerealitat “s’apropiés” de l’espai abans reservat 

pels documentals seriosos.16 Un bon exemple d’aquest retrocés dels documentals i informatius 

en  la televisió britànica va ser  la desaparició de News at Ten el 1999 (programa que s’emetia 

des del 1967) i World in Action (un contenidor de documentals que s’emetia en prime time des 

del  1963)  el  1998  a  la  ITV;  així  com  el  fet  que  BBC1  traslladés  Panorama  (programa  de 

reportatges  que  s’emetia  des  del  1953)  del  prime  time  dels  dies  laborables  als  diumenges 

després de les 22’00 (Moseley, 2003: 104), és a dir, fora de la franja de màxima audiència. 

Precisament, el projecte “8‐9 Project” del Midlands TV Research Group (Brunsdon et al., 2001) 

va comparar una setmana de la programació de la BBC de 20’00 a 21’00 (franja situada dins el 

prime  time  britànic)  de  l’any  1984  amb  una  de  l’any  1999.  Les  dades  corroboraven  la 

disminució  dels  documentals  i  els  programes  d’actualitat  (current  affairs)  a  favor  dels 

programes de lifestyle i els docu‐soaps17. Ara bé, aquest estudi detecta que no només són els 

documentals  que  desapareixen  a  favor  dels  nous  formats,  sinó  també  programes 

d’entreteniment  lleuger  (varietats, concursos)  i  les sitcoms (Brunsdon et al., 2001: 29‐30, 40, 

43;  Brunsdon,  2003:  9).  Aquestes  dades,  doncs,  permeten  trencar  amb  la  imatge  de  la 

telerealitat com un enemic del documental, que sí es desprèn de les reflexions de Kilborn. 

En resum, tant en països en els que tradicionalment les televisions comercials han dominat el 

sector  (Estats Units),  com  en  altres  on  la  televisió  pública  ha  tingut  un  paper  central  en  el 

panorama televisiu (com el Regne Unit i Alemanya), la telerealitat es vincula a un nou context 

multicanal  en  el  que  cal  fórmules  barates  per  omplir  hores  de  programació  i  aconseguir 

notorietat.  

 

                                                                                                                                                                              
 

Once  you would  have  done  it  in  a  straight  documentary way,  but  this  is  a way  of making  factual 
television more accessible to a big audience.”, citat a Bondebjerg (1996: 38). 
16 No cal dir que la descripció que fa Kilborn del context en el que apareix la telerealitat està marcat per 
un punt de vista negatiu i pessimista (que retrobarem en l’apartat ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.). 
17 1984 es van emetre 5 documentals o programes d’actualitat i 2 programes de telerealitat; mentre que 
el 1999 s’emetia només una sèrie documental i cap programa d’actualitat. 
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El mercat internacional de formats televisius 

Anem  ara  a  parlar  breument  del  mercat  internacional  de  formats  televisius  que  es 

desenvolupa amb l’aparició de la telerealitat.  

Com veurem en el proper apartat,  la història de  la telerealitat és també  la història de  la seva 

expansió internacional. Donat que la telerealitat, a diferència de la ficció, no és un gènere que 

es pugui vendre bé en els mercats exteriors (veure Raphael, 2004 i Bondebjerg, 1996), la forma 

de  rentabilitzar  els  programes  ha  estat  exportant  els  formats  per  ser  adaptats  en  altres 

mercats.  

La lògica que hi ha darrere la compra dels drets d’adaptació de formats estrangers és reduir la 

incertesa típica de l’economia dels mitjans (veure Doyle, 2002) amb programes que han tingut 

èxit en el seu país d’origen i que, en adaptar‐se en un altre país, tenen l’aparença de productes 

locals (un factor important a l’hora de garantir l’èxit en el mitjà televisiu). Allò que s’acostuma 

a vendre com a  format  televisiu és un “paquet” amb el know how del programa, que  inclou 

vídeos,  la bíblia de producció, el disseny gràfic del programa,  la música, el disseny del plató, 

serveis  de  consultoria,  etc.  (veure  Altmeppen,  Lantzsch  i Will,  2007).  Per  tant,  els  formats 

televisius  són productes  en  els que  s’uneix  l’estandardització  i  la diferenciació  cultural,  allò 

global i allò local. 

El mercat  internacional de  formats no és res nou, des de  l’inici de  la televisió s’han exportat 

formats de  concursos, especialment dels Estats Units  (per exemple, The Price  is Right és un 

dels més  adaptats).  Ara  bé  l’aparició  de  la  telerealitat  ha  expandit  de  forma  exponencial 

aquest mercat (veure Moran, 2003 i 2008).  

Les conseqüències per a la identitat i cultures locals de l’adaptació de formats globals (que no 

semblen  importacions) ha portat a alguns autors a preguntar‐se si dins d’aquests programes, 

que  semblen no  tenir vinculació amb cap cultura concreta18, en  realitat  s’amaguen  tota una 

sèrie de  valors de  la  cultura d’origen que acaben  impactant en  la  identitat  cultural del país 

receptor. En aquest sentit, cal assenyalar que el mercat de formats, a diferència del que passa 

                                                            
 

18 De fet, hi ha autors que afirmen que aquests formats estan deterritorialitzats, és a dir, que s’esborren 
tots els signes culturals del país d’origen per  tal que puguin agradar a  tot  tipus de públics  (Waisbord, 
2004). 
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amb  la  ficció  televisiva, està dominat pels països europeus, amb Holanda  i el Regne Unit al 

capdavant  (i els Estats Units en tercera posició). Ara bé, segueixen existint desigualtats entre 

països exportadors de formats  i altres països majoritàriament adaptadors (com ara Espanya). 

Aquest  és  un  aspecte  que  cal  tenir  en  compte,  ja  que  tots  els  realities  de  transformació 

analitzats  en  aquesta  Tesi  Doctoral  són  adaptacions  de  formats  estrangers,  la  majoria 

anglosaxons.  

 

2.2.2.3. La telerealitat en l’àmbit internacional 

Precedents  

La història de les hibridacions entre el documental i la ficció és extensa, amb un gran nombre 

de films que juguen amb les fronteres dels gèneres establerts (veure Weinrichter, 1998 i 2004; 

Sánchez‐Navarro  i Hispano, 2001; Català, 2001; Quintana 2003a  i 2003b). Ara bé, situant‐nos 

en l’àmbit estricte de la televisió, hi ha alguns programes televisius nord‐americans i europeus 

dels anys cinquanta, seixanta i setanta que habitualment són citats com a clars precedents de 

la  telerealitat.  Nosaltres  ens  centrarem  en  tres:  An  American  Family,  Candid  Camera  i 

Aktenzeichen XY... Ungelöst. 

An American Family (EUA, PBS, 1971), dirigida per Craig Gilbert, és un precedent de les docu‐

sèries. Relatava al llarg de 12 capítols la vida dels Loud, una família de classe mitjana de Santa 

Barbara  (Califòrnia), combinant els  codis audiovisuals del documental d’observació amb una 

estructura narrativa pròpia de les sèries de ficció. Aquesta docu‐sèrie va elegir una família que 

respongués a l’arquetip representat en les sèries de la televisió nord‐americana de l’època per 

després  mostrar  les  “desviacions”  de  la  vida  real,  conseqüència  dels  canvis  que  sofria  la 

institució de la família en la dècada dels 70. A An American Family els Loud s’acaben divorciant 

i un dels seus fills admet que és gai. Allò que es volia representar, doncs, era allò extraordinari 

que hi ha darrere una aparença ordinària  (Kompare, 2004). 

Un  cas  similar el  trobem  en  la  televisió del Regne Unit  amb The  Family  (Regne Unit, BBC1, 

1974), docu‐sèrie dirigida per Paul Watson en la que es relatava al llarg de 12 episodis la vida 

quotidiana d’una família de classe obrera de Reading, els Wilkins. Altres exemples similars de 

la  televisió  britànica  (citats  tots  per  Kilborn,  2003)  són  Sylvania Waters  (Regne Unit,  BBC1, 
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1993) també dirigida per Watson; The Vet (Regne Unit, BBC1, 1989) i The Doctor (Regne Unit, 

BB1, 1990). 

Un  segon precedent  al que  cal  fer  referència  és Candid Camera  (EUA, CBS,  1959‐1967), un 

programa  creat per Allen  Funt.  Era un programa humorístic de  càmera oculta  en  el que  es 

feien bromes a persones anònimes  i es gravava  la seva reacció. Així doncs, a Candid Camera 

apareixien alguns elements que  seran  recurrents en programes de  telerealitat posteriors:  la 

presència de persones anònimes,  la construcció d’una situació artificial creada pel programa 

que pretén aconseguir una reacció autèntica  i no guionada en el participant,  la vigilància  i  la 

humiliació a la que se sotmetia a aquest...  Curiosament, aquest programa en la seva època va 

ser assenyalat com un programa de qualitat, ja que aconseguia fer un retrat de la realitat social 

de  l’època  i  permetia  veure  les  reaccions  dels  individus  sotmesos  a  diferents  tipus  de 

pressions. De fet, el programa estava  inspirat en experiments de psicologia social de  l’època, 

com ara l’experiment de Solomon Asch sobre la conformitat i la pressió de grup.19   

Finalment, el  tercer precedent de  la  telerealitat més  citat en  la bibliografia  internacional és 

Aktenzeichen  XY...  Ungelöst  (Alemanya,  ZDF,  1967).  Es  tractava  d’un  programa  que  es 

desenvolupava en un plató, en el que es representaven crims reals sense resoldre mitjançant 

                                                            
 

19 Anna McCarthy (2004) relaciona Candid Camera amb l’experiment anomenat Obedience dut a terme 
per Stanley Milgram, en el que es pretenia entendre per què persones normals podien cometre tot tipus 
d’atrocitats  per  obediència  a  una  autoritat.  En  aquest  experiment  es  feia  creure  a  un  individu  que 
formava part d’un experiment sobre el paper del dolor en  l’educació. Així, el subjecte de  l’experiment 
havia d’infligir descàrregues elèctriques cada cop més  fortes a una altra persona  (que no veia, només 
sentia) cada cop que s’equivoqués en  recitar una seqüència de signes que havia de memoritzar. Si el 
subjecte de  l’experiment es negava a seguir  infligint  les descàrregues, el científic al càrrec  l’obligava a 
continuar. Ara bé, en realitat el laboratori era un decorat, el científic i l’aprenent eren actors i tot estava 
gravat mitjançant  una  càmera  oculta.  Aquests  experiments  tenien  a  veure  amb  la  preocupació  per 
l’autoritarisme i per entendre com van ser possibles l’Holocaust o els crims del stalinisme. 

Posteriorment, Milgram va elaborar un film sobre l’experiment que, anys més tard, es va emetre als EUA 
i varis països europeus. En aquest es van seleccionar només els moments en què els subjectes seguien 
infligint  descàrregues  elèctriques  fins  al  final,  ja  que,  en  paraules  de Milgram, mostrar  què  fàcil  era 
negar‐se  a  continuar  hauria  creat  una  imatge molt  negativa  dels  individus  que  van  seguir.  Ara  bé, 
McCarthy fa notar que, paradoxalment, aquestes eren  les  imatges més sensacionalistes  i dramàtiques. 
Així doncs, l’autora acaba l’article concloent que, per la càrrega d’humiliació, patiment i radicalitat i pels 
debats morals que va generar, potser són aquest tipus d’experiments (i especialment el film Obedience) 
l’autèntic precedent de la telerealitat. 

També Brenton  i Cohen (2003) assenyalen aquests experiments com a precedent de  la telerealitat. En 
aquest  cas  fan  referència  a  la  famosa  simulació  d’una  presó  duta  a  terme  per  estudiants  de  la 
Universitat de Stanford sota la supervisió de Philip Zimbardo el 1971 
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reconstruccions (que utilitzaven els codis de la ficció) i es demanava la col∙laboració ciutadana 

per aconseguir informació sobre els casos representats. Aktenzeichen XY... Ungelöst marcarà el 

model pels primers programes de crime‐time. 

Ara bé, cal tenir en compte que tots aquests exemples són casos aïllats, estranyeses dins del 

seu  context  televisiu.  No  serà  fins  a  finals  de  la  dècada  dels  80  que  la  hibridació  entre 

documental  i  ficció  no  es  convertirà  en  una  de  les  tendències més  fortes  de  la  televisió 

occidental.  

 

El naixement del gènere 

Tot  i  que  hem  vist  que  es  poden  trobar  nombrosos  precedents  en  les  graelles  televisives 

occidentals en les dècades dels 50 als 80, es considera que la telerealitat pròpiament dita neix 

a finals de  la dècada dels 80 de forma paral∙lela en  la televisió nord‐americana  i europea. En 

aquesta primera etapa que va des de la segona meitat dels anys 80 fins la primera meitat dels 

anys 90, es pot distingir entre tres tipus de programes, dels que es parlarà a continuació:  

• Programes centrats en  la representació de crims reals, coneguts com a programes de 

crime‐time  (donat  que  s’emetien  en  horari  de  màxima  audiència)  o  reality  crime 

television. 

• Programes  que  relaten  accidents  i  situacions  d’emergència  viscudes  per  persones 

anònimes,  també  anomenats  en  l’àmbit  anglosaxó  programes  d’accidents  & 

emergencies. 

• Reality shows, és a dir, programes centrats en el relat de vivències íntimes per part de 

persones anònimes.  

A aquests tres tipus de programes s’hi sumen altres formats als  límits de  la telerealitat, però 

que comparteixen algunes de les seves característiques:  

• Infotainment. 

• Programes de càmera oculta. 

• Programes de vídeos domèstics. 
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• Talk shows. 

• Noves formes documentals. 

A  continuació es  repassaran  les  característiques  i principals exemples d’aquests  subgèneres, 

que acabaran expandint‐se arreu dels països occidentals.  

Tot  i que habitualment  se  situa el naixement dels programes de  crime‐time en els EUA, en 

realitat és Crimewatch UK  (Regne Unit, BBC1, 1984‐actualment) el primer en ser emès. Pocs 

anys  més  tard  el  format  va  arribar  als  EUA  amb  Unsolved  Mysteries  (EUA,  NBC,  1987)  i 

America’s Most Wanted (EUA, Fox, 1988‐actualment). Aquests eren programes que relataven 

crims reals, la majoria sense resoldre. Els programes acostumaven a tenir un presentador (que 

tant  podia  venir  del món  de  les  notícies  com  ser  un  actor  conegut)  i  utilitzaven  diferents 

recursos  per  representar  els  crims:  l’ús  de  reconstruccions  (en  les  que  hi  actuaven  actors 

desconeguts),  un  narrador  en  off,  relats  de  testimonis  i  entrevistes  als  policies  assignats  al 

cas... Així doncs, es donava un tractament al tema que estava a mig camí entre el reportatge, la 

ficció i l’espectacle televisiu.  

L’objectiu  d’alguns  d’aquests  programes  era  captar  l’ajuda  ciutadana  per  tal  que 

proporcionessin  pistes  a  la  policia  dels  casos  representats  (aquest  és  el  cas  de  Unsolved 

Mysteries, America’s Most Wanted  o  Crimewatch). Altres  simplement  relataven  els  crims20. 

Tots  aquests  programes  centraven  la  seva  atenció  en  crims  especialment  violents  i 

estadísticament inusuals, com ara assassinats, violacions, raptes...  (Brunsdon et al., 2001: 45‐

51).  En  altres  paraules,  es  buscaven  els  casos  més  espectaculars,  que  permetessin  un 

tractament proper a la ficció. 

Un  bon  exemple  de  programes  de  crime‐time  és  Crimewatch,  que  encara  està  en  antena. 

Aquest programa s’emet un cop al mes per la BBC 1 i relata algun crim sense resoldre a través 

de reconstruccions  interpretades per actors desconeguts. L’objectiu del programa és  intentar 

trobar els culpables  i tancar el cas, facilitant que els ciutadans que vegin el programa puguin 

parlar amb  la policia si han presenciat el crim o si tenen alguna  informació rellevant per a  la 

investigació. De fet, el programa es construeix en estreta col∙laboració amb la policia i en cada 

                                                            
 

20 Per una descripció més acurada del funcionament dels programes veure Bondebjerg (1996)  i Kilborn 
(2003: 51‐88). 



La telerealitat 

31 

emissió hi ha varis agents en el plató. Segons la pàgina web del programa21, “in over 25 years, 

57 murderers, 53 rapists and sex offenders and 18   paedophiles have been caught as a direct 

result of Crimewatch appeals”22. Com es pot veure, darrere aquests programes habitualment 

hi ha un fort discurs de “servei públic” (després tornarem a aquesta idea).   

Un  altre  programa  pioner  del  crime‐time  és  Cops  (EUA,  Fox,  1989‐actualment).  Aquest 

programa  també  estava  dedicat  als  crims, però  s’allunyava de  la  fórmula  abans  esmentada 

basada en  les reconstruccions. A Cops, que encara s’emet, un equip de càmera acompanya a 

agents  de  policia  mentre  patrullen,  gravant  els  arrestos  que  es  produeixen  al  llarg  de  la 

jornada. Posteriorment, aquest material és editat creant una estructura narrativa, però sense 

desenvolupar les trames al llarg de més d’un programa. Així, aquest format prefigurava el que 

després serien les docu‐sèries. 

 

Pel que  fa als programes centrats en el  relat d’accidents  i emergències, el  segon  subgènere 

que  neix  en  aquesta  època,  aquests  es  caracteritzaven  per  l’ús  d’imatges  que mostraven 

esdeveniments  fortuïts, dramàtics  i espectaculars en el mateix moment en què es produïen: 
                                                            
 

21 http://www.bbc.co.uk/crimewatch/  
22  En la pàgina web del programa s’ofereixen més dades sobre aquest aspecte: “Crimewatch facts: 

• Since the first edition in 1984, every police force in the UK has been involved. 

• 57 murders in the past 25 years have been solved directly as a result of calls to Crimewatch. 

• Crimewatch  is  "compulsive  viewing"  for  Britain’s  inmates,  according  to  police  and  prison 
sources.  

• A crime was once solved when an informant rang in and provided evidence from prison. 

• A suspect once turned up at BBC's Television Centre in London to hand himself in after seeing an 
artist's impression on the show. 

• More than 4,000 cases have been featured and one in three of those has led to an arrest, with 
one in five ending in a conviction. 

• One  of  the  biggest  viewer  responses  in  2007  was  when  hundreds  of  people  rang  in  with 
information  after  a  lorry  carrying  £70,000  worth  of  Easter  eggs  was  hijacked  in  Lichfield, 
Staffordshire. 

• Producers of the show receive four or five appeal requests from the police every day. When the 
show goes out live, there will be 30 to 40 police officers in the studio. 

• The first appeal featured on Crimewatch  in 1984 centred on the killing of 16‐year‐old Collette 
Aram. There were regular requests for fresh information over the years and in May 2009 a 50‐
year‐old man was finally charged with her murder.” 
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accidents, desastres naturals, petits crims, etc. Aquestes  imatges provenien habitualment de 

càmeres domèstiques, càmeres de videovigilància o càmeres de la policia i dels equips mèdics. 

En els casos en què no es disposava d’imatges, es reconstruïen els fets mitjançant seqüències 

que  seguien  les  convencions  de  la  ficció  televisiva  i  estaven  interpretades  per  actors 

desconeguts  o  per  les mateixes  persones  anònimes  que  els  van  viure.  Finalment,  aquests 

vídeos s’intercalaven amb escenes a plató en  les que els mateixos protagonistes comentaven 

les situacions mostrades (Kilborn, 2003: 56).  

Exemples  d’aquest  tipus  de  programes  són  Rescue  911  (EUA,  CBS,  1989)  o  999  Lifesavers 

(Regne Unit, BBC 1, 1992), que relataven històries d’accidents i situacions extremes en les que 

la  intervenció  de  persones  corrents  havia  salvat  la  vida  d’altres  i  que,  finalment,  la  víctima 

havia  estat  atesa  pels  serveis  d’emergències.  Una  altra  variant  d’aquest  format  eren 

programes com Police Camera Action (Regne Unit, ITV, 1994‐2008) o Traffic Cops (Regne Unit, 

BBC1, 2003), en els que es mostraven  imatges documentals de delictes quotidians com furts, 

robatoris, imprudències al conduir, vandalisme... (veure Brunsdon et al., 2001: 45‐51).  

Tant els programes de crime‐time com els d’accidents i emergències es van anar multiplicant i 

estenent per tots els països de l’Europa occidental, tant en els canals públics com privats23, al 

llarg de  la dècada dels 90. Alguns exemples  són Manhunter  (EUA, Fox, 1994), Crime Stalker 

(Regne Unit, ITV, 1993‐1997), Sagen uopklaret24 (Dinamarca, DR 1, 1989), Témoin Nº 1 (França, 

TF1, 1993), etc. A Alemanya els canals privats utilitzaran aquests gèneres per fer‐se un espai en 

les  graelles: Notruf25  (Alemanya,  RTL,  1992),  Polizeireport Deutschland26  (Alemanya,  Tele  5, 

1992),  Augenzeugen‐Video27  (Alemanya,  RTL,  1992),  Retter28  (SAT  1,  1992),  etc.  (veure 

Hickethier, 1995: 74). 

                                                            
 

23 Autors com Hickethier (1995) o Bondjeberg (1996) afirmen que es poden detectar certes diferències 
entre els programes emesos pels  canals públics  i  aquells emesos pels  canals privats. Mentre que els 
primers tenien un to pedagògic i de servei públic (buscaven la col∙laboració ciutadana), els segons tenien 
un caràcter més espectacular i d’entreteniment. 
24 Tots tres segueixen el model de Crimewatch o America’s Most Wanted. 
25 Programa que relatava rescats protagonitzats per persones anònimes, a  través de reconstruccions  i 
entrevistes (seguint el model de Rescue 911). 
26 Centrat en el relat de crims reals. 
27 Vídeos de catàstrofes i accidents gravats per videoafeccionats. 
28 Mostra, amb gravacions originals, les actuacions dels equips d’emergències. 
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Pel que  fa als reality shows29, aquests apareixen a principis de  la dècada dels 90  i tenen una 

presència  destacada  en  les  graelles  televisives  del  sud  d’Europa.  Aquests  programes  es 

desenvolupen  en  un  plató  on  persones  anònimes  relaten  les  seves  experiències  personals, 

habitualment doloroses i dramàtiques i de caràcter íntim (vida amorosa, relacions familiars...), 

i amb la presència d’un presentador que fa el paper de confident o terapeuta. Moltes vegades, 

aquestes persones corrents acudeixen a la televisió no només per explicar la seva història, sinó 

en busca d’ajuda, de manera que també en aquest cas els programes expressen un cert discurs 

de  servei  públic  (veure  Prado,  2002:  379‐381;  383‐384).  Exemples  d’aquest  subgènere  són 

Stranamore30  (Itàlia,  Canale  5,  1994‐1998),  Io  Confesso31  (Itàlia),  Bas  les masques  (França, 

France 2, 1992‐1996), etc. 

Y.  Vallée  (citat  a  Lacalle,  1995:  98)  afirma  que  en  aquesta  primera  època  existien  dues 

tendències ben diferents en  relació als  realities que dominaven el panorama  televisiu nord‐

americà (i del nord d’Europa) i els dels països del sud d’Europa (França, Itàlia, Espanya). En el 

primer  cas, es  tractava de programes  centrats en  l’emoció‐acció  i, en el  segon, en  l’emoció‐

afecte32.  És  a  dir,  als  Estats Units,  al  Regne Unit  i  altres  països  com Alemanya,  els  realities 

majoritàriament  se  centraven  en  relatar  crims,  investigacions  policíaques,  situacions 

extremes… mentre  que  a  França,  Itàlia  i  Espanya  dominaven  els  reality  shows,  centrats  en 

l’expressió de les emocions de persones anònimes que narraven experiències íntimes33. Amb el 

temps,  però,  aquestes  dues  dominants  s’aniran  esborrant  i  a  països  com  Itàlia  (o  Espanya) 

                                                            
 

29 Per una anàlisi acurada d’aquest gènere veure Mehl (1996); Cavicchioli i Pezzini (1995); Prado (2002) i 
Pujadas (2008). 
30 Programa en el que persones anònimes acudien per  tal d’intentar  solucionar problemes amorosos 
(habitualment ruptures): sovint confessaven els seus errors i demanaven a qui havia estat la seva parella 
que tornessin amb ells. A Espanya es va adaptar amb el títol Lo que necesitas es amor. 
31 Programa en el que persones anònimes acudien a un plató per  tal de confessar alguna conducta o 
acció de la que es penedien per tal de demanar disculpes.  
32 En aquesta distinció també insisteix Emili Prado (2002: 376‐377). 
33 També Dauncey (1998) desenvolupa aquesta idea. L’autor repassa la presència dels realities de crime‐
time a França, que no apareixen fins a principis dels 90. Explica que van aixecar molta polèmica, ja que 
es veia com una forma d’esperonar la delació (i que recordava l’època de l’ocupació nazi). La Trace no es 
va arribar a emetre  (TF1, 1990)  i no va  ser  fins el 1993 que es va estrenar Témoin Nº 1, que  seguia 
l’estructura de Crimewatch, amb molts problemes amb el Conseil Superieur de l’Audiovisuelle, la policia 
i la justícia. Així, Dauncey afirma que a França són els realities centrats en l’expressió dels sentiments  i 
les experiències personals (Bas les masques) o altres com Perdue de Vue (1990, TF1) els que tenen més 
èxit. 
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trobem programes  centrats  en  el  relat de  crims,  accidents  i  emergències  com Un giorno  in 

Pretura, I racconti del 113, Pronto polizia, Telefono giallo, Chi l’ha visto?, Delitti irrisolti, etc. 

 

Finalment,  de  forma  paral∙lela  a  l’aparició  dels  programes  de  crime‐time,  accidents  i 

emergències i reality shows, apareixen altres formats que tenen alguns punts en comú amb la 

telerealitat,  situant‐se  en  els  seus  límits:  infotainment,  programes  de  càmera  oculta, 

programes de vídeos domèstics, talk shows i nous formats documentals:  

• Infotainment:  paral∙lelament  a  l’aparició  dels  primers  formats  de  la  telerealitat,  els 

gèneres  informatius  també  evolucionen  cap  al  sensacionalisme  i  l’infotainment, 

buscant atreure el màxim públic possible a costa d’introduir nous temes (soft news)  i 

nous  tractaments  a  les notícies, més propers  a  l’entreteniment  i  l’espectacle  (veure 

Álvarez Berciano, 1995: 64‐68).  

• Programes  de  càmera  oculta:  en  aquests  es  feia  bromes  a  persones  anònimes 

introduint elements estranys en situacions quotidianes mentre es gravava tot amb una 

càmera  amagada.  Per  exemple,  You’ve  been  framed  (Regne  Unit,  ITV,  1990‐

actualment) o una nova versió de Candid Camera (EUA, CBS, 1987) 

• Programes  de  vídeos  domèstics:  en  aquests  es  mostraven  moments  divertits  dins 

l’àmbit  familiar,  com ara mascotes  fent  coses poc habituals, nens  fent gràcies o  tot 

tipus  de  caigudes  i  petits  accidents  sense  importància.  És  a  dir,  els  programes  de 

vídeos domèstics serien la versió amable dels programes d’accidents i emergències. El 

programa que inicia el gènere és America’s Funniest Home Video (EUA, Fox, 1990).  

Aquests dos subgèneres (programes càmera oculta i vídeos domèstics) estan emparentats amb 

la telerealitat en la mesura que estan protagonitzats per persones anònimes, utilitzen imatges 

gravades per videoafeccionats, mostren escenes de l’esfera íntima... 

• Talk  shows:  també  són propers a  la  telerealitat  (veure  Lacalle 2000; Pujadas, 2008). 

Són programes apareguts en  la  televisió nord‐americana que es desenvolupen en un 

plató de televisió, en el que es discuteix d’algun tema de caràcter públic o privat i en el 
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que es demana  l’opinió tant a experts com a persones anònimes que relaten  la seva 

experiència personal. Tot  i que els primers talk shows apareixen a finals de  la dècada 

dels 60 (per exemple, Donahue34 es va començar a emetre el 1967), va ser als anys 80 

quan el gènere es va estendre, amb The Oprah Winfrey Show (EUA, sindicació, 1984‐

actualment)  com principal exemple  i model a  seguir35. A partir d’aquest moment, el 

format  s’estén  i  va  introduint  variacions,  per  exemple,  els  talk  shows  violència  a 

l’escenari,  com  ara Geraldo  (EUA,  sindicació, 1987‐1998), programa en el que es  va 

produir l’antològica escena de la baralla entre un afroamericà i un grup de neonazis en 

la  que  el  presentador  (Gerlado  Rivera)  va  acabar  amb  el  nas  trencat  com  a 

conseqüència d’un cop de cadira. 

• Nous formats documentals: en aquests es mostra un nou  interès per  les experiències 

íntimes  de  persones  anònimes,  les  quals  expliquen  i  mostren  les  seves  vivències 

personals a  la càmera. L’exemple paradigmàtic d’aquesta  tendència és Video Diaries 

(Regne  Unit,  BBC2,  1990‐1992)  i  el  projecte  Video  Nation  (Regne  Unit,  BBC,  1993‐

actualment).  

 

En resum, els programes de crime‐time, d’accidents  i emergències, els reality shows  i  la resta 

de programes  afins que hem  repassat  en  aquest  apartat  comparteixen  característiques que 

retrobarem en  la resta de formats que aniran apareixent  i que acabaran conformant els trets 

“identitaris” de la telerealitat: 

• Estan protagonitzats per persones anònimes, “normals i corrents”. 

• Narren esdeveniments i vivències reals. 

• Utilitzen  imatges documentals que mostren  aquests  fets  reals  (sovint provinents de 

fonts no professionals). Quan s’usen reconstruccions per cobrir  l’absència d’aquestes 

                                                            
 

34 Donahue  (EUA,  sindicació, 1967‐1996) és el primer  talk  show de  la  televisió nord‐americana. Es va 
començar  a  emetre  en  una  estació  local  i  posteriorment  va  entrar  en  el  mercat  de  la  sindicació 
aconseguint emetre’s en 178 estacions amb un èxit d’audiència notable (citat a Lacalle, 2000). 
35  Segons  explica  Lacalle  (2000),  el  1986  era  el  programa  més  sindicat  dels  EUA,  amb  15  milions 
d’espectadors. 
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imatges, els actors no són coneguts o són les mateixes persones anònimes que els van 

viure (per tant, actors no professionals). 

• Els temes tractats sovint formen part de l’esfera privada. 

• Hi ha una clara preferència pels casos dramàtics i espectaculars, fora d’allò comú.36  

• Els  fets  es  dramatitzen  (mitjançant  l’ús  de música,  un  narrador...)  i  se’ls  dóna  una 

estructura narrativa.  

Segons  Cavicchioli  i  Pezzini  (1995),  els  programes  de  telerealitat  d’aquesta  època  es  poden 

dividir en quatre tipus: aquells que es caracteritzen per una funció testimonial  i d’observació 

(programes  d’accidents  i  emergències  o  programes  com  Cops,  que  representen  fets, 

institucions...); programes que es basen en la intervenció directa de l’espectador (aquells que 

demanen  la  col∙laboració  ciutadana,  com  Crimewatch);  programes  de  testimonis  (reality 

shows) i finalment programes que es basen en la malícia i la burla (com els de càmera oculta). 

Precisament, aquests quatre elements (observació, interactivitat, exhibició de l’esfera privada i 

burla)  s’aniran  repetint  al  llarg  de  la  història  de  la  telerealitat,  en  alguns  casos  sofrint  una 

important evolució (per exemple, passant de  la col∙laboració ciutadana per trobar criminals a 

la intervenció de l’audiència per elegir el guanyador de Gran Hermano). 

 

El docusoap 

En la segona meitat dels anys 90 apareix en la televisió pública britànica un nou subgènere que 

introduirà elements que es convertiran en part dels codis genèrics de  la telerealitat: el docu‐

soap37. Aquest subgènere va néixer amb Children’s Hospital (Regne Unit, BBC1, 1994), Airport38 

(Regne Unit, BBC1, 1996‐2005)  i Driving School39  (Regne Unit, BBC1, 1997)  i aconseguirà una 

                                                            
 

36 Veurem com la divergència entre allò representat en aquests programes i “la realitat” és un tema que 
ha preocupat de manera especial a  la recerca  internacional sobre  la telerealitat  (veure apartat ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.). 
37 Per una descripció detallada dels docu‐soaps veure Kilborn (2000, 2003: 89‐121) i Bruzzi (2000: 75‐98). 
38 Docu‐soap centrat en  l’aeroport de Heathrow  (Londres), en el que es  representa  la  feina dels  seus 
empleats, les situacions a les que s’han d’enfrontar... 
39 Docu‐soap que narra les peripècies dels alumnes d’una autoescola britànica.  
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gran  rellevància  i  presència  en  les  graelles  televisives  britàniques,  fins  l’any  2000  quan 

començà  la  seva  decadència.  Anem  a  repassar  ara  les  característiques  bàsiques  dels  docu‐

soaps, que com hem dit marcarà un gir en l’evolució de la telerealitat. 

Els docu‐soaps  representen  la vida quotidiana de persones anònimes a  través dels codis del 

documental  d’observació  i  les  estructures  narratives  de  la  ficció  seriada.  És  a  dir,  els 

participants  són  gravats  mentre  “viuen”,  sense  que  el  programa  interfereixi  en  les  seves 

accions, actuant “com si  la càmera no hi fos”. Habitualment, cada docu‐soap se centra en un 

espai (un aeroport, un hospital, un hotel...) i en les persones que hi treballen o hi viuen. Aquest 

espai  i personatges seran revisitats en cada episodi, creant així la familiaritat que caracteritza 

les sèries de ficció. Al mateix temps, el material gravat s’organitza d’acord amb les convencions 

de  la narrativa serial: se segueixen diverses trames a  la vegada (habitualment de tres a cinc), 

que es van  intercalant  (interweaving storylines)  i desenvolupant al  llarg de diferents capítols, 

de  manera  que  s’introdueix  varietat  i  ritme  als  episodis.  També  es  dramatitzen  els 

esdeveniments,  de  tal  manera  que  es  creïn  pics  dramàtics  i  d’intriga  (per  exemple,  es 

construeixen  cliff‐hangers  al  final  de  cada  episodi),  incloent  conflictes  i  drama  que  es 

combinen amb moments de comèdia. A més, hi ha un narrador en off  (tret característic del 

documental expositiu40) que guia la lectura del text i ajuda a narrativitzar i dramatitzar els fets. 

Habitualment  el  to  que  aquest  adopta  és  informal,  cosa  que  emfasitza  el  caràcter 

d’entreteniment lleuger dels docu‐soaps.  

Els temes estan centrats en la quotidianitat i les interaccions interpersonals, deixant de banda 

altres temes més “seriosos” propis dels documentals d’investigació. De fet, aquesta és una de 

les  principals  crítiques  que  tradicionalment  han  rebut  els  docu‐soaps,  acusats  de  ser  un 

“entreteniment  lleuger” (Kilborn, 2000  i 2003; Bruzzi, 2000)  i situant‐se més a prop de ser un 

vehicle promocional per  les empreses  i  institucions  representades. Precisament aquest  tipus 

de crítiques van estar esperonades pel fet que la BBC presentés els docu‐soaps com un gènere 

de servei públic capaç de popularitzar els documentals, un gènere habitualment només seguit 

per minories (en parlarem abastament en l’apartat 2.2.3.3). 

                                                            
 

40 Veure Nichols (1997: 68‐72). 



Capítol 2: Marc teòric 

38 

Airport  i Driving School, que es van emetre en prime  time, van aconseguir  tant èxit41 que el 

gènere va acabar omplint  les graelles televisives britàniques. Els programes tocaven tot tipus 

de  temes  i professions: Vets  school  (BBC1, 1996), Vets  in practice  (BBC1, 1997‐2002), Estate 

Agents, Holiday  Reps  (BBC  1,  1997)...  i  també  la  cadena  privada  ITV  va  provar  sort  amb  el 

gènere,  tot  i  que  amb  menys  èxit  (Dover,  Chalet  Girls).  Ara  bé,  a  partir  de  l’any  2000, 

conseqüència de  la  fatiga dels espectadors després d’anys de  sobreprogramació del gènere, 

l’èxit dels docu‐soaps va començar a disminuir, de manera que la seva presència en les graelles 

també va retrocedir (Kilborn, 2003).  

Els  docu‐soaps,  doncs,  estarien  dins  el  tipus  de  realities  d’observació  (dels  quatre  tipus 

identificats per Cavicchioli i Pezzini). Com en els formats anteriors: 

• Estan protagonitzats per persones anònimes. 

• Mostren  accions  reals  que  es  desenvolupen  davant  la  càmera  sense  intervenció 

d’aquesta. 

• Utilitzen les convencions del documental d’observació.  

Ara bé, com a novetat respecte els subgèneres anteriors: 

• Es fixen en la quotidianitat enlloc d’allò extraordinari. 

• Introdueixen  l’ús  d’estructures  narratives  serials  molt  més  elaborades  (trames 

paral∙leles, cliffhangers...). 

Tot i que el moment de màxim esplendor dels docu‐soaps es va limitar al Regne Unit i va durar 

menys de cinc anys, el format es va exportar a varis països europeus i va calar profundament 

en  els  codis  genèrics  de  la  telerealitat,  de manera  que  la  seva  forma  de  narrativitzar  els 

esdeveniments es pot detectar en la majoria de formats actuals. 

 

                                                            
 

41 Per exemple, Maureen Rees, un dels personatges de Driving School, va aconseguir un notable grau de 
popularitat al Regne Unit. 
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Els reality game shows,  la contrieved reality TV  i els realities protagonitzats 

per famosos 

Finalment,  farem  referència  als  subgèneres  que  han  aparegut  en  els  darrers  10  anys  i  que 

encara ara són les principals tendències que omplen les graelles televisives arreu del món. Ens 

centrarem en tres subgèneres: 

• Els reality game shows 

• Els programes de contrieved reality TV 

• Els programes de telerealitat protagonitzats per famosos 

A finals de la dècada dels 90 van aparèixer a Europa dos programes que van tenir un impacte 

sense precedents en  les  televisions de  tot el món  i que van  inaugurar el gènere dels  reality 

game shows, que es desenvoluparà amb força en  la dècada dels 2000. Es tracta d’Expedition: 

Robinson i Big Brother. 

Expedition: Robinson es va estrenar  l’any 1997 a  la  televisió pública  sueca  (SVT)42. Es  tracta 

d’un concurs en el que un grup de participants (homes i dones de diferents edats, professions, 

classes socials...) són enviats a una illa deserta on hauran de viure durant 40 dies. El programa 

inicialment els proporciona alguns queviures, però ells s’hauran de construir un sostre, buscar 

fruites, pescar,  fer  foc, etc. per  tal de sobreviure. El concurs  té dues  fases: en  la primera els 

concursants són dividits en dos equips i enviats a parts diferents de l’illa. Periòdicament s’han 

d’enfrontar en competicions físiques i/o mentals en les que intervé la fortalesa, la resistència, 

l’habilitat,  la punteria,  la memòria... L’equip que perdi ha de votar un dels seus membres per 

tal que  abandoni  el  concurs. A partir d’un determinat moment,  els participants que  encara 

queden són units en un únic grup i la competició esdevé individual. En aquesta segona fase es 

manté  la dinàmica de proves  i votacions, però en aquest cas només un participant guanya  la 

immunitat  i no pot ser expulsat pels companys. Finalment, el guanyador del concurs és elegit 

per la resta de companys entre dos finalistes. El premi en joc és una gran quantitat de diners.  

                                                            
 

42  La  idea  del  programa  provenia  del  productor  britànic  Charlie  Parsons,  que  va  vendre  el  format  a 
Endemol i posteriorment va ser comprat per una productora sueca. 
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Tot allò que passa durant l’estada dels participants a l’illa, les competicions, les votacions... es 

grava seguint  les convencions dels documentals d’observació (una càmera que capta allò que 

passa i no intervé en les accions dels participants) i s’afegeix un nou element: el confessionari, 

on els participants poden explicar a una petita càmera personal què pensen, què  senten...43 

Tot aquest material és editat  creant una estructura narrativa  serial, que  intercala  situacions 

extremes  amb  altres  que mostren  la  “quotidianitat”  de  l’illa,  jugant  amb  la  focalització  per 

crear intriga sobre qui guanyarà les proves, qui serà eliminat al final de l’episodi, etc. 

Així doncs, es  tracta d’un  format que  recull  elements que  ja hem  vist  en  altres  subgèneres 

(està protagonitzat per persones anònimes, mostra accions reals  i espontànies, s’utilitzen els 

codis  audiovisuals  del  documental  i  formes  narratives  de  la  ficció...)  i  n’afegeix  de  nous, 

ampliant el territori de  la telerealitat:  ja no es tracta de representar esdeveniments amb una 

existència  independent  respecte  el  programa.  A  Expedition:  Robinson  els  esdeveniments 

mostrats són conseqüència de la mateixa existència del programa, les accions dels participants 

estan  guiades  per  unes  regles  de  joc,  per  un  espai  seleccionat  pel  programa  i  per  unes 

condicions  de  vida  difícils  (calor  i  fred,  gana,  malalties  i  infeccions,  aïllament  respecte  la 

família),  etc.  És  a  dir,  s’avança  cap  a  una  major  intervenció  del  programa  en  la  realitat 

representada.  

Per  les  seves  característiques,  Expedition:  Robinson  va  estar  acompanyat  de  polèmica  des 

d’abans de ser emès. En primer lloc, es tractava d’un concurs extrem en el que se sotmetia als 

participants a una pressió molt forta tant física com psicològica. En segon  lloc, era totalment 

immersiu, ja que els participants concursaven 24 hores al dia al llarg de molts dies. A més, els 

concursants eren gravats contínuament per les càmeres, que feien visibles tots els aspectes de 

la  seva  vida  a  l’illa  (és  a dir, no hi havia possibilitat d’intimitat).  I, per  si  fos poc,  el primer 

expulsat d’aquesta primera edició sueca va acabar suïcidant‐se (Brenton i Cohen, 2003: 1‐2).  

Tot  i els debats ètics, el programa va ser un èxit absolut d’audiència  i  immediatament va ser 

exportat als EUA (on la primera edició de Survivor va triomfar en la temporada d’estiu de 2000, 

                                                            
 

43 Veurem com Aslama i Pantti (2006) identifiquen aquests monòlegs com un dels elements claus en la 
construcció de l’efecte de real de la telerealitat. 
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aconseguint atreure a 51 milions d’espectadors en el moment en què Richard Hatch guanyava 

un milió de dòlars44) i a un gran nombre de països europeus.  

 

Dos  anys més  tard  de  l’estrena  d’Expedition:  Robinson  (el  1999),  la  productora  holandesa 

Endemol crea Big Brother, emès pel canal privat Veronica. Aquest programa té molts punts en 

comú amb Expedition: Robinson45. Es tracta d’un concurs en el que homes i dones de diferents 

edats,  procedències  i  professions  són  tancats  en  una  casa  construïda  pel  programa,  on  es 

mantindran aïllats del món exterior. La casa està plena de càmeres de videovigilància  i altres 

amb operador darrere els miralls que omplen  les parets de  totes  les habitacions  (inclosos el 

lavabo, la dutxa, les habitacions...)46. S’inclou en la casa una petita sala (el confessionari) on els 

participants poden expressar allò que pensen  i senten  i es poden comunicar amb  l’equip del 

programa. A més de no  tenir  intimitat, els participants estan  sotmesos a altres  restriccions: 

pocs diners per comprar menjar, aigua calenta limitada, etc.  

La dinàmica del programa és la següent: al llarg de la setmana els participants han de superar 

proves col∙laborant entre  tots per  tal de guanyar diners per comprar menjar. Cada  setmana 

tots  els  participants  voten  qui  volen  que marxi  de  la  casa,  de manera  que  els  dos  (o més) 

participants més votats seran “nominats”  i finalment seran els espectadors els que decidiran 

qui és l’eliminat, mitjançant vots telefònics.  

Les imatges, que combinen una estètica de documental d’observació i de videovigilància (una 

evolució de l’estètica típica dels realities d’accidents i emergències), estan editades creant una 

narració que combina la mostració dels esdeveniments amb declaracions dels participants a la 

sala del confessionari. A diferència d’Expedition: Robinson, Big Brother s’emet al mateix temps 

que es produeix el programa, de manera que el directe n’és una part  fonamental. Les gales 

setmanals de nominació  i expulsió  són en directe  i es  fan des d’un plató. Al mateix  temps, 

s’emeten  resums  diaris,  seguint  un  estil  de  programació  i  narració  típic  de  la  telenovel∙la, 

                                                            
 

44 Citat a Brenton i Cohen (2003: 2). 
45 De  fet, Charlie Parsons, el creador de Expedition: Robinson, va demandar a Endemol alegant que  la 
productora havia copiat el format per fer Big Brother (Hill, 2005: 31; Moran, 2003: 119).  
46  Per  una  descripció  de  l’estructura  de  la  casa  de  Big  Brother  i  dels  seu  funcionament  a  nivell  de 
producció veure Ytreberg (2006), que fa un estudi de l’edició noruega del programa. 



Capítol 2: Marc teòric 

42 

portant  l’estructura narrativa  serial del  docu‐soap  a  l’extrem,  amb unes  trames que  es  van 

desenvolupant  de  forma  atzarosa,  ja  que  es  desconeix  què  passarà.  És  a  dir,  a  diferència 

d’Expedition: Robinson, a Big Brother es prioritza la immediatesa a la dramatització.  

Al mateix temps, Big Brother sovint és  identificat com el programa que va  introduir  les noves 

tecnologies a la telerealitat, amb una estratègia multiplataforma en la que es combinaven els 

programes diaris i gales setmanals, amb emissions en directe per canals temàtics i per Internet 

(estratègies que s’han anat sofisticant al llarg del temps).  

Big Brother també va aconseguir un gran èxit d’audiència (3 milions d’holandesos van mirar la 

final), es va exportar a tots els continents (veure Hill, 2005: 31‐32)  i  l’èxit  internacional sense 

precedents  que  va  aconseguir,  superior  al  d’Expedition:  Robinson,  el  va  convertir  en  el 

programa de telerealitat per excel∙lència que va marcar el desenvolupament del gènere, tot  i 

que  sembla  que  s’està  esgotant  (per  exemple,  en  el  Regne  Unit  l’estiu  de  2010  s’emetrà 

l’onzena i darrera edició del programa). 

Tal com comenta Annette Hill (2005: 31), Expedition: Robinson i Big Brother són dues cares de 

la mateixa moneda. Expedition: Robinson situa els participants en un àmbit que no els és propi, 

un ambient exòtic  i extraordinari, en una situació que seria difícil de viure  (arribar a una  illa 

deserta i sobreviure per un mateix), les proves són difícils i el premi també és extraordinari (1 

milió de dòlars als EUA). En canvi, Big Brother parla d’allò ordinari i de la quotidianitat: l’espai 

és una llar (tot i que construïda per a les càmeres), les activitats dels participants també són en 

bona part ordinàries (discutir, rentar‐se les dents, dormir, preparar el menjar, rentar els plats, 

etc.),  només  interrompudes  per  les  proves  setmanals.  El  premi,  en  consonància,  també  és 

relativament petit (70.000£ en la primera edició del Regne Unit).  

En resum, les principals aportacions d’aquests dos programes a la telerealitat són: 

• Representen  persones  corrents  i  anònimes  actuant  lliurement  en  una  situació 

“artificial”,  cosa  que  fa  que  les  relacions  que  s’estableixen  entre  realitat  i  ficció  en 

aquests programes es faci més complexa que en els formats vistos fins ara. 

• S’introdueixen codis i característiques de tot tipus de gèneres, no només documental i 

ficció: concursos, varietats... 

• Són programes immersius, en els que les fronteres entre concurs i vida es barregen. 
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• Se sotmet als participants a situacions extremes. 

• Aquests programes empenyen els  límits d’allò mostrable per  televisió, entrant en el 

terreny d’allò tabú (per exemple, mostrar la intimitat dels participants)47. 

• Introducció dels monòlegs com a forma d’expressió dels sentiments i pensaments dels 

participants. 

• Es reformula la interactivitat introduïda per programes de cime‐time com Crimewatch. 

Ja no es tracta de resoldre crims, sinó d’escollir qui guanya un concurs.  

 

A  partir  de  l’aparició  d’aquests  dos  programes,  el  subgènere  dels  reality  game  shows 

(programes  que  uneixen  la  telerealitat  amb  el  concurs)  va  començar  a  desenvolupar‐se  i  a 

donar  lloc a  tot  tipus de  formats arreu del món. Anem a  repassar alguns exemples que ens 

permetran entendre l’evolució de la telerealitat:  

• De Bus  (Holanda, 2000), un Big Brother que es desenvolupava dalt d’un autobús que 

anava recorrent el país. 

• The Mole (Bèlgica, VRT, 1999), en el que els concursants havien de superar proves en 

equip  per  acumular  diners  que  posteriorment  es  convertirien  en  el  premi  final  del 

guanyador.  Ara  bé,  un  dels  participants  era  en  realitat  un  actor  contractat  pel 

programa  per  boicotejar  les  proves.  Al  final  de  cada  ronda,  els  concursants  havien 

d’intentar  endevinar qui  era  el  talp, de manera que  aquell  concursant que  estigués 

més lluny de saber la identitat d’aquest quedava eliminat. 

• Temptation Island (EUA, Fox, 2001), en el que hi participaven parelles que volien posar 

a prova la seva fidelitat i confiança. Aquestes s’instal∙laven en un hotel de luxe a Belize, 

on vivien separats  i convivien amb nois  i noies de  l’altre sexe esculturals, de manera 

que havien de “resistir la temptació”. 

                                                            
 

47 Es pot dir que aquest aspecte de Big Brother és una evolució portada a l’extrem de l’exhibició de les 
pròpies experiències i sentiments que vèiem en els reality shows. 
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• The Bachelor (EUA, ABC, 2002‐actualment), en el que un “solter d’or” busca l’amor de 

la seva vida per poder‐s’hi casar. El programa selecciona 25 noies entre les que ha de 

trobar la seva parella ideal. Al llarg del programa, el solter té cites amb elles i al final de 

cada episodi ha d’anar expulsant a  les que no  li agraden  fins quedar‐se amb una. La 

proclamació de la guanyadora es fa en una cerimònia final, que es desenvolupa en un 

jardí al costat de  la platja, en  la que el solter demana a  l’afortunada que es casi amb 

ell.  

• The  Bachelorette  (EUA,  ABC,  2003‐actualment),  la  versió  femenina  del  programa 

anterior. 

• Joe Millionaire  (EUA, Fox, 2002), on un grup de noies competien per enamorar a un 

jove milionari, que en realitat era un obrer de la construcció. Al final del programa, es 

comunicava  a  l’elegida  l’autèntica  identitat  de  Joe  i  aquesta  havia  de  decidir  si 

continuava amb ell o no. Finalment, va triomfar “l’amor vertader”. 

• The  Amazing  Race  (EUA,  CBS,  2001‐actualment),  en  el  que  parelles  de  concursants 

competeixen entre ells en una  carrera al  voltant del món. Han de passar proves en 

cada país, ser els més ràpids en agafar avions, trobar determinats llocs en cada ciutat i 

arribar als punts de  control,  ja que els eliminats  són els que arriben últims en  cada 

fase. La parella que arriba primer en l’etapa final guanya un milió de dòlars. 

Com es pot veure a partir d’aquesta petita selecció d’alguns dels reality game shows que han 

aconseguit més èxit,  s’han multiplicat  les  temàtiques  (amor,  viatges,  convivència...). Ara bé, 

tots coincideixen en la immersió del programa (en tots ells els participants concursen 24 hores 

del dia) i l’artificialitat de les situacions en les que es desenvolupen. 

 

A  partir  de  l’any  2000  els  reality  game  shows  van  entrar  també  en  el  terreny  musical, 

inaugurant una altra  línia de  forts èxits d’audiència  i  formats que s’acabarien estenent arreu 

del món. El 1999 es va estrenar a Nova Zelanda Popstars, un format que un any més tard es va 

adaptar a Austràlia  i des d’allà es va estendre  internacionalment (veure Holmes, 2004a: 151). 

L’objectiu del programa era  formar un grup vocal de pop  femení:  les participants competien 

entre elles per formar part d’aquest, de manera que el premi era un contracte discogràfic. A 

partir  de  Popstars  va  aparèixer  Pop  Idol  (Regne  Unit,  ITV,  2001),  que  va  superar  l’èxit  del 
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primer,  on  cantants  (nois  i  noies)  amateurs  competien  individualment  per  guanyar  un 

contracte  discogràfic.  A  Estats  Units  va  ser  adaptat  per  la  Fox  (EUA,  American  Idol,  2002‐

actualment)  amb un èxit  aclaparador  i  convertint  la primera  guanyadora, Kelly Clarkson, en 

una  estrella.  En  aquests  formats,  retrobem  la  intervenció  de  l’audiència,  que  elegeix  els 

cantants que passen a cada ronda i, finalment, el guanyador.  

Si  Big  Brother  va  introduir  una  estratègia  multiplataforma  a  l’hora  d’emetre  continguts  i 

establir vincles amb l’audiència, aquests programes van saber combinar els ingressos televisius 

(publicitat  i  votacions  telefòniques)  amb  altres  fonts,  com  ara  concerts,  venda  de  discos... 

Significativament, una de les productores de Pop Idol, 19TV, era propietat del que havia estat 

manager de les Spice Girls i SClub7 (Holmes, 2004a).  

Davant  l’èxit d’aquests programes, el  format es va ampliar a diferents àmbits professionals: 

actors48  (Soapstars,  Regne  Unit,  ITV,  2001); models  (America’s  Next  Top Model,  EUA,  CW, 

2003‐actualment);  empresaris  (The  Apprentice,  EUA, NBC,  2004‐actualment);  cuiners  (Hell’s 

Kitchen,  Regne  Unit,  ITV,  2004);  redactors  de  revistes  de moda  (Stylista,  EUA,  CW,  2008); 

dissenyadors de moda (Project Runway, EUA, Bravo, 2004‐actualment); futbolistes (Campioni, 

il sogno, Itàlia, Italia 1, 2004); etc.  

En  tots  els  programes  d’aquest  tipus  hi  ha  la  mateixa  dualitat  observada  en  Expedition: 

Robinson  i Big Brother en  relació a  la  forma  com  s’elegeix al guanyador: en alguns d’ells és 

l’audiència qui  tria als guanyadors  (és el cas de Popstars, Pop  Idol, Soapstars, Hell’s Kitchen, 

Campioni,  il sogno), mentre que en altres aquesta elecció és  interna al programa, és a dir, és 

un jurat d’experts qui ho escull, sense intervenció dels espectadors (America’s Next Top Model, 

The Apprentice, Stylista, Project Runway, la versió nord‐americana de Hell’s Kitchen).  

 

Paral∙lelament  al  desenvolupament  dels  reality  game  shows,  apareix  un  nou  subgènere 

anomenat  habitualment  contrieved  reality  TV.  Són  programes  que,  a  diferència  dels  docu‐

soaps, no es limiten a gravar la vida quotidiana de persones anònimes sense intervenir‐hi, sinó 

que  el  programa  introdueix  algun  element  extern  que modifica  la  vida  dels  participants  o 

construeix  un  dispositiu  que  guia  les  seves  accions.  En  altres  paraules,  aquests  programes 

                                                            
 

48 Aquests programes han tingut molt èxit a Amèrica del sud. 
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munten una  situació, hi  introdueixen persones  “normals  i  corrents”  i observen a  veure què 

passa. Així,  la denominació “life experiment programmes” amb  la que Annette Hill (2005: 36‐

37) es refereix a aquest programes és també molt adequada. En definitiva, són formats molt 

propers als reality game shows però, a diferència d’aquests, no són concursos.  

Un precedent de la contrieved reality TV és The Real World (EUA, MTV, 1992‐actualment), que 

sovint  també és assenyalat com un precedent de Big Brother. En  la primera edició d’aquest 

programa quatre nois  i  tres noies que no es  coneixien  i venien de diferents parts dels EUA, 

convivien en un pis  situat al barri del Soho de Nova York. Tenien  llibertat per  fer  i anar on 

volguessin  i eren gravats en  tot moment per un equip de  càmeres  (no hi havia  càmeres de 

videovigilància al pis). El muntatge de les imatges seguia una estructura narrativa seriada, tot i 

que cada episodi tenia un caràcter “temàtic” (no es construïa una narració convencional com 

en els docu‐soaps).  

El programa pretenia generar reaccions posant en contacte joves que no es coneixien, tots ells 

amb  interessos artístics (tres músics, una ballarina, un model, un artista  i un escriptor)  i amb 

caràcters  i característiques oposades. El cas més clar és  Julie, una noia que venia d’un petit 

poble del sud dels Estats Units i que pertanyia a una família racista. Bona part dels capítols se 

centraven amb  la seva convivència amb Heather  i Kevin, dos afroamericans, així com  la seva 

descoberta  de Nova  York  (el  primer  episodi  comença  amb  el  seu  viatge). De  fet,  obligar  a 

conviure  a  persones  clarament  oposades  per  veure  quins  conflictes  es  generen  serà  un 

estàndard de molts d’aquests programes.  

En relació als programes de contrieved reality TV, tots ells són molt diferents entre sí cosa que 

dificulta fer‐ne un resum unitari. Ara bé, allò que sí es pot detectar és una gradació en el grau 

d’intervenció dels programes. Així, en primer  lloc, trobem formats en els que s’introdueix un 

element  disruptor  en  la  quotidianitat  d’una  família.  L’exemple  paradigmàtic  d’aquesta 

tendència és Wife Swap (Regne Unit, Channel 4, 2003‐actualment). En aquest programa dues 

famílies s’intercanvien les esposes. Durant la primera setmana la dona ha de seguir les normes 

habituals de la llar on ha anat a parar, mentre que a la segona setmana els membres de la nova 

família  seguiran  les  seves  normes.  L’objectiu  és  que  cada  família  vegi  altres  maneres  de 

funcionar  i  pugui millorar,  tot  i  que  habitualment  el  contrast  entre  el  funcionament  d’una 

família i l’altra és tan gran que es generen conflictes continus. 
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Van un pas més enllà aquells programes en els que  se  situa als participants en una  situació 

totalment artificial  i exòtica. El primer gran exemple d’aquesta tendència és The 1900 House 

(Regne Unit, Channel 4, 1999). En aquest programa una família va haver de traslladar‐se a una 

casa  de  principis  del  segle  XX  durant  3 mesos  i  adaptar‐se  a  les  condicions  de  vida  de  les 

famílies de classe mitjana en  l’època victoriana. La  roba,  la higiene, el menjar,  la  tecnologia, 

l’organització de la llar i les relacions familiars... tot seguia acuradament les característiques de 

l’època. En el primer episodi, en el que s’explicava tot el procés de condicionament de la casa i 

selecció de  la  família, el programa era presentat com un “experiment” que permetria veure 

com havia canviat la vida quotidiana i familiar en un segle. The 1900 house inicia un format que 

serà  adaptat  a  diferents  èpoques:  The  1940’s  House49  (Regne  Unit,  Channel  4,  2000),  The 

Edwiardian  Country House50  (Regne Unit,  Channel  4,  2002),  Coal House51  (Regne Unit, BBC, 

2007);  i  en diferents països:  Frontier House52  (EUA,  PBS, 2002), Colonial House53  (EUA, PBS, 

2004).  

És curiós com en els formats britànics s’aprecia una evolució cap a  la ficció a nivell formal. Si 

The  1900  House  seguia  les  convencions  de  la  telerealitat:  imatges  pròpies  del  documental 

d’observació,  amb  enquadraments  en  continu  moviment,  ús  d’una  narradora  en  off, 

incorporació de monòlegs dels participants, que  tenien petites càmeres a  les que explicaven 

com  se  sentien... En canvi, The Edwardian Country House  s’apropa més a  la  ficció  televisiva, 

amb enquadraments cuidats i canvis constants de pla, les càmeres personals desapareixen i els 

comentaris dels participants  se  senten en off, acompanyant  les  imatges,  juntament amb un 

narrador, que explica tot allò que seria difícil de fer visible. Al mateix temps, s’utilitza la música 

per omplir les seqüències.  

                                                            
 

49 En aquest una família han de viure amb les mateixes condicions de les famílies londinenques durant la 
Segona Guerra Mundial. 
50  Una  família  viurà  en  una  mansió  de  principis  de  segle  XX  seguint  l’organització  de  la  societat 
eduardina. A més, la família tindrà 12 servents i un majordom, també persones “normals i corrents” que 
hauran d’actuar com si fossin els seus criats.  
51 Tres famílies viuen com els miners del sud de Gal∙les l’any 1927. Els homes i joves de més de 14 anys 
hauran de treballar a la mina, mentre que les dones i noies joves s’han de cuidar de la casa.  
52 Tres famílies viuen a Montana seguint les condicions de vida dels colons l’any 1882.  
53 En aquest programa, els participants vivien com els primers colons que van arribar a Amèrica del Nord 
a principis del segle XVII.  



Capítol 2: Marc teòric 

48 

Seguint aquesta mateixa lògica de situar els participants en un context que no els és propi i al 

que  s’han  d’adaptar  durant  uns mesos,  també  trobem  altres  formats  com  Le  pensionat  de 

Chavagnes  (França, M6, 2004), en el que un grup de  joves d’entre 14  i 16 anys han de viure 

durant un mes en un  internat dels anys 50 o Groeten uit de Rimboe54 (Holanda, SBS 6, 2005), 

en  el  que  quatre  famílies  han  de  viure  amb  quatre  tribus  indígenes  d’Àfrica  i  Indonèsia  i 

adaptar‐se a les seves tradicions, organització social, etc.   

Finalment, trobem formats en els que es construeix una situació artificial en la que s’introdueix 

el  participant,  que  desconeix  aquest  artifici. Dos  exemples  són  The  Joe  Schmo  Show  (EUA, 

Spike TV, 2003) i My big fat obnoxious fiance (EUA, Fox, 2003). En el primer, es va fer creure a 

un noi anònim que estava participant en un  reality game  show que  seguia el model de Big 

Brother  (anomenat  Lap of  Luxury), però en  realitat  la  resta de participants  i el presentador 

eren actors, interpretant rols estereotipats dels participants de reality game shows. Al llarg de 

les setmanes que va durar el programa es produïen els típics esdeveniments d’aquests tipus de 

programes: proves setmanals, recompenses, nominacions  i expulsions...   En el segon cas, My 

big  fat obnoxious  fiance, una noia havia de  convèncer a  la  seva  família per  tal de poder‐se 

casar  amb  un  home  que  no  coneixia  (i  que  era  lleig,  gras,  groller,  etc.).  Si  ho  aconseguia 

guanyaria un premi en metàl∙lic. Allò que ella no sabia era que el seu promès no era un altre 

participant que  també volia guanyar el premi,  sinó un actor que  tenia com a objectiu posar 

obstacles.  

Així,  en  els  darrers  anys  es  detecta  una  tendència,  especialment  en  la  televisió  nord‐

americana, a construir situacions cada cop més properes a  la ficció en  les que s’introdueixen 

els participants. Anem a veure dos exemples molt recents: Murder i The Colony. 

Murder (EUA, Spike TV, 2008) és un programa en el que dos equips formats per tres persones 

normals  i corrents  (el programa  les  identifica com “regular people”) han de resoldre un crim 

“real”. El programa reconstrueix  l’escena d’un assassinat que va passar realment  i que va ser 

resolt  per  la  policia.  Així,  els  participants  s’han  d’enfrontar  amb  un  espai  en  el  que  hi  ha 

maniquins plens de sang en  la mateixa posició en  la que  les víctimes van ser trobades per  la 

policia,  taques  de  sang,  petjades,  empremtes  digitals  i  totes  les  proves  que  van  ajudar  a 

resoldre el cas real. En un temps limitat (48 hores) hauran de descobrir qui va cometre el crim 

                                                            
 

54 Significa “Salutacions des de la jungla”.  
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(d’entre  els  sospitosos  proporcionats  pel  programa),  com  ho  va  fer  i  per  què  ho  va  fer  i 

demostrar  la  teoria  amb  proves.  Per  fer  tot  això  hauran  de  recollir  indicis  de  “l’escena  del 

crim” per dur‐les al  laboratori, parlar amb el forense, mirar els vídeos dels  interrogatoris dels 

sospitosos... Ens trobem, per tant, amb el reality de C.S.I. (EUA, CBS, 2000‐actualment). De fet, 

l’objectiu del programa és demostrar que no n’hi ha prou amb mirar  sèries policíaques per 

resoldre  un  cas  i,  per  tant,  legitimar  la  feina  de  la  policia. Això  queda  clar  en  les  paraules 

introductòries del presentador, el detectiu de la policia de Texas Tommy Le Noir, en el primer 

episodi del programa: “You might think that watching crime shows on TV makes you qualified 

to talk about the  issues  that homicide detectives  face each and every day. Let’s see how you 

feel walking in our shoes”55. 

La situació en  la que es mouen els participants està tan acotada que és  fàcilment narrable a 

través d’una estructura que combina  la  intriga de saber qui, com  i per què es va cometre el 

crim, així com quin dels dos equips resoldrà el cas. 

 

FIGURA 2‐1:RECONSTRUCCIÓ DE L’ESCENA DEL CRIM 

   

MURDER (TEMPORADA 1, EPISODI 1)  

 

Finalment, el programa incorpora la competició, ara bé, aquesta no és el centre del programa, 

ja que tant poden guanyar els dos equips com cap dels dos i, a més a més, l’equip guanyador 

                                                            
 

55 Murder, temporada 1, episodi 1.  
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no s’emporta cap premi, sinó que es fa una donació en el seu nom a una organització caritativa 

a  favor de  les víctimes de crims violents en  la zona en  la que es va produir el crim que han 

“resolt”. 

The  Colony  (EUA, Discovery  Channel,  2009)  és  un  altre  exemple  de  la  vinculació  que  es  fa 

habitualment entre contrieved reality tv amb la idea d’experiment (i que ja hem vist amb The 

1900 House).56 A The Colony s’introdueixen 10 persones anònimes que no es coneixen entre 

elles en un escenari post‐apocalíptic. Cadascun dels 10 participants és expert en algun àmbit 

que pot ser d’utilitat en una situació com aquesta: hi ha enginyers, electricistes, especialistes 

en defensa personal, un metge, una  infermera, etc. L’objectiu és que sobrevisquin durant 10 

setmanes amb allò que trobin en els espais que els proporciona el programa: un taller mecànic 

abandonat, magatzems... Per apropar encara més el format a la ficció, hi ha actors que fan el 

paper de  saquejadors  i que  ataquen de  tant  en  tant  els participants.  En  aquest  cas, doncs, 

s’uneix la telerealitat i la ciència ficció.  

Tots  aquests  exemples,  tan  diferents  entre  sí,  ens  permeten  entendre  la  diversitat  de  la 

contrieved  reality  TV.  Tots  tenen  en  comú  elements  vistos  fins  ara  en  altres  formats:  el 

protagonisme  de  persones  anònimes,  la  hibridació  de  diferents  gèneres,  la  immersió  i  les 

situacions  extremes  a  les  que  se  sotmet  als  participants,  la  presència  de  monòlegs,  la 

representació  de  tabús,  etc.  Com  hem  dit,  la  novetat  que  introdueixen  és  el  fet  que  es 

construeix un entorn  totalment artificial on només són autèntiques  les  reaccions  i emocions 

dels participants.  

 

Finalment,  tancarem  aquest  apartat  fent  referència  a una  altra  tendència de  la  telerealitat, 

introduïda  l’any  2002  per  The Osbournes  (MTV,  2002‐2005):  els  realities  protagonitzats  per 

famosos.  The Osbournes  és  una  docu‐sèrie  en  to  de  comèdia  que  narra  la  vida  quotidiana 

d’Ozzy Osbourne (exlíder de Black Sabbath) i la seva família (dona i dos fills). Kompare (2004), 

en la seva anàlisi comparada de The Osbournes i An American Family, afirma que mentre que 

la  segona  intenta  mostrar  allò  que  té  d’extraordinari  una  “típica  família  americana”,  The 

Osbournes mostra allò ordinari de la vida d’una família aparentment extraordinària.  

                                                            
 

56 Aquí, l’experiment de Zimbardo a la Universitat d’Standford torna a venir‐nos a la ment. 
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A partir d’aquest moment tots els formats de la telerealitat possibles han estat adaptats amb 

famosos. Així, tenim docu‐sèries com Newlyweds:  Jessica & Nick  (EUA, MTV, 2003‐05), on es 

narra  els  primers  anys  de  casada  de  la  cantant  Jessica  Simpson;  programes  de  contrieved 

reality  TV  com  The  Simple  Life  (EUA,  Fox,  2003‐2005;  E!,  2006‐2007)  en  el  que  les  riques 

hereves Paris Hilton i Nicole Richie s’han d’integrar en la vida de la gent “normal i corrent” (per 

exemple,  en  la  primera  temporada  van  a  viure  amb  una  família  de  grangers).  També  les 

versions amb  famosos de reality game shows, com Celebrity Big Brother  (Holanda, Veronica, 

1999);  I’m  a  celebrity,  get me  out  of  here  (Regne Unit,  ITV,  2002), una  versió d’Expedition: 

Robinson; The Farm VIP (França, TF1, 2004), on s’han d’estar en una granja; i un llarg etcètera 

(veure IP, 2004: 42). Aquests programes trenquen una característica de la telerealitat que fins 

aleshores semblava obligatòria: el protagonisme de les persones anònimes.  

Ara  bé,  en  aquests  programes  els  personatges  famosos  són  tractats  com  les  persones 

anònimes: es mostra la seva intimitat, se’ls posa en situacions humiliants o extremes, etc. És a 

dir, s’espera que el programa tregui a  la  llum aquells aspectes ordinaris  i quotidians (tal com 

Kompare observava respecte The Osbournes). 

 

La influència de la telerealitat en altres gèneres televisius 

En els apartats anteriors s’ha repassat l’evolució de la telerealitat, des del seu naixement fins a 

l’actualitat, prestant especial atenció a  les característiques, a nivell de forma  i contingut, dels 

subgèneres  que  l’han  anat  engrandint  i  enriquint.  Ara  bé,  a  més  de  la  multiplicació  dels 

subgèneres  i  formats  i  l’augment  d’hores  dedicades  a  aquest macrogènere  en  les  graelles 

televisives de  tot  el món,  les  característiques de  la  telerealitat  s’han  estès  a  altres  gèneres 

televisius.  Anem  a  repassar  ara  alguns  d’aquests  exemples,  centrant‐nos  en  concursos, 

programes didàctics, reportatges, documentals de natura i altres difícils de classificar, cosa que 

ens permetran  copsar  la  rellevància que ha aconseguit  la  telerealitat en el  context  televisiu 

actual.  

En primer  lloc, en relació als concursos “tradicionals” s’ha observat una tendència a  introduir 

elements de tensió psicològica, teatralització  i espectacularització, així com  la humiliació dels 
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concursants.  Els  exemples  paradigmàtics  d’aquesta  tendència  són  The weakest  link57  i Who 

wants to be a millionaire?58 (veure Emili Prado, 2002: 390‐394; 2003: 185‐186). 

En  segon  lloc, un altre exemple  interessant és Man vs. Wild  (EUA, Discovery Channel, 2006‐

actualment),59  protagonitzat  per  Bear  Grylls.  Aquest  és  un  programa  emparentat  amb  els 

programes didàctics i de hobbies, ja que l’objectiu és ensenyar tècniques de supervivència en 

diferents medis  (boscos,  selva,  deserts,  glaceres,  etc.),  tal  com  repeteix  Grylls  al  llarg  del 

programa: “Soy Bear Grylls y os voy a enseñar cómo sobrevivir en la Sabana africana”60.  

Ara  bé,  Bear Grylls  no  es  limita  a mostrar  les  tècniques,  sinó  que  ell mateix  es  posa  en  la 

situació  d’haver  de  sobreviure:  a  l’inici  de  cada  episodi  és  llençat  des  d’una  avioneta  o 

helicòpter  a  un  lloc  deshabitat  (la  sabana  de  Kènia,  la  selva  de  Panamà,  les  glaceres  de  la 

Patagònia, les Highlands d’Escòcia, els boscos anglesos...). A partir d’aquest moment haurà de 

sobreviure pels seus propis mitjans  (portant només un ganivet  i una pedra  foguera)  fins que 

trobi  una  terra  habitada  (un  camí,  una  casa,  etc.)61.  S’haurà  de  protegir  del  fred  i  la  calor, 

buscar  refugi per dormir, menjar  i aigua, esquivar perills,  travessar  rius  i  llacs, etc. És a dir, 

sotmetre’s  a  tot  tipus  de  situacions  extremes  i  perills  (hipotèrmia,  insolació,  deshidratació, 

atac d’animals salvatges...). 

En conclusió, el programa té en comú amb la telerealitat: 

• La  immersió:  Grylls  no  només  mostra  tècniques  de  supervivència,  sinó  que  les 

experimenta en primera persona. 

                                                            
 

57 En aquest programa, que es va estrenar a Espanya com El rival más débil (TVE1, 2002), els concursants 
són a la vegada equip i rivals, són les votacions de la resta de concursants allò que serveix per eliminar a 
un concursant en cada ronda  (i no els “mèrits”)  i s’inclou  la humiliació, a través dels comentaris de  la 
presentadora cada cop que els concursants fallen una resposta o són eliminats.  
58 Programa adaptat a Espanya amb el  títol ¿Quiere  ser millonario?  (Telecinco, 1999‐2001; Antena 3, 
2005‐2007, 2009). Es caracteritza per una posada en escena teatral, amb una il∙luminació i música que 
ressalten la tensió. També l’actitud del presentador i el ritme del concurs reforcen la seva intensitat.  
59 Emès a Espanya per Cuatro com El último superviviente.  
60 Temporada 1, episodi 7, “African Savannah”. Transcripció de  la versió doblada al castellà emesa per 
Cuatro. 
61 A partir de la segona temporada, l’estructura canviarà una mica i Grylls haurà d’arribar a un punt de 
trobada  pactat  amb  el  seu  equip,  on  un helicòpter  el  recollirà. A més  a més,  també  augmenten  els 
reptes autoimposats per tal de mostrar a la càmera com sortir de determinades situacions.  
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• Les situacions extremes a les que se sotmet Grylls. 

• La  mostració  d’actes  que  trenquen  els  límits  d’allò  mostrable  (en  parlarem  més 

endavant). 

•  L’organització de les imatges seguint una estructura narrativa. 

Seguint  en  l’àmbit  dels  programes  didàctics,  un  bon  exemple  de  com  hi  ha  una  tendència 

general a empènyer els  límits d’allò mostrable per  televisió, entrant directament en  l’àmbit 

d’allò  tabú, és Autopsy  (Regne Unit, Channel 4, 2006). Aquest programa, centrat en  la salut, 

pretén explicar  les quatre principals causes de mort en el món occidental: problemes de cor, 

enverinament per fallades d’òrgans (com els ronyons o el fetge), càncer i envelliment. Per fer‐

ho, Gunther von Hagens disseca cadàvers davant les càmeres (i el públic del plató).  

En tercer  lloc, en els programes de reportatges també es pot detectar aquesta  influència. Un 

bon exemple és 30 days (EUA, FX, 2005‐2008), programa creat per Morgan Spurlock (director 

del documental Supersize me)62 en el que se segueix la quotidianitat de determinats col∙lectius 

durant 30 dies. Ara bé, no es limita a gravar‐ho amb una càmera, sinó que duu la mateixa vida 

que ells. Per exemple, en un episodi, Spurlock demana a un ex jugador professional de futbol 

americà que durant 30 dies vagi en cadira de rodes i conegui a altres persones paraplègiques. 

En  altres  episodis  el mateix  director  treballa  com  a miner,  viu  en  una  reserva  amb  natius 

americans, en una presó, s’afegeix a un grup de defensa dels animals....  

És a dir, 30 days porta el reportatge periodístic a  l’extrem al representar  la vivència personal 

del reporter. Es combinarà així les imatges dels esdeveniments, gravades amb les tècniques del 

documental observacional,  i  les declaracions del documentalista a una càmera personal, a  la 

que expressa com se sent, els seus pensaments...  

En aquest programa, retrobem:  

• La immersió 

• Les situacions extremes  

                                                            
 

62 És el format en el que es basa el programa 21 días (Cuatro), protagonitzat per Samanta Villar. En el 
seu cas ha estat 21 dies sense menjar  (per tractar  l’anorèxia),  fumant marihuana, vivint en un ploblat 
gitano, treballant en una mina de El Salvador, etc.  
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• Les vivències personals i íntimes  

• Els monòlegs 

En quart  lloc, Richard Kilborn (2006) també  identifica  la  influència de  la telerealitat en alguns 

documentals  de  la  natura.  Kilborn  detecta  que  paral∙lelament  al  desenvolupament  de  la 

telerealitat,  apareixen  documentals  com Walking with  dinosaurs  (1999),  The  future  is wild 

(2003)63 o  In Search  for the Great Anaconda, en els que s’aprecien trets propis dels realities. 

Segons l’autor britànic, aquests programes: 

• Adopten  elements  de  la  ficció  per  tal  de  fer‐los  més  “interessants”  i  propers  als 

espectadors,  per  exemple,  utilitzen  estructures  narratives  molt  centrades  en 

personatges, introdueixen escenes preparades, etc.  

• Acostumen  a  estar  conduïts  per  presentadors  famosos  o  excèntrics  que  prenen  el 

protagonisme  del  programa  i  interactuen  o  es  confronten  de manera  espectacular 

amb els animals. 

• Es prioritza la representació d’esdeveniments espectaculars (per exemple, la predació) 

i certes espècies (taurons, lleons...) deixant de banda altres. 

En  definitiva,  Kilborn  denuncia  que  en  aquests  documentals  el  rigor  científic  i  els  discursos 

conservacionistes  se  subordinen  a  l’espectacle,  de manera  que  els  documentals  passen  a 

entrar a la categoria del factual entertainment. 

Finalment, és també destacable el programa Derren Brown plays Russian roulette (Regne Unit, 

Channel  4,  2003),  difícil  de  classificar  genèricament.  Aquest  és  un  programa  especial  del 

mentalista  britànic  Derren  Brown,  que  ha  protagonitzat  diversos  espais  en  la  televisió 

britànica, en el que  jugava a  la  ruleta  russa en directe64  (utilitzant bales sense pólvora, però 

que suposaven  igualment un risc per  la vida de Brown). Aquest especial narrava tot el procés 

de selecció de la persona anònima que havia de col∙locar la bala en el revòlver i transmetre a 

Brown, mitjançant el pensament, on era aquesta bala. Al llarg del procés, Brown demostra les 

                                                            
 

63 Sèrie documental en  la que s’especula quines formes de vida poden poblar  la terra d’aquí 5 milions, 
100 milions i 200 milions d’anys, i es representen mitjançant animació per ordinador. 
64 Tot i que amb un retràs d’un minut per si alguna cosa anava malament. 
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seves habilitats  com a mentalista.  Finalment,  ja en directe, el participant posa  la bala en el 

revòlver sense que el vegi Brown i s’asseu darrere d’aquest. El mentalista està assegut en una 

taula davant la càmera, amb l’arma al costat. Després d’un moment de reflexió, agafa l’arma, 

s’apunta  a  la  templa  i  prem  el  gallet  un  cop,  acte  seguit  dispara  a  un  sac  de  sorra,  però 

s’equivoca:  la  bala  no  estava  en  aquell  espai. Deixa  la  pistola  a  la  taula  contrariat  i  tens  i 

reflexiona durant dos minuts, en absolut silenci, en un moment  televisiu atípic  i memorable. 

Finalment, respira fons i prem el gallet tres cops seguits per després apuntar al sac i disparar la 

bala. En aquest moment, apareixen els  crèdits  i el programa  s’acaba. Es  tracta, doncs, d’un 

altre exemple de com s’empenyen els límits d’allò mostrable per televisió, a la vegada que es 

busca experiències més extremes per mostrar. 

 

FIGURA 2‐2: DERREN BROWN ES JUGA LA VIDA EN DIRECTE 

   

 

DERREN BROWN PLAYS RUSSIAN ROULETTE 
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La  llista  d’exemples  de  programes  que  comparteixen  característiques  amb  la  telerealitat  és 

interminable. Però, a grans trets, podem establir que aquells elements que s’estenen des de la 

telerealitat als altres gèneres televisius són: 

• La representació de temes tabú. 

• El  risc  i  les  situacions  extremes que  condueixen  a  respostes  emotives per  part dels 

presentadors, concursants, etc. 

• L’espectacularització dels esdeveniments representats. 

• La introducció d’estructures narratives en formats documentals. 

 

2.2.2.4. La telerealitat a l’Estat espanyol 

Després  de  repassar  l’evolució  de  la  telerealitat  en  l’àmbit  internacional,  a  continuació 

s’explicarà breument la història de la telerealitat a l’Estat espanyol. L’objectiu d’aquest apartat 

és  entendre  les  característiques  de  la  telerealitat  a  Espanya,  donat  que  la mostra  d’anàlisi 

d’aquesta Tesi Doctoral està formada exclusivament per programes espanyols. Ara bé, això no 

és  fàcil, degut, en primer  lloc, a  la gran quantitat de programes  i  subgèneres emesos en els 

canals de  l’Estat espanyol  i, en  segon  lloc, a  la poca bibliografia en  la que  s’inclou un  repàs 

seriós al gènere65. 

En primer lloc, a Espanya també es poden trobar alguns precedents de la telerealitat (citats a 

Maqua, 1996  i Palacio, 2001), especialment entre  finals dels anys 70  i principis dels 80. Per 

exemple La España de los Botajara (Alfredo Amestoy, TVE, 1978), una docu‐sèrie que resseguia 

la vida d’una família rural els membres de la qual havien anat emigrant cap a la ciutat per tal 

de treballar i que volia representar les transformacions que estava sofrint Espanya en aquella 

època.  Un  altre  exemple  rellevant  va  ser  Vivir  cada  día  (TVE1,  1983‐1988),  que  seguia  les 

                                                            
 

65  És més  habitual  trobar  crítiques  enceses  dels  programes.  Per  exemple,  Fernández  (1998),  Palacio 
(2001: 171‐178), Maqua (1996). L’única excepció són els textos de Charo Lacalle (1995, 2000, 2001), en 
els que repassa els reality shows, els talk shows i la primera edició de Gran Hermano, respectivament. 
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característiques del docudrama66. En cada episodi una persona anònima explicava la seva vida, 

que  es  representava  a  través  de  reconstruccions  en  les  que  participaven  els  mateixos 

protagonistes.  

La telerealitat a Espanya segueix una evolució similar a  la de  la resta de països europeus  i els 

Estats Units, amb presència de tots els subgèneres abans referenciats en  l’apartat 2.2.2.3. Al 

mateix  temps,  s’ha  caracteritzat  per  la  presència  majoritària  d’adaptacions  de  formats 

estrangers, amb molt poca innovació i formats originals. 

En la primera meitat de la dècada dels 90, coincidint amb l’entrada dels primers canals privats, 

s’inicia la primera explosió de la telerealitat a Espanya67. ¿Quién sabe dónde? (TVE1, 1992‐98), 

la versió espanyola de l’italià Chi l’ha visto?, és el programa que va inaugurar aquesta etapa. El 

programa  girava  a  l’entorn  de  desaparicions  sense  resoldre,  en  les  que  es  demanava  la 

col∙laboració ciutadana68. Paco Lobatón n’era el presentador  i es desenvolupava en un plató, 

amb  la  presència  d’experts,  policies  i  familiars  dels  desapareguts. Al  llarg  del  programa,  es 

relataven  les  desaparicions, mitjançant  reportatges  i  entrevistes  a  plató,  es  donava  pas  a 

intervencions  telefòniques en directe de persones anònimes que proporcionaven  informació 

sobre  algun  dels  desapareguts,  es  desenvolupaven  reencontres  també  en  el  plató...  El 

programa es va convertir ràpidament en un fenomen social (va ser el programa més vist des de 

1992 a 199569)  i va ser el cas de  la desaparició de  les nenes d’Alcàsser el que més atenció va 

captar.  

A ¿Quién sabe dónde? el van seguir tot tipus de subgèneres i programes, especialment en les 

graelles de les televisions privades: 

• Programes  d’accidents  i  emergències:  Valor  y  Coraje  (TVE1,  1993),  l’adaptació  de 

Rescue 911, en el que es narraven actes heroics protagonitzats per persones anònimes 

mitjançant reconstruccions i entrevistes a plató. Impacto TV (Antena 3, 1997) en el que 
                                                            
 

66 En una primera etapa (1978‐1982) era un programa informatiu, en el que es narrava en cada episodi 
la vida quotidiana de diferents col∙lectius mitjançant reportatges.  
67 Com es pot  comprovar, el  context  televisiu que marca el naixement  i expansió de  la  telerealitat a 
Espanya és coherent amb l’assenyalat en altres països occidentals: aparició de nous canals comercials i 
fragmentació de les audiències.   
68 Segons Palacio (2001) ¿Quién sabe dónde? va aconseguir resoldre 2.000 casos de 3.000 presentats. 
69 Pérez Órnia (2001: 228). 
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es mostraven imatges d’accidents i emergències preses per videoafeccionats, càmeres 

de  vídeovigilància,  equips  d’emergències  i  de  la  policia...  (habitualment  les  imatges 

provenien de programes d’altres països i eren remuntades). 

• Programes centrats en crims  i successos, per exemple, Código 1 (TVE1, 1993‐4), en el 

que  es  reconstruïen  esdeveniments  de  la  crònica  negra;  Misterios  sin  resolver 

(Telecinco,  1993‐94),  l’adaptació  de  Unsolved  Mysteries  en  el  que  es  feien 

reconstruccions de successos; etc. 

• Reality shows en els que persones anònimes anaven a  la televisió a explicar aspectes 

de  la  seva  vida  íntima  (habitualment  situacions  dramàtiques  i  tristes),  ja  fos  amb 

l’objectiu de  confessar‐se o de demanar  ajuda  als programa per  solucionar els  seus 

problemes.  Alguns  exemples  són:  Confesiones  (Antena  3,  1994‐95),  programa 

presentat per Carlos Carnicero en el que una persona anònima confessava alguna cosa 

de la seva vida íntima amagat darrere una mampara que només deixava veure la seva 

silueta;  al  final  del  programa,  el  participant  decidia  si mostrava  el  seu  rostre  o  es 

mantenia en  l’anonimat. Lo que necesitas es amor  (Antena 3, 1993),  la versió de All 

you  need  is  love  i  Stranamore,  programa  presentat  primer  per  Isabel  Gemio  i 

posteriorment per Jesús Puente en el que s’intentava reconciliar parelles que s’havien 

trencat a petició d’un dels  seus membres. Veredicto  (Telecinco, 1994), programa de 

tribunal catòdic presentat per Ana Rosa Quintana en el que dues persones anònimes 

que tenien algun conflicte el presentaven a un jutge que arbitrava entre les dues parts.  

En  altres programes  apareixien persones  conegudes, però  seguien  la mateixa  lògica 

que els anteriors. El cas més famós va ser La màquina de  la verdad (Telecinco, 1993‐

1994),  en  aquest  programa  un  personatge  conegut70  era  entrevistat  a  plató  pel 

presentador  (Julián  Lago)  i una  sèrie de periodistes mentre  estava  connectat  a una 

màquina de la veritat. 

Finalment, també en aquesta època trobem en la televisió espanyola altres formats relacionats 

amb la telerealitat. En primer lloc, programes de vídeos domèstics. L’exemple més important i 

                                                            
 

70 Podia ser de qualsevol àmbit:  la política,  la crònica rosa,  la crònica negra... alguns dels personatges 
que  van  passar  pel  programa  van  ser  Alfonso  Guerra,  Antonia  Dell'Atte,  Joselito,  José  María  Ruiz 
Mateos, Amparo Muñoz, el Dioni, John Wayne Bobbitt, Carmina Ordóñez, Jesús Gil y Gil... 
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de més èxit va ser, sense dubte, Vídeos de primera (TVE1, 1990‐1998), la versió espanyola de 

America's  Funniest  Home  Videos.  En  aquest  es  combinaven  vídeos  domèstics  enviats  pels 

espectadors  i  altres  del  programa  original.  També  destacava  Betes  i  Films  (TV3,  1991), 

programa  en  forma  de  concurs  en  el  que  persones  anònimes  competien  entre  elles  en 

diferents  categories  sobre quin dels vídeos domèstics presentats era el més divertit, decisió 

que era presa pels espectadors del plató.  

En segon lloc, programes de càmera oculta com Ta Tocao (Antena 3, 1994‐1995), en el que es 

feien bromes a persones anònimes.  

En tercer lloc, programes d’infotainment. Per exemple, Cita con la vida (Antena 3, 1993‐1996), 

programa presentat per Nieves Herrero que combinava reportatges i entrevistes a plató i en el 

que apareixien tant personatges famosos com persones anònimes, que explicaven aspectes de 

la seva vida íntima. Un dels programes que més escàndol va causar va ser el programa dedicat 

al rapte de la farmacèutica d’Olot (1993).  

De  fet, Manuel Palacio  (2001: 174‐178) explica que paral∙lelament a  l’aparició d’aquest  tipus 

de programes, es produeix l’arribada del sensacionalisme a la televisió espanyola. L’autor posa 

com a exemples claus el reportatge de  Informe Semanal  (TVE1) centrat en el crim de Puerto 

Hurraco  (agost  1990)  i  la  cobertura  de  la  desaparició  de  les  nenes  d’Alcàsser  per  part  del 

programa  De  tú  a  tú,  un  talk  show  presentat  per  Nieves  Herrero,  que  va  arribar  a  fer  un 

programa  des  del  poble  poc  temps  després  de  trobar  els  cadàvers  de  les  dues  noies, 

entrevistant als familiars (1993).  

 

En  la  segona  meitat  dels  anys  90  apareixen  programes  en  els  que  persones  anònimes 

expliquen  experiències  personals  i  íntimes  en  un  plató  (Lacalle,  2000:  84‐85).  Aquests 

programes  seguien  una  lògica  temàtica  (habitualment  eren  temes  dramàtics,  com 

maltractaments,  desenganys  amorosos,  problemes  econòmics...  que  es  combinaven  amb 

altres  temes  més  amables)  i  un  presentador  introduïa  i  guiava  el  relat  dels  participants 

anònims. El primer va  ser Ana  (Telecinco,  juliol 1996), al que van  seguir Digan  lo que digan 

(TVE1, 1997, presentat per Jaime Bores) i Como la vida misma (Antena 3, presentat per Alicia 

Senovilla). També en magazines com Sabor a ti incloïen blocs de confessions.  
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Pel que  fa al docu‐soap,  tot  i que  inicialment diverses cadenes es van  interessar per aquest 

format, mai  ha  tingut  una  presència  important  en  la  televisió  espanyola.  TVE1  va  estrenar 

l'abril del 1999 Vidas paralelas, sèrie documental que resseguia la vida quotidiana de persones 

anònimes de diverses regions d'Espanya. També aquest mateix any Antena 3 intenta entrar en 

el gènere amb Los niños del milenio, en el que se seguía  la vida quotidiana de diverses dones 

que estaven embarassades i que tindrien el fill l’1 de gener de l’any 2000. Ara bé, la producció 

es va aturar després del primer capítol.  

Només Televisió de Catalunya va apostar amb força pels docu‐soaps, convertint‐los en un dels 

seus  trets de personalitat. L’any 1999 s’estrena Bellvitge Hospital, sèrie dirigida per Francesc 

Escribano  i  Joan Úbeda  i  que  narrava  la  quotidianitat  dels metges,  infermeres  i malalts  de 

l’Hospital  de  Bellvitge. Gràcies  a  l'èxit  i  prestigi  que  va  aconseguir  el  programa,  el  tàndem 

Úbeda‐Escribano va seguir produint un programa darrere l’altre: Veterinaris (2000) que seguia 

les  experiències  de  varis  veterinaris  que  treballen  en  una  clínica  d’animals  domèstics  de 

Barcelona,  una  clínica  d’animals  exòtics,  el  Zoo  i  l’Aquarium  de  Barcelona71;  Jutjats  (2000), 

centrat en el dia a dia dels  jutjats de Barcelona; Barri72 (2000), que explicava  la quotidianitat 

d’un barri de Cornellà; Mares (2005), que seguia a diverses famílies que volien tenir fills o els 

havien  tingut  feia  poc;  Aeroport  (2005),  que  seguia  allò  que  passava  quotidianament  a 

l’aeroport del Prat; Un  lloc per viure  (2007), centrat en  l’habitatge  i que resseguia a diverses 

persones  que  buscaven  pis,  volien  vendre  casa  seva...; A  la  presó  (2009),  que  explicava  les 

vivències dels interns d’onze presons catalanes.  

Tots aquests programes segueixen  les característiques dels docu‐soaps de  la BBC (que agafen 

com a model): en cada episodi se segueixen tres o quatre trames, que es desenvolupen al llarg 

de  varis  episodis  (combinant  trames  que  acaben,  trames  noves  que  comencen  i  altres  que 

només s’expliquen en un episodi), es combinen els codis del documental d’observació amb una 

estructura serial de ficció i un narrador en off que explica allò que està passant, el to és amable 

(sense ser crític amb les institucions representades), etc. Només en alguns casos s’han trancat 

                                                            
 

71  Aquest  és  el  format  que  ha  aconseguit  un  major  èxit  d'audiència  i  s'ha  adaptat  a  Telemadrid 
(Animalia) i Antena 3 (Pelopicopata). 
72 Les principals trames  incloïen els conflictes en una comunitat de veïns per  instal∙lar un ascensor,  les 
experiències d’una noia jove que es volia treure el carnet de conduir, el dia a dia en el CAP, els canvis en 
la vida d’una dona que aprèn a llegir en una escola d’adults... 
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aquestes característiques. Per exemple, Un  lloc per viure  incloïa entre seqüència  i seqüència 

blocs didàctics on  s’explicaven  conceptes  relacionats  amb  el  sector de  l’habitatge  i  consells 

sobre  el  disseny  d’espais  i  A  la  presó  va  substituir  la  forma  serial  per  un  format  episòdic 

(temàtic i autoconclusiu). 

 

L’any 2000 arriba a Espanya un format de  la telerealitat que marcaria un abans  i un després, 

igual  com  havia  passat  en  les  televisions  de  tot  el món:  Gran  Hermano  (Telecinco,  2000‐

actualment)73.  La primera edició d’aquest  reality game  show es  va  convertir en el  fenomen 

televisiu de  la  temporada,  amb una  audiència mitjana de 8.286.000  espectadors  i un  share 

mitjà del 52,1%, que va assolir el seu punt àlgid en la final, amb un 70,8% de quota de pantalla. 

Va ser el programa més vist de la temporada i el segon amb més audiència des del 199374.  

Ràpidament es van adaptar molts dels  reality game  shows que estaven  tenint èxit en altres 

països: Supervivientes (Telecinco, 2000),  l’adaptació d’Expedition: Robinson; El bus (Antena 3, 

2001),  adaptació  d’un  format  holandès;  Confianza  ciega  (Antena  3,  2002),  adaptació  de 

Temptation Island; etc. Sense aconseguir cap d’ells el mateix èxit que Gran Hermano. 

De  fet, Gran Hermano  no  només  va  suposar  un  gran  èxit  d’audiència,  sinó  que  va marcar 

profundament  el  funcionament  dels  programes  de  telerealitat  a  Espanya.  Així,  els  grans 

formats  de  telerealitat  han  de  ser  en  directe,  incloure  convivència,  tenir  gales  setmanals  i 

resums diaris i incorporar la participació de l’espectador.  

Una  bona  manera  de  comprovar  aquesta  influència  és  observar  l’evolució  que  ha  seguit 

Supervivientes,  estrenat  la  temporada  televisiva  posterior  a  l’estrena  de  Gran  Hermano 

(2000/01).  La  primera  temporada  de  Supervivientes  era  una  adaptació  fidel  d’Expedition: 

Robinson. Es tractava d’un programa gravat mesos abans del moment d’emissió, en el que no 

hi  havia  intervenció  del  públic  en  els  seu  desenvolupament  i  que  s’emetia  setmanalment 

(l’audiència només  intervenia en  la  final, per  votar el  “superviviente popular”, que  tenia un 

premi econòmic).  

                                                            
 

73 Per a una anàlisi detallada de la primera edició de Gran Hermano a Espanya, veure Lacalle (2001). 
74 Pérez Órnia (2001: 228‐231). 
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La  primera  temporada  va  tenir  resultats  discrets  d’audiència  (22%  de  quota  mitjana  de 

pantalla75), així que en  la  segona edició es van  introduir alguns elements que  l’acostaven al 

format de Gran Hermano: es va aproximar el moment de gravació del programa al moment 

d’emissió (només hi havia una diferència de dues setmanes) i es feien gales setmanals emeses 

en directe  i presentades per Paco Lobatón. En aquesta edició encara eren els participants els 

que votaven els expulsats i decidien el guanyador, sense la intervenció del públic.  

La tercera edició, anomenada La  isla de  los  famosos, es va emetre per Antena 3  i s’acostava 

encara més  al  format  Gran  Hermano.  Es  desenvolupava  al mateix  temps  que  s’emetia,  el 

programa incloïa resums diaris i gales en directe, els participants elegien els nominats però era 

el públic qui triava qui era expulsat del programa, es va prioritzar la convivència i els conflictes 

generats per aquesta per sobre de  la competició  (per exemple, en aquesta edició no es van 

dividir  als  participants  en  dos  equips).  L’únic  element  que  apartava  el  programa  de  Gran 

Hermano era que els participants fossin famosos. En les següents edicions s’introduiran petites 

modificacions76, però es mantindrà questa essència propera a Big Brother.  

Aquesta manera de construir el programa s’ha mantingut fins a  l’actualitat, donant cada cop 

més importància al directe. De fet, a partir de 2006 Supervivientes torna a Telecinco, que aplica 

el mateix estil de programació que Gran Hermano:  resums diaris centrats en  la convivència, 

gales  en  directe  on  es  fan  les  nominacions,  on  es  comunica  el  veredicte  de  l’audiència  als 

participants  i, fins  i tot, on es van arribar a fer  les proves d’immunitat en directe (de manera 

que aquestes havien de ser molt curtes i senzilles). 

L'any 2001 apareix a TVE un altre format que serà tot un fenomen televisiu: Operación Triunfo 

(OT). Es tractava d’una variació de Pop Idol creada per la productora catalana Gestmusic en la 

que s’afegia al funcionament bàsic del programa la convivència dels concursants. Així, els joves 

participants havien de viure mentre durés el concurs aïllats de la seva família i del món exterior 

en una casa/acadèmia construïda expressament per al programa, que estava plena de càmeres 

(algunes de videovigilància, altres amb un operador i situades darrere els miralls de les parets). 

Aquestes  càmeres  tenien  algunes  limitacions:  per  exemple,  no  s’emetien  imatges  ni  de  les 
                                                            
 

75 Pérez Órnia (2002: 226). 
76 Per exemple, es divideix els participants en dos equips (tot  i que  la competició mai tronarà a ser un 
tema central), en una edició (Perdidos en África) es van enfrontar un equip de famosos contra un altre 
de persones anònimes, etc. 



La telerealitat 

63 

habitacions  (tot  i  que  també  hi  havia  càmeres)  ni  dels  lavabos.  Durant  la  seva  estada  al 

programa rebien tot tipus de classes (cant, anglès, ball...) i preparaven les actuacions per a les 

gales setmanals. El programa estava format per diversos tipus d’emissions. En primer  lloc,  les 

gales setmanals en directe, en les que els participants actuaven davant el públic del plató i un 

jurat composat per experts  relacionats amb  la  indústria discogràfica. En aquestes gales eren 

nominats pel jurat i expulsats per l’audiència. A més a més, es feia un resum diari sobre la vida 

dels participants a l’acadèmia (que s’emetia a la tarda per La2) i una gala setmanal en directe, 

on els participants actuaven. Com es pot comprovar, doncs, els elements que diferenciaven OT 

de  Pop  Idol  els  havia  heretat  de Gran Hermano,  demostrant  de  nou  la  influència  d’aquest 

programa en els realities emesos a l’Estat espanyol. 

Al llarg de totes les gales el programa es va convertir en un èxit d’audiència espectacular, que 

va culminar en la final. Aquesta va aconseguir 12.873.000 espectadors i un 68% de share, xifra 

que va pujar fins als 14.425.000 espectadors i un 80% de quota de pantalla en el moment de la 

proclamació dels  tres vencedors77. A conseqüència d’aquest èxit molts dels seus participants 

van  aconseguir  carreres  discogràfiques  (Rosa,  David  Bustamante,  Manu  Tenorio,  Nuria 

Fergó...)  i David Bisbal es va convertir ràpidament en una estrella  internacional. S’inaugurava 

així  a  Espanya  els  reality  game  shows  de  “talents”.  Al mateix  temps,  a  nivell  empresarial, 

Operación Triunfo va seguir una estratègia de maximitzar els beneficis del programa a través 

d’altres fonts d’ingressos: vendes de discos, concerts... Tal com afirmava Josep Maria Mainat 

(Gestmusic) en una entrevista publicada el 2003: 

“No hay que olvidar que en este género de  la telerrealidad, suelen converger beneficios 

económicos que proceden de fuentes distintas a las habituales de la televisión: llamadas 

telefónicas masivas, mensajes a móviles, Internet, televisión de pago, merchandising…. Y 

en  el  caso  de  Operación  Triunfo,  ventas  millonarias  de  discos,  vídeos,  DVDs,  giras 

artísticas multitudinarias… no os extrañe pues que cada cadena busque tener su propio y 

exitoso formato de telerrealidad.” (Pérez Órnia, 2003: 65). 

L’èxit d’OT va precipitar  l’aparició d’altres  formats  similars aplicats a altres professions, que 

seguien també aquesta estructura heretada de Gran Hermano (és a dir, incloïen la convivència, 

gales  en  directe,  en  alguns  casos  resums  diaris,  el  públic  era  qui  elegia  els  expulsats  i  els 

                                                            
 

77 Pérez Órnia (2003: 33). 
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vencedors...): Academia de actores  (Antena 3, 2002), un  fracàs absolut que va  ser cancel∙lat 

quan  feia poc que havia  començat; Popstars  (Telecinco, 2002), adaptació del  format amb el 

mateix nom  en  el que  l’objectiu  era  crear un  grup  vocal  femení78;  ja  en  les noves  cadenes 

aparegudes el 2006, Supermodelo (Cuatro, 2006‐2008), adaptació d’America’s Next Top Model, 

en el que joves aspirants a model competien per aconseguir un contracte amb Elite; Fama ¡a 

bailar! (Cuatro, 2006‐2010), centrat en el ball i on ballarins de diferents estils competeixen per 

guanyar una beca d’estudis; Circus (Cuatro, 2008), en el que 20  joves competien per guanyar 

una  beca  i  esdevenir  acròbates  de  circ79;  El  aprendiz  (LaSexta,  2009),  adaptació  de  The 

Apprentice. Aquest darrer programa, a diferència de  tota  la  resta, va ser una adaptació  fidel 

del format original, apartant‐se del model Gran Hermano: el programa s’emetia temps després 

d’haver estat gravat, només constava de capítols setmanals  i  la decisió de quins participants 

eren expulsats en  cada  ronda del programa  i qui  era  finalment el  vencedor  corria només  a  

càrrec del jurat del programa (dirigit per Lluís Bassat). El programa no va aconseguir gaire èxit 

d’audiència, de manera que els darrers capítols van ser emesos en horari de matinada.   

L’entrada de Cuatro i LaSexta, el 2006, va marcar una nova empenta al gènere de la telerealitat 

i una certa diversificació de  formats. De  fet,  l’estratègia d’entrada de Cuatro es va basar en 

bona part  (i es basa encara) en els programes de  telerealitat  (veure Pujadas, Oliva  i Besalú, 

2009: 209‐231). De fet, en el trimestre d’hivern de 2009 (el darrer analitzat en l’informe citat), 

la telerealitat era el segon gènere amb més presència en la graella del canal (Pujadas, Oliva, i 

Besalú, 2009: 216). Com veurem en l’apartat dedicat als realities de transformació (2.3.3.2), en 

aquesta cadena des dels  inicis hi ha una presència destacada dels realities de transformació, 

així com altres formats com El topo (Cuatro, 2006), adaptació del format belga The Mole, en el 

que els concursants han de passar proves actuant en equip mentre un d’ells, que és un actor 

contractat pel programa,  intenta  sabotejar aquestes proves  (l’objectiu dels participants  serà 

esbrinar  qui  és  aquest  talp);  Pekin  Express  (Cuatro,  2008‐2009),  adaptació  d’un  format 

holandès i similar a The Amazing Race, que és un concurs de viatges80 en forma de cursa, en el 

que parelles de concursants han de viatjar sense diners  i  l’últim en arribar en cada etapa és 
                                                            
 

78 Les guanyadores del programa van formar Bellepop, amb una efímera carrera musical. 
79 El poc èxit del programa en va precipitar el final i la proclamació del vencedor després de només un 
mes d’haver començat. 
80 En la primera edició el programa començava a Sant Petersburg (Rússia) i acabava a Pequín (Xina) i en 
la segona edició els concursants havien d’anar de Pequín a Bombay (Índia). 
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eliminat del concurs; Perdidos en la tribu (2009‐2010), adaptació del format holandès en el que 

tres famílies espanyoles són enviades a viure amb tres tribus “primitives” d’Àfrica i Indonèsia; 

Granjero  busca  esposa  (Cuatro,  2009‐2010),  adaptació  d’un  format  holandès,  en  aquest 

programa  homes  (i  una  dona  en  la  segona  temporada)  solters  que  treballen  al  camp  de 

diverses parts d’Espanya fan una crida per trobar parella, de totes les dones que responen en 

trien dues amb les que hauran de conviure durant 10 dies, fer‐los passar proves... Tots aquests 

programes s’allunyen de la fórmula Gran Hermano: són programes gravats mesos abans de ser 

emesos, s’emet un episodi setmanal i no s’inclou la interactivitat.  

En  el  cas de  LaSexta,  les  incursions  en  la  telerealitat han  estat més minses  (i habitualment 

cancel∙lades per manca d’audiència): El show de Cándido (LaSexta, 2006), adaptació de The Joe 

Schmo Show, en el que es feia creure a una persona anònima que participava en un programa 

de telerealitat de  l’estil de Gran Hermano, que en realitat era fals; Juicio de parejas (LaSexta, 

2006), programa de tribunal catòdic en el que una parella explicava un conflicte a un “tribunal” 

format per persones anònimes amb l’ajuda d’un “testimoni” (un germà, amic, etc. que donava 

el seu punt de vista), posteriorment aquest “jurat” decidia quina de  les dues parts tenia raó; 

Vidas anónimas (LaSexta, 2008), docu‐sèrie en la que en cada episodi s’explica la quotidianitat 

de tres persones anònimes que es dediquen a activitats curioses, etc. 

Telecinco en els darrers anys ha basat la programació cada temporada en un gran reality game 

show que segueix el model de Gran Hermano i que estén els seus continguts al llarg de tota la 

graella:  comentaris  i  resums  en  els magazines matinals  i  de  la  tarda,  resums  diaris,  gales 

setmanals  i  debats  els  diumenges.  Els  analistes  de GECA  (Pérez Órnia,  2004:  81‐84)  parlen 

d’aquesta fórmula de programació com a killer format,  ja que els continguts del reality d’èxit 

apareixen  en  totes  les  franges  horàries,  aconseguint  reenfortir  l’audiència  del  programa 

principal i dels programes on es comenta. 

Els  tres  grans  formats  que  es  repeteixen  cada  any  són  Gran  Hermano,  Supervivientes  i 

Operación Triunfo, que es combinen amb altres formats, tots ells ja extingits, com La casa de 

tu vida (on parelles anònimes construïen una casa per la que competien) i altres realities amb 

famosos: Hotel Glam (Telecinco, 2003), programa que seguia la lògica de Gran Hermano, però 

protagonitzat per  famosos com Pocholo, Tamara, Dinio, Aramis Fuster, Malena Gracia o Yola 

Berrocal  (que va acabar essent  la guanyadora); Gran Hermano VIP  (Telecinco, 2004‐2005),  la 

versió amb famosos de Gran Hermano; Esta cocina es un infierno (Telecinco, 2006), versió amb 

famosos de Hell’s Kitchen, on 12  famosos es divideixen en dos equips sota  les ordres de dos 
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cuiners (Sergi Arola i Mario Sandoval) i competeixen entre ells (el programa va durar només 43 

dies); etc.  

Antena 3 ha tingut menys sort amb els realities  i sempre ha anat a remolc de Telecinco, amb 

nombrosos fracassos: El soltero; El castillo de las mentes prodigiosas (Antena 3, 2004), un Gran 

Hermano amb futuròlegs “famosos”; Libertad Vigilada (Antena 3, 2006), en el que un grup de 

joves competien per guanyar  la  independència sense saber que qui els observava  i nominava 

eren els seus pares; La graja de los famosos (Antena 3, 2004‐05), un Gran Hermano ambientat 

en una granja i en el que els participants són famosos; Curso del 63 (Antena 3, 2009), programa 

en el que un grup de nois i noies “rebels” ha de viure durant unes setmanes en un internat que 

segueix les mateixes normes que l’escola espanyola en els anys 6081.  

Com es pot comprovar, hi ha una gran presència de reality game shows, que s’han convertit en 

els formats estrella de la telerealitat a Espanya, mentre que hi ha molt poca presència d’altres 

subgèneres com els programes de contrieved reality TV. Ara bé, el panorama actual el formen 

una barreja de formats  i gèneres que s’emeten en tot tipus de franges horàries  i cadenes: El 

puzzle  blanco  (Telecinco,  2008,  representació  de  successos  mitjançant  reconstruccions  i 

imatges d’arxiu); Negro y rojo (Telecinco, 2009, programa informatiu centrat en successos); De 

buena  ley  (Telecino,  2009‐actualment,  tribunal  catòdic  en  el  que  dues  parts  en  conflicte 

presenten el seu cas a un  jutge d’arbitratge, mentre aquest es retira a deliberar, el públic de 

plató  opina  sobre  el  cas);  La  ventana  indiscreta  (LaSexta,  2008‐9,  programa  de  vídeos 

domèstics); DAC  (LaSexta,  2006, programa de  vídeos domèstics);  El  diario  (Antena  3,  2001‐

actualment, reality show de testimonis); U‐24  (Telecinco, 2004‐2008, docu‐sèrie en  la que se 

segueix allò que passa en  les sales d’urgències de varis hospitals catalans  i on tenen un gran 

protagonisme  les  imatges escabroses  i  crues); El  cirujano  (Cuatro, 2009, docu‐sèrie  sobre  la 

feina d’un cirurgià amb una gran presència d’imatges crues), etc. 

TVE, després de la primera etapa amb una forta presència en la programació de reality shows i 

talk  shows  i de  l’èxit d’Operación Triunfo, ha deixat de banda  la programació de  telerealitat 

(vista com a èticament reprovable i un gènere que no és propi d’una televisió pública) i només 

trobem en  la seva graella un format més  lligat a  la  idea de servei públic (El coro de  la cárcel, 

2006‐2008, en el que es forma un cor dins una presó com a forma de “teràpia” per als interns) 

                                                            
 

81 Per a una historia dels reality game shows a Espanya, veure Monclús i Vicente (2009).  
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o altres programes al límit del gènere, com ¡Mira quién baila! (2005‐2009), en el que famosos 

fan una competició de balls de saló per a una causa benèfica. 

Pel que fa a Televisió de Catalunya, a més dels docu‐soaps, poques vegades s’ha endinsat en 

l’àmbit de  la telerealitat. Les contades excepcions són El talp  (2003, adaptació de The mole), 

Efecte mirall  (2006‐2007, una sèrie documental en al que  joves anònims graben  la seva vida 

íntima amb una càmera personal); La masia de 1907 (2007, adaptació del format britànic The 

1900 house) i Casal Rock (2009‐actualment), un format molt interessant en el que avis i àvies 

són seleccionats per cantar cançons de rock, heavy... Al mateix  temps,  l’any 2007 va emetre 

pel seu segon canal Detectiu, una docu‐sèrie molt interessant a cavall entre el documental i la 

ficció.  
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2.2.3. Característiques estructurals de la telerealitat 

2.2.3.1. Introducció 

Al  llarg  de  l’apartat  anterior  (2.2.2)  s’ha  resseguit  l’aparició  i  evolució  de  la  telerealitat, 

distingint  entre  diferents  subgèneres  i  assenyalant  les  principals  característiques  d’aquests. 

L’objectiu era comprendre millor el macrogènere al que pertany  l’objecte d’estudi d’aquesta 

Tesi Doctoral. En aquest apartat, a partir d’aquest  repàs històric  i dels  treballs de  la  recerca 

internacional  que  s’han  interessat  per  la  telerealitat,  es  recolliran  els  trets  principals  del 

gènere, a nivell de forma i contingut.  

Com hem vist en el  repàs històric, es  fa difícil  trobar elements comuns en  tots els  formats  i 

programes de  la telerealitat, cosa que reforça allò dit en  l’apartat 2.2.1 sobre  la dificultat de 

definir  aquest macrogènere. Ara  bé,  sí  que  hi  ha  un  element  que  tots  els  programes  de  la 

telerealitat comparteixen:  l’efecte de real. A aquest dedicarem bona part de  l’apartat 2.2.3.2 

donat que no només és una part essencial de la telerealitat, sinó que també és present en els 

realities de transformació. 

Al mateix temps, es recolliran  les reflexions que tenen a veure amb  l’impacte que ha suposat 

l’arribada de la telerealitat a nivell televisiu i social, conseqüència de les seves característiques. 

Evidentment  resulta  impossible  donar  compte  de  totes  les  recerques  fetes  al  voltant  de  la 

telerealitat,  de  manera  que  ens  centrarem  en  aquells  conceptes  que  ens  puguin  servir 

posteriorment  per  analitzar  i  entendre  els  realities  de  transformació.  Concretament  ens 

fixarem amb les reflexions al voltant de la nova configuració de l’esfera pública que proposa la 

telerealitat,  la  redefinició  del  concepte  de  servei  públic,  el  caràcter  conservador  dels 

programes  de  telerealitat  i  la  capacitat  d’aquests  programes  per  convertir  els  participants 

d’individus  anònims  en  famosos.  Al  mateix  temps,  també  es  resseguiran  breument  les 

principals crítiques fetes a la telerealitat en relació al seu baix valor cultural i els seus perills per 

a l’espectador, els participants i el context televisiu.  
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2.2.3.2. Característiques formals i de contingut 

La presència de persones anònimes 

El protagonisme de persones anònimes, “normals i corrents”, és un dels trets recurrents en els 

programes vistos en el recorregut històric. Aquest també és un dels elements que més atenció 

ha rebut per part dels  investigadors (veure, per exemple, Kompare, 2004; Prado, 2002, 2003; 

Livingstone i Lunt, 1994; Terribas i Puig, 2001). Les declaracions de Francesc Escribano, creador 

dels primers docu‐soaps emesos per Televisió de Catalunya  (i en el moment de  l’entrevista 

citada  director  de  programes  de  TVC),  resumeix  bé  el  canvi  que  introdueixen  aquests 

programes en el panorama televisiu: 

“Hace unos años para salir en televisión hacía falta ser un personaje importante o hacer 

algo fuera de lo normal; la gente corriente no salía en televisión. La gente de la calle ha 

tomado  la televisión y actualmente es frecuente que en  las cadenas se dé  la palabra al 

ciudadano de a pie.” (Pérez Ornia, 2003: 66) 

Es tracta de persones que són un reflex de l’espectador (tot i que en alguns casos el text intenti 

crear  distància  amb  aquests),  persones  sense  res  que  els  faci  especials  (càrrec  públic, 

coneixements..),  que  només  poden  oferir  les  seves  vivències  íntimes  i/o  les  seves  accions  i 

emocions.  En  aquest  sentit,  Emili  Prado,  utilitzant  un  terme  amb  connotacions  una  mica 

negatives, es referirà als programes de telerealitat com “el reino de los cualquiera” (2002: 377‐

381). Veurem en  l’apartat dedicat a  l’impacte de  la  telerealitat  (2.2.3.3) que  la presència de 

persones anònimes en  la televisió té una sèrie d’implicacions per a  la construcció de  l’esfera 

pública, ja que suposa donar veu a persones que habitualment quedaven fora de l’àmbit de la 

televisió.  

Al mateix  temps,  la  condició de persones anònimes que  tenen els participants dels  realities 

(que a més sovint pertanyen a classes desafavorides), fa que  la seva relació amb el programa 

sigui de desigualtat. Veurem en l’apartat 2.2.3.3 que aquesta desigualtat ha despertat crítiques 

des  de  la  recerca  internacional  i  que,  a  més,  retrobarem  quan  parlem  dels  realities  de 

transformació (apartat 2.3.4.3). 

Ara bé,  la presència de persones anònimes no és un tret obligatori  ja que existeixen un gran 

nombre  de  realities  protagonitzats  per  famosos,  com  hem  vist.  En  aquest  cas,  però,  els 

famosos  són  representats  de  forma  poc  habitual:  no  es mostra  la  seva  imatge  pública  (la 
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construcció creada per al públic que amaga els seus aspectes íntims), sinó que se’ns mostra la 

seva vida privada o se’ls sotmet a les mateixes situacions (i humiliacions) a les que se sotmeten 

els  participants  anònims. D’aquesta manera,  la  presència  de  famosos  en  els  programes  de 

telerealitat pràcticament no introdueixen cap modificació rellevant.  

 

Tipus d’esdeveniments representats 

A  nivell  temàtic,  hem  vist  que  els  diferents  subgèneres  de  la  telerealitat  representen 

esdeveniments que tenen algun vincle amb la realitat. Ara bé, aquests poden ser de diferents 

tipus: 

• Esdeveniments  reals  que  es  desenvolupen  espontàniament  davant  la  càmera,  en 

espais naturals i que tenen una existència independent al programa televisiu. 

• Esdeveniments  reals preexistents al programa, però que es  representen a posteriori 

mitjançant reconstruccions i/o relats en primera persona. 

• Esdeveniments  provocats  pel  propi  programa,  però  que  es  desenvolupen  de  forma 

“espontània” en un espai natural o construït pel programa.  

I pel que fa al tipus d’esdeveniments representats, altre cop es troben fortes diferències entre 

subgèneres  i programes. En aquests tant poden aparèixer esdeveniments espectaculars, és a 

dir,  situacions  extremes  i  fora  de  la  normalitat  (per  exemple  els  crims  representats  en  els 

programes de crime‐time), com esdeveniments lligats a la quotidianitat i a l’esfera íntima, per 

exemple  els  docu‐soaps.  En  molts  casos,  aquests  esdeveniments  trenquen  algun  tabú, 

especialment en relació a la representació de l’esfera íntima. També la humiliació i la burla són 

temes molt presents i lligats a aquest aspecte.  

 

La interactivitat 

La interactivitat és un altre tret recurrent, tot i que no és una característica indispensable. En 

els  primers  programes  de  telerealitat  ja  s’incloïa  la  possibilitat  d’intervenció  (tal  com 

assenyalaven  Cavicchioli  i  Pezzini,  1995),  per  exemple  programes  de  crime‐time  com 

Crimewatch UK, en els que es demanava  la col∙laboració ciutadana per tal de resoldre crims. 
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De  fet,  aquest  ha  estat  un  tret  que  ha  evolucionat,  donant  a  l’espectador  la  possibilitat 

d’intervenir  (parcialment) en el desenvolupament dels programes (reality game shows). Com 

hem vist, amb l’aparició de Big Brother la intervenció del públic s’ha convertit en un estàndard 

de la telerealitat.  

Holmes (2004a: 162‐169), en relació a Pop Idol, afirma que tot i que la possibilitat d’intervenir 

en el  resultat d’un programa  televisiu no és una possibilitat  totalment nova, allò que canvia 

respecte  programes  anteriors  és  la marcada  autoreflexivitat  en  relació  a  aquest  paper  de 

l’audiència. Evidentment, aquesta capacitat d’intervenció  (agency) és  limitada pel programa, 

oferint  la  possibilitat  d’elegir  només  entre  un  número  limitat  de  participants.  Ara  bé,  el 

programa incorpora dins seu la possibilitat d’una intervenció “resistent”82.  

 

Un macrogènere híbrid 

A  nivell  formal,  tal  com  s’ha  vist  en  el  repàs  històric,  el  principal  tret  que  caracteritza  la 

telerealitat és el  seu  caràcter híbrid.  La  telerealitat  té  la  capacitat d’incorporar elements de 

tots els gèneres televisius i la seva història es pot entendre com una constant suma de gèneres 

i  una  variació  en  el  pes  que  aquests  tenen  dins  dels  programes. Des  dels  informatius  amb 

elements de  ficció dels primers programes de crime‐time a programes com Big Brother, que 

uneixen  el  documental,  la  ficció  seriada,  els  concursos,  els  programes  de  varietats  i  els 

videoclips.  

Precisament,  aquest  caràcter híbrid ha  estat un  tema  recurrent de  la  recerca  internacional. 

Terribas  i  Puig  (2001),  Bignell  (2005), Hill  (2005:  15‐24)  i  Prado  (2002:  387‐388),  per  posar 

només  alguns  exemples,  han  intentat  destriar  quins  elements  agafen  aquests  programes 

d’altres gèneres televisius per tal de definir la telerealitat i entendre’n el funcionament textual.  

I  és  que  un  dels  elements més  interessants  d’aquest  caràcter  híbrid  és  que  els  diferents 

gèneres  que  es  poden  trobar  a  l’interior  d’aquests  programes  transmeten  instruccions  de 

                                                            
 

82 Per exemple, en el cas de Pop Idol, el programa situa el públic al costat dels concursants i oposats als 
jutges que amb els seus comentaris durs són  representats com a “villans” de  la  indústria discogràfica 
(posat en escena pels xiulets que el públic dirigeix als membres del jurat quan critiquen algun participant 
que els agrada). En alguna edició hi ha guanyadors que s’oposen directament a allò defensat pels jutges 
(la primera edició de Pop Idol, per exemple).  
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lectura a vegades oposades, de manera que el significat i funcionament intern del text és força 

complex, tot i les habituals crítiques de baix valor cultural (en parlarem més endavant). Ara bé, 

quins elements agafa de cadascun dels gèneres cada programa de telerealitat ja depèn molt de 

cada cas, de manera que es fa impossible establir una fórmula que ens permeti descriure tots 

els subgèneres de la telerealitat (més enllà de l’ús dels codis del documental i la ficció). Aquest 

caràcter  híbrid  tindrà  importància  en  relació  a  l’efecte  de  real  en  el  que  es  fonamenta  el 

gènere, de manera que en tornarem a parlar a continuació. 

 

L’efecte de real 

Hickethier  (1995)  ja observava  l’any 1995 que  l’èxit de  la  telerealitat depenia de  ser entesa 

com un informe de fets. Al mateix temps, Holmes i Jermyn (2004a), en el seu intent de definir 

la telerealitat, conclouen que “it is perhaps only possible to suggest that what unites the range 

of  programming  conceivably  described  as  ‘reality  TV’  is  primarily  its  discursive,  visual  and 

technological claim to ‘the real’” (2004a: 5).  

No cal dir que la relació de la telerealitat amb allò real és una qüestió controvertida. De fet, és 

habitual etiquetar els programes de telerealitat com a textos impostors, que es fan passar per 

quelcom que no són (per exemple, Mondelo i Gaitán, 2002; Cáceres, 2001). Així, s’acostuma a 

citar  la paradoxa d’anomenar telerealitat a uns programes que són pur artifici.83 Però, donat 

que tota representació és un artifici, creiem que aquest és un aspecte que mereix ser estudiat 

amb atenció, superant alguns prejudicis.  

Els programes de  telerealitat  inclouen dins el propi  text  elements que  apel∙len  a  conceptes 

com  l’autenticitat.  Aquest  aspecte  també  acostuma  a  reforçar‐se  mitjançant  elements 
                                                            
 

83 Precisament aquest tipus de crítiques estan molt presents en la consciència popular. Un bon exemple 
són  les múltiples referències a  la telerealitat que s’han fet a  la sèrie d’animació Family Guy (EUA, Fox, 
1999‐actualment), que reflecteix aquesta desconfiança davant  l’autenticitat d’aquests programes. Així, 
trobem referències a Survivor (“Screwed the Pooch”, temporada 3, episodi 13, en aquest capítol, Peter 
Griffin  participa  a  Survivor,  s’entrebanca  i  fa  caure  un  plafó  que  deixa  veure  que  l’illa  és  només  un 
decorat  situat  al  costat  del  plató  de  The  Price  is  Right);  The  Bachelorette  (“Brian  the  bachelor”, 
temporada 4, episodi 7; en aquest capítol Brian participa en aquest programa, s’enamora de  la noia  i 
finalment és l’escollit, però en acabar el rodatge descobreix que tot era mentida i la noia és una actriu) o 
les docu‐sèries (“Fifteen Minutes of Shame”, temporada 2, episodi 12; en aquest capítol la família Griffin 
és  protagonista  d’una  docu‐sèrie  anomenada  The  real  Griffins  en  la  que  els  productors  decideixen 
substituir a Meg per una actriu més atractiva), per posar només alguns exemples. 
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contextuals,  per  exemple  les  declaracions  dels  creadors  d’aquests  programes.  Un  cas 

significatiu  és  el  de  Gran  Hermano,  al  que  Roberto Ontiveros,  director  de  les  sis  primeres 

edicions espanyoles, es refereix de la següent manera: 

“No se conocía el hecho de emitir  la realidad a borbotones, sin ninguna  intermediación 

más allá de la que supone elegir un enfoque de cámara y hacer que su aspereza, propia 

de su inmediatez y su falta de pulimiento, sea lo que aporte el espectáculo necesario. (…) 

El  secreto  del  programa  es  algo  que  ya  hemos  dicho  en  varias  ocasiones:  es  una 

telenovela  de  la  vida  real”  Roberto  Ontiveros,  director  del  programa  Gran  Hermano 

(Pérez Ornia, 2003: 67). 

Així,  tot  i que Ontiveros defineix el programa com una  telenovel∙la de  la vida  real,  l’element 

que  subratlla  és  l’autenticitat.84  De  la mateixa manera  passa  amb  les  estratègies  textuals 

d’aquests programes: tot i ser programes híbrids que tant tenen elements del documental com 

de la ficció, concursos, etc. allò que més subratlla el text és el seu caràcter real i autèntic.  

Aquest  efecte  de  real  no  sempre  tindrà  en  compte  el  món  “exterior”  (preexistent  i 

independent del programa televisiu), sinó que en molts casos es tracta d’introduir dins el text 

moments  de  “veritat”,  a  costa  sovint  d’introduir  elements  artificials. A  continuació  veurem 

quins elements tenen a veure amb l’efecte de real, tant a nivell de forma com de contingut. Cal 

dir  que  no  sempre  es  donen  tots  aquests  elements  a  la  vegada,  sinó  que  es  poden  crear 

diverses combinacions.  

A nivell formal, un dels elements més visibles sobre el que es fonamenta l’efecte de real és l’ús  

de  les  convencions  del  documental  d’observació  (segons  la  tipologia  proposada  per  Bill 

Nichols, 1997: 65‐114), és a dir, allò que John Caughie (1985) anomena documentary  look. Es 

caracteritza pels plans moguts i desenquadrats, la il∙luminació natural, so a vegades inaudible, 

pel∙lícula  amb  gra...  que  forma  part  d’una  “estètica  del  pla  no  premeditat”,  que  nega 

l’existència d’un guió, d’una planificació: la càmera és sorpresa per un esdeveniment inesperat, 

una acció espontània i, per tant, vertadera.  

                                                            
 

84 En aquest apartat ens fixarem en els aspectes lligats al text que subratllen la relació de la telerealitat 
amb allò  real. Ara bé, els aspectes contextuals, per exemple com es presenta un programa des de  la 
mateixa cadena d’emissió,  també  tenen certa  importància a  l’hora de subratllar uns aspectes o altres 
d’un text televisiu. Aquests elements han estat estudiats per Murray (2004). 
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A  aquetes  convencions  s’hi  han  anat  incorporant  altres  estètiques  documentals,  igualment 

lligades a la captació d’una realitat preexistent (veure Kilborn, 2003: 17‐22):  

• La  càmera  de  videovigilància,  una  estètica  introduïda  pels  programes  d’accidents  i 

emergències  i  crims  reals  i  que  Big  Brother  va  convertir  en  un  “estàndard”  de  la 

telerealitat en aquells programes en els que l’espai està construït. 

• La càmera domèstica, caracteritzada per la falta de qualitat de la imatge, plans que no 

responen  a  les  convencions  del  llenguatge  audiovisual  (imatges  desenquadrades, 

moviments extremadament irregulars i sobtats...). 

• La càmera oculta, exemple extrem de la càmera que capta una realitat preexistent en 

la que no influeix. 

• La  càmera  nocturna  (que  permet  veure  esdeveniments  nocturns  sense  que  la 

il∙luminació delati la presència de la càmera). 

• La web  cam,  de  la  que  sorgeixen  el  confessionari  i  els monòlegs  dels  participants 

(confessionaris). 

Aquesta estètica documental revela  la naturalesa mediada de  la representació, donat que el 

treball  de  la  càmera  és  molt  visible:  els  plans  estan  moguts,  no  sempre  veiem  els 

esdeveniments des del millor punt de vista possible (com passaria en el llenguatge del cinema 

clàssic85) i és precisament d’aquesta sinceritat amb la pròpia naturalesa de la representació de 

la que es desprèn unes  instruccions de  lectura que presenten  les  imatges com una captació 

directa de la realitat, sense la intervenció del realitzador en els esdeveniments enregistrats.  

Però en el llenguatge audiovisual utilitzat en els programes de telerealitat no només s’utilitzen 

les convencions del documental, sinó que aquestes es tendeixen a barrejar amb recursos del 

llenguatge audiovisual clàssic (seguint altre cop la terminologia de Caughie, dramatic look). Per 

exemple, s’acostuma a utilitzar recursos com el pla/contraplà, els raccords per amagar els talls 

de  l’edició,  la durada dels plans és més  curta que en els documentals  (on  s’acostuma a  fer 

preses molt llargues),...   

                                                            
 

85 Veure Bordwell (1995; 1996: 156‐204). 
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Tal com afirma John Caughie (1985), el documentary i el look dramatic look són antagònics en 

la  relació que estableixen amb  la  realitat  representada: mentre que el primer delata en  tot 

moment  el  seu  caràcter mediat,  el  segon  presenta  la  representació  com  si  fos  la  realitat 

mateixa (transparència). Els programes de telerealitat amaguen aquest conflicte: els dos estils 

s’utilitzen  de  tal manera  que  es  confirmen mútuament,  transmetent  una  forta  sensació  de 

realisme i un discurs de veritat aparent i aproblemàtica. El caràcter mediat és evident però no 

tant com per distreure’ns d’allò representat. 

Ara  bé,  l’efecte  de  real  sobre  el  que  es  construeix  la  telerealitat  no  descansa  només  en 

aspectes formals, ja que en les darreres dècades la fiabilitat de la imatge com a document i la 

confiança  en  els  codis  del  documental  com  a  garantia  de  veritat  s’ha  esquerdat.  I  és  que 

l’aparició  de  la  telerealitat  és  paral∙lela  a  l’anomenada  “era  de  la  sospita”  (expressió 

encunyada per Ignacio Ramonet el 1988 a La tiranía de  la comunicación), conseqüència de  la 

primera  Guerra  del  Golf  i  la  constatació  de  la  manipulació  de  l’opinió  pública  a  través 

d’imatges  falses,  l’aparició  de  les  imatges  sintètiques  i  els  falsos  documentals  (o  també 

anomenats mockumentaries). Zelig (Woody Allen, 1983), Forgotten Silver (Peter Jackson, Costa 

Botes i 1997), Der Dritte Weltkrieg (Alemanya, ZDF, 1998) o  programes de televisió com Brass 

Eye  (BBC2,  1997)  provaven  que  la  fiabilitat  dels  documentals  es  limitaven  a  les  seves 

convencions  i  que  la  confiança  que  l’espectador  hi  diposita  és  només  una  qüestió  de  fe 

(Nichols, 1997: 198‐204, 210‐215). De fet, per alguns autors l’aparició de la telerealitat és una 

paradoxa  (Fetveit,  1999):  com  pot  aparèixer  un  gènere  que  es  basa,  en  bona  part,  en  el 

caràcter  d’evidència  de  les  seves  imatges,  posant  en  primer  terme  la  relació  indèxica 

d’aquestes  amb  la  realitat,  en  un  moment  en  què  la  imatge  digital  trenca  amb  aquesta 

confiança en la fotografia com a document?  

Aquest debat és coherent amb l’afirmació de Fiske i Hartley (1989) sobre que els codis realistes 

acaben perdent el seu potencial autentificador:  

“The frequent use of a sign makes it more conventional, and extends the number of users 

who agree on its meaning, or, to put it another way, increases the probability that it will 

be decoded similarly by different receivers. (...) What seems to happen in this process is 

that at some point a sign becomes over‐used, and  then  its  receivers see  its signifier as 

determined entirely by convention and not at all by reality: at this point it ceases to be an 

effective sign, and becomes a cliché.” (Fiske; Hartley, 1989: 63) 
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I,  efectivament,  l’ús  de  les  convencions  del  documental  s’ha  convertit  en  un  clixé  amb  un 

poder limitat a l’hora de crear un efecte de real, de manera que aquest s’haurà de fonamentar 

sobre altres elements, lligats amb el contingut.  

La major part d’aquests recursos tenen a veure amb el participant: les seves accions, les seves 

emocions, el seu cos. Ja hem parlat que els protagonistes dels programes de telerealitat són, 

majoritàriament, persones corrents  i anònimes. Aquest anonimat  i “normalitat” s’ha de  llegir 

en clau d’autenticitat: són gent “real” que viu davant la càmera, enlloc d’actors que simulen. La 

importància d’això la deixa clara Francesc Escribano en parlar dels docu‐soaps: 

“Los personajes no actúan,  sólo permiten que  seamos  testigos de  sus  vidas”  Francesc 

Escribano, sobre el docu‐soap Bellvitge Hospital (Pérez Ornia, 2000: 188)  

“La intención de este espacio es conseguir que las personas que acuden a las clínicas con 

sus  animales,  enfermos,  los  mismos  veterinarios  y  los  cuidadores  de  animales  se 

acostumbren a  la  presencia  de  la  cámara  de manera  que  actúen  con  naturalidad.  En 

ningún  caso  se  pide  a  los  distintos  personajes  que  repitan  ninguna  acción”  Francesc 

Escribano i Joan Úbeda, sobre el docu‐soap Veterinaris (Pérez Ornia, 2001: 233).  

En  bona  part,  l’efecte  de  real  de  la  telerealitat  es  basa  en  el  fet  que  allò  que mostra  són 

persones  que  actuen  de  forma  espontània  davant  la  càmera  i  que  demostren  sentiments 

autèntics. Tal com afirma Ellis (2009), donat que  la telerealitat ha  introduït  la  importància de 

les emocions sinceres, al mateix temps també ha  introduït  la preocupació per saber detectar 

quan aquestes emocions no són sinceres o quan no són posades en escena adequadament. Per 

aquest motiu s’han creat dispositius per tal d’expressar aquestes emocions. El més  important 

són els monòlegs, que, com s’ha vist en el repàs històric, els reality games shows van convertir 

en un estàndard de la telerealitat. 

Els monòlegs dins del  text  tenen  la  funció de  representar  i  facilitar  l’expressió d’emocions  i 

pensaments sincers per part dels participants, donat que aquests s’expressen en un context de 

soledat en el que el participant sap que “ningú” l’escolta (veure Alama i Pantti, 2006). Resulta 

paradoxal que el monòleg sigui la forma privilegiada d’expressar les emocions dels participants 

i autentificar‐les, ja que es tracta d’una forma d’expressió teatralitzada, poc corrent en la vida 

real.  És  un  bon  exemple  de  la  complexitat  de  les  relacions  entre  autenticitat  i  ficció  dels 

diferents elements que formen part de la telerealitat. 
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Ara bé, aquesta actuació espontània i emocions sinceres no són fàcils d’aconseguir, ja que són 

limitades pel  concepte de performance, és  a dir,  l’actuació  i  simulació davant  la  càmera de 

forma  conscient  i  deliberada.  Per  una  banda,  s’afirma  que  els  participants  sempre  actuen 

davant  la  càmera en major o menor mesura  (seguint  la  idea que  la presència de  la  càmera 

sempre modifica la realitat que capta). Per una altra, el mateix programa demana un cert grau 

de performance en els participants: aquests habitualment són seleccionats d’acord amb la seva 

capacitat  d’expressar‐se,  demostrar  sentiments  i  donar  joc  davant  la  càmera.  És  a  dir,  són 

personatges  reals,  però  seleccionats  per  a  respondre  als  codis  de  la  televisió  a  nivell 

d’aparença,  comportament,  possibles  interaccions  que  es  puguin  establir  entre  ells... 

(Kompare,  2004;  Kilborn,  2003:  13‐14,  73‐77;  Cáceres,  2001). No  cal  dir  que  la  selecció  de 

determinats  participants  pot  facilitar  l’aflorament  de  conflictes  i  trames.  Al mateix  temps, 

molts dels programes estan construïts per afavorir aquesta performance. El cas més clar són 

els reality game shows com Big Brother, en els que el destí dels participants depèn tant dels 

seus  companys  com  dels  espectadors,  de manera  que  aquests  poden  interpretar  un  paper 

davant dels espectadors (per tal d’aconseguir no ser expulsat i guanyar el concurs) i davant els 

altres participants (per tal d’aconseguir no ser nominat). 

En conseqüència, el concepte de performance és un  límit a  l’efecte de real86. Com se supera? 

Introduint elements que forcin els participants sentiments que no es poden fingir. Així, aquests 

programes  situen  gent  real  en  condicions  irreals  i  extremes  que  faciliten  l’emergència  de 

sentiments extrems, incontrolables i, per tant, vertaders (Aslama i Pantti, 2006). De fet, es pot 

observar  com  la  telerealitat ha experimentat una evolució  cap a  la  recerca de  l’autenticitat, 

portant cada cop més a l’extrem aquests participants i les seves reaccions. Al mateix temps, el 

caràcter immersiu de molts dels programes de telerealiat serveixen també a aquest fi, sota la 

premissa que ningú pot fer un paper 24 hores al dia. Seguint aquest argument, Moseley (2000: 

313‐314)  entén  que  aquestes  estratègies  s’utilitzen  quan  la  simple  presència  de  persones 

“normals  i  corrents”  ja  no  és  suficient  per  assegurar  l’efecte  de  realitat  i  autenticitat, 

                                                            
 

86 Precisament, A. Hill (2005: 57‐78) analitza la percepció dels espectadors en relació a l’autenticitat dels 
programes de telerealitat. A partir de les entrevistes amb espectadors, arriba a la conclusió que aquests 
desconfien de  l’autenticitat de  les actuacions dels participants  i habitualment  les  jutgen com a  falses, 
com que  actuen diferent perquè hi ha una  càmera davant, de manera que neguen  la possibilitat de 
l’autenticitat en els realities. Això ens permet fer‐nos una idea de la distància que s’estableix a vegades 
entre l’espectador ideal construït pel programa i l’espectador real.  
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precisament perquè a mesura que els participants estan més habituats a posar‐se davant  les 

càmeres la seva actuació cada cop és més conscient i premeditada. 

Aquest  tipus  d’estratègies  també  permeten  l’entrada  de  famosos  com  a  participants  sense 

perdre el seu efecte de real, ja que a aquests personatges famosos se’ls sotmet a les mateixes 

pressions que als participants anònims, pressions que han de servir per fer aflorar reaccions  i 

sentiments autèntics. 

De  fet,  l’evolució dels gèneres de  la  telerealitat confirmaria  la hipòtesi de Moseley. Tal com 

s’ha vist en el repàs històric, els programes de telerealitat evolucionen des de  la voluntat de 

documentar  la  realitat  (programes  de  crime‐time,  accidents  i  emergències,  reality  shows  i 

docu‐soaps), és a dir, representar fets preexistents, que s’esdevenen de forma independent al 

programa  i  a  la  presència  de  la  càmera  i  confiar  que  simplement  introduint  una  càmera  al 

carrer o en l’esfera privada dels participants serà suficient per trobar moments d’autenticitat, 

a  crear  situacions  i  entorns  cada  cop més  artificials  amb  la  voluntat  de  generar moments 

d’autenticitat, provocar en el participant emocions que no es poden  fingir. En aquest sentit, 

són molt significatives les paraules de Francesc Escribano87 en el programa de TV3 Disculpin les 

molèsties88, en  les que  ironitzava  sobre el  fet que els darrers  formats de  la  telerealitat han 

transformat els realitzadors, que inicialment eren caçadors (pel fet que en els primers formats 

lligats amb  la  realitat  calia anar a buscar  la  realitat,  sortir al  carrer, etc.), en  ramaders, que 

tanquen els participants en un plató‐granja i els exploten de forma intensiva.89 

Així,  la  construcció  d’un  espai,  les  regles  del  programa,  la  presència  d’actors,  etc.  limiten  i 

guien  les  accions  i  emocions  dels  participants,  facilitant  que  es  desenvolupin  determinades 

trames. És a dir, el seu objectiu és “narrativitzar” la realitat, de manera que són l’equivalent al 

guió de  la ficció. La diferència és que  l’execució concreta dels diàlegs  i  les accions depèn dels 

participants. S’introdueix així l’atzar i l’espontaneïtat, dos elements claus en la construcció de 

l’efecte de real. 

                                                            
 

87 Recordem que Francesc Escribano va ser, juntament amb Joan Úbeda, el creador dels primers docu‐
soaps produïts i emesos per Televisió de Catalunya (veure apartat 2.2.2.4).  
88 “La fama a través de la tele”, programa emès el 04.03.2010. 
89  Paradoxalment,  en  l’estudi  de  Hill  (2005:  57‐78)  abans  citat  (nota  86),  aquesta  evolució  de  la 
telerealitat ha portat als  teleespectadors a veure els nous  formats com menys autèntics, amb menys 
credibilitat (mentre que els primers formats, més lligats als noticiaris),són percebuts com a més creïbles. 
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En relació a  l’atzar  i espontaneïtat, el directe també té un paper  important.  Ja hem vist com 

aquest  és  una  part  important  d’alguns  realities,  especialment  a  partir  de  l’aparició  de  Big 

Brother.  Aquest  intensifica  la  sensació  d’immediatesa  i  autenticitat  del  programa, 

especialment per  la  possibilitat  dels  imprevistos,  és  a dir, que  en un programa de  televisió 

(habitualment sempre molt ben preparat i estructurat) entri “la realitat” a través de successos 

inesperats90. Un bon exemple és el de Derren Brown plays Russian Roulette, emès en directe (i 

així  s’especificava en  la  imatge, veure Figura 2‐2),  tot  i que amb un delay d’un minut per  si 

Brown  s’equivocava  i  s’acabava  disparant  un  tret  al  cap. Aquest  programa  no  tindria  res  a 

veure si s’emetés en diferit... Evidentment, això no vol dir que el propi text no intenti controlar 

els imprevistos. Per exemple, quan un jove proetarra va entrar a la casa en la primera edició de 

Gran Hermano a Espanya, en el que en el text no hi queda constància: només el so dels crits i 

les imatges d’una peixera (veure Lacalle, 2001: 150‐151). Tot i això, el directe és una promesa 

de què pot passar qualsevol cosa en qualsevol moment.  

Finalment, el cos dels participants és  la principal  superfície  sobre  la que es  construeixen els 

efectes  de  real.  Aquest  és  una  prova  d’autenticitat.  En  primer  lloc,  el  rostre  és  el  lloc  on 

s’expressen els sentiments “reals” dels participants (alegria, dolor, tristesa...)91, que no actuen 

sinó que viuen (d’aquí l’expressió “pornografia dels sentiments” amb la que es feia referència a 

aquests programes fa uns anys)92. En tots aquests programes destacarà la presència de primers 

plans,  que  tenen  una  funció  primordialment  indèxica  (Andacht,  2003),  com  a  document 

d’aquest moment autèntic. Al mateix  temps, els sentiments són  la prova que els  fets que es 

mostren  a  l’espectador  són  reals  perquè  tenen  un  impacte  real  en  els  participants  que  els 

viuen,  independentment de  si  són esdeveniments  independents al programa o generats per 

aquest. 

                                                            
 

90 Aquest  efecte  de  l’imprevist  ha  estat  especialment  estudiat  a partir  de  les  catàstrofes  emeses  en 
directe  (l’explosió  del  Challenger  és  un  bon  exemple,  en  ser  un  esdeveniment mediàtic  que  es  va 
convertir en desastre, veure White, 2004). 
91 Aquests sentiments “autèntics” després són magnificats mitjançant tots els recursos de  l’enunciació 
que provenen de la ficció i l’espectacle (primers plans, música, etc.). 
92 I d’aquí les acusacions contra alguns participants de simular les emocions davant la càmera, vist com 
una forma de “trencar les  normes” del programa.  
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Però és sobretot a través de  la violència93 exercida sobre el cos del participant que es crea el 

“truth  claim”  dels  programes,  situant‐nos  en  un  àmbit  proper  al  de  al  pornografia  (sense 

connotacions negatives). L’exemple paradigmàtic són les ”auto‐mutilacions” dels protagonistes 

de Dirty Sanchez  (EUA, MTV, 2002). Tot  l’interès del programa  rau en els danys  físics  (reals) 

que s’imparteixen entre ells aquests nois i les marques vertaderes que deixen aquestes accions 

en els seus cossos: sang, cicatrius, morats, cremades... que mostren a la càmera, però també el 

vòmit, com a exteriorització del fàstic. Aquestes marques i ferides autentifiquen les accions i al 

mateix  temps  el  vincle  del  programa  amb  la  realitat  (tot  i  que  aquests  actes  de  violència 

segurament no es durien a terme si la càmera no hi fos...). 

En altres programes apareixen aquests mateixos recursos, tot  i que no són  l’element central. 

Així,  per  exemple,  a  Survivor  es mostren  les  ferides,  la  pell  cremada  i  el  pes  perdut  pels 

participants, proves, totes elles, de què l’experiència representada és real, que els participants 

realment  viuen els 40 dies de  concurs a  l’illa, que  realment no  tenen menjar... En  la  versió 

espanyola,  per  exemple,  un  dels  moments  que  es  repeteix  quasi  cada  any  és  el  de  la 

comparació del pes dels participants abans i després de passar pel programa. 

Man vs. Wild,  tot  i ser un programa que se situa als  límits del gènere,  també utilitza aquest 

tipus  d’estratègies.  Bear  Grylls  viu  experiències  extremes  davant  la  càmera,  cosa  que  crea 

efectes de realitat, ja que aquelles escenes no poden ser falsejades. Per exemple, en el capítol 

dedicat al desert de Baja California94 a Bear li pica una abella al front i sofreix una greu reacció 

(Figura 2‐3), unes imatges que clarament serveixen per ancorar el programa a la realitat (i aquí 

els primers plans de Bear i els plans detalls dels seus ulls tenen una importància central, plans 

que altre cop funcionen primordialment com a índexs). 

 

                                                            
 

93 En el cinema actual també s’utilitzaran aquest tipus de recursos, però habitualment a partir del sexe. 
Exemple d’això són Idioterne (Lars von Trier, 1998), Ken Park (Larry Clark i Ed Lachman, 2002), 9 songs 
(Michael Winterbottom, 2004) o Shortbus (John Cameron Mitchell, 2006).  
94 Temporada 5, episodi 1, “Baja Desert” (estrenat als EUA per Discovery Channel el 6 d’agost de 2008). 
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FIGURA 2‐3: REACCIÓ A LA PICADA D’UNA ABELLA 

   

MAN VS. WILD (TEMPORADA 5, EPISODI 1, “BAJA DESERT”) 

 

Un altre bon exemple és el del menjar i beure: en cada episodi Grylls menja o veu alguna cosa 

inesperada i, sovint, fastigosa: cou carn i peix al foc, però també menja insectes, aranyes, cucs, 

peix  i carn crus d’animals que  troba morts o caça; beu  l’aigua de dins de  lianes  i cocos, neu 

desfeta, però també orina, l’aigua que treu esprement un excrement d’elefant... És a dir, no es 

limita a mostrar un insecte, dir que és comestible i explicar que abans de menjar‐se’l se li ha de 

tallar el cap, sinó que se’l menja davant la càmera. En aquest sentit, els primers plans de Grylls 

mastegant,  engolint  i,  sobretot,  fent  ganyotes  de  fàstic  (veure  Figura  2‐4  i  Figura  2‐5) 

funcionen com a marques d’autenticitat  (el  rostre que no menteix en expressar el  fàstic, els 

actes físics que no es poden simular)95.  

 

                                                            
 

95  Com  és  de  suposar,  hi  ha  hagut molts  debats  i  controvèrsies  sobre  si  el  programa  és  totalment 
“autèntic”, és a dir,  si Grylls  rep o no ajuda,  si dorm  realment a  la  intempèrie... en  realitat,  com  tot 
programa televisiu, Man vs. Wild és una combinació d’escenes documentals i altres “reconstruïdes”. La 
gravació de cada capítol dura 10 dies, de manera que a vegades dorm en un campament base a la zona 
(veure Dodd, 2007). 
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FIGURA 2‐4: BEAR ES MENJA UNA LARVA 

   

   

    

MAN VS. WILD (TEMPORADA 5, EPISODI 1, “BAJA DESERT”) 
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FIGURA 2‐5: BEAR BEU ORINA EMMAGATZEMADA EN UNA PELL DE SERP 

   

   

MAN VS. WILD (TEMPORADA 5, EPISODI 1, “BAJA DESERT”) 

 

Fer menjar aliments estranys als participants és un tret recurrent per fomentar l’efecte de real, 

ja que les reaccions de fàstic són difícils de dissimular. Podem trobar més exemples a banda de 

Man vs. Wild. Tornant a Survivor, en aquest reality game show en cada temporada hi ha una 

prova que consisteix en menjar delicatessen locals (cucs vius i tot tipus d’aliments fastigosos). 

Una altre programa en el que apareixen moments similars és The Amazing Race. Per exemple, 

en  l’episodi 8 de  la desena temporada, dues parelles de concursants s’han de menjar un plat 

sencer  de morros  de  vaca  fregits  a Madagascar.  En  la  seqüència  es mostren  contínuament 

primers plans on es veuen  les cares de fàstic dels participants. Seguint aquesta mateixa  línia, 

en el sisè episodi de  la sisena temporada, un membre de cada parella de concursants han de 

menjar‐se una sopa picant típica de la cuina hongaresa tan ràpid com puguin. El resultat és que 

un dels participants, Freddy, acaba vomitant dins del plat, de manera que s’ha de menjar el seu 

propi vòmit per tal de passar la prova.  



Capítol 2: Marc teòric 

84 

Per  tancar  aquest  apartat,  anem  a  veure  més  detalladament  dos  programes,  exemples 

paradigmàtics de l’evolució que ha sofert la telerealitat cap a un major pes de la ficció. Veurem 

quins  recursos  s’utilitzen  en  aquests  realities per  reivindicar una  relació privilegiada  amb  la 

realitat, tot i ser dos casos en els que l’equilibri entre l’autenticitat i l’artifici és precari. Aquests 

dos programes són The Colony i Murder, als que s’ha fet referència en el repàs històric (apartat 

2.2.2.3).  

The Colony  introdueix a 10 persones anònimes que no es coneixen entre elles en un escenari 

post‐apocalíptic propi de la ciència ficció. Com ja s’ha explicat anteriorment, cadascun dels 10 

participants  és  expert  en  algun  àmbit  que  pot  ser  d’utilitat  (enginyers,  electricistes, 

especialistes  en  defensa  personal,  un metge,  una  infermera...). Hauran  de  viure  durant  10 

setmanes només amb allò que trobin en els espais que els proporciona el programa: un taller 

mecànic abandonat, magatzems... A més,  regularment els ataquen  saquejadors  (interpretats 

per actors).  

Els primers minuts del primer  episodi,  a  través de  la narració en off  i  les  imatges,  vinculen 

directament el programa amb la ciència ficció. El narrador introdueix l’escenari:   

Narrador  off:  Los  Angeles  is  one  of many  cities  left  devastated.  Infrastructure  breaks 

down. Chaos reigns. This is the setting of The Colony. 

Les  imatges que acompanyen aquest  introducció utilitzen efectes especials per construir una 

realitat  que  no  existeix  (Figura  2‐6).  Al  mateix  temps,  l’arribada  dels  participants  és 

representada amb plans més propers a la ficció que al documental: plans aeris espectaculars i 

enquadraments ben pensats (Figura 2‐7). 

 

FIGURA 2‐6: LOS ÁNGELES DESPRÉS DE LA CATÀSTROFE 
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THE COLONY (TEMPORADA 1, EPISODI 1) 

 

FIGURA 2‐7: L’ARRIBADA DELS “SUPERVIVENTS” 

   

 

THE COLONY (TEMPORADA 1, EPISODI 1) 

 

Com que l’entorn creat és extraordinàriament proper a la ficció, s’intenta vincular el programa 

amb  el món  real  (o  històric,  tal  com  diria  Bill Nichols)  donant  al  programa  un  caràcter  de 

“simulació quasi‐científica”. Això es fa mitjançant  la presència de tres experts (en enginyeria, 

seguretat i psicologia) que han ajudat a crear l’escenari en el que actuen els participants, que 

constitueix  un model  de  què  passaria  realment  en  una  catàstrofe.  De  fet,  el  programa  és 

presentat explícitament com una simulació: 
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The Colony (temporada 1, episodi 1): 

The Colony  is a  controlled experiment  to  see  if 10  strangers  can  rebuild  society  in  the 

wake of a global catastrophe. 

The world of The Colony has been designed using elements of both historical disasters 

and models of what the future would look like after a global viral outbreak. 

The  volunteers of  The Colony have an amazing opportunity  to  teach all of us how  to 

survive after a major catastrophe strakes. 

Aquests  tres  experts  en  cada  episodi  parlen  a  càmera  per  vincular  allò  que  es  veu  en  el 

programa amb aquest escenari possible, explicant a quin tipus de situacions és probable que 

s’haguessin  d’enfrontar  els  supervivents  i  quin  tipus  de  reaccions  psicològiques  serien  les 

normals en aquestes situacions. 

Les  reaccions  dels  participants  a  un  entorn  tan  extrem  també  serveixen  per  ancorar  el 

programa  a  la  realitat.  Per  exemple,  abans  de  començar, mantenen  als  participants  un  dia 

sencer sense dormir per  tal que  tinguin  les sensacions de cansament  i desorientació pròpies 

d’una  situació  com  la que  es  recrea. Al mateix  temps,  l’experta  en  psicologia  va  repetint  a 

l’espectador que per als participants, tot  i que saben que no hi ha hagut cap catàstrofe  i que 

estan en un programa de televisió, l’experiència acaba sent real.  

Finalment,  el  programa  inclou  també  una  part  didàctica,  en  la  que  s’explica  a  l’espectador 

quines tècniques li poden ser útils si es trobés en aquella situació, utilitzant gràfics i una veu en 

off que explica  les accions que duen a  terme els participants. Per exemple, com  fer un  filtre 

d’aigua  (Figura 2‐8),  com  saber quan es pot utilitzar un vàter  sense perill... Aquest  tipus de 

consells serveixen per apropar aquest programa als documentals  i divulgatius  i reclamar, una 

altra vegada, una relació amb la realitat.  
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FIGURA 2‐8: COM FER UN FILTRE D’AIGUA 

 

THE COLONY (TEMPORADA 1, EPISODI 1) 

 

Aquest  tipus  de mecanismes  que  volen  vincular  el  programa  amb  el món  real  i  la  idea  de 

simulació  no  són  un  cas  aïllat.  Per  exemple,  a Man  vs. Wild  també  s’utilitzen.  Així,  Grylls 

constantment vincula el programa amb  la realitat: sovint fa referència a històries personals o 

d’amics  seus  per  assenyalar  els  possibles  perills  de  determinats  territoris  o  la  utilitat  d’una 

tècnica de supervivència concreta. Per exemple, en el capítol dedicat a la Patagònia, Grylls ha 

de dormir en una cova excavada a la neu i explica a càmera que sempre cal portar una ampolla 

d’aigua buida per poder orinar a la nit sense haver de sortir d’allà on es dorm ja que un amic 

seu va morir al sortir a mitja nit de  la tenda  i caure per un barranc. En aquest mateix episodi 

explica que un altre company seu es va haver d’amputar ell mateix un dit gelat per demostrar 

a  l’espectador que  la  congelació  és un perill  real.  En  el  capítol  dedicat  a  Kènia  explica que 

“muchos  turistas  prefieren  ver  la  fauna  y  flora  de  Kenia  desde  globos.  Hace  poco  uno  se 

estrelló, murieron 2 personas y 11 resultaron heridas. Los supervivientes se perdieron por una 

zona donde  los ataques de animales  salvajes  causan 70 muertes al año”96. És a dir, que  les 

situacions  representades  pel  programa  tenen  una  vinculació  amb  la  realitat  ja  que  simulen 

esdeveniments  que  van  passar  realment  (no  són  només  esdeveniments  construïts  pel 

programa).  

 

                                                            
 

96 Transcripció de la versió doblada al castellà emesa per Cuatro. 
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Finalment, Murder utilitza  també aquesta estratègia de vincular el programa amb  la realitat. 

Com  s’ha  explicat  en  l’apartat  dedicat  a  la  història, Murder  és  un  programa  en  el  que  dos 

equips  formats  per  tres  persones  anònimes  han  de  resoldre  un  crim  “real”.  El  programa 

reconstrueix l’escena d’un assassinat que va passar realment i que va ser resolt per la policia. 

Els  dos  equips  hauran  de  resoldre  el  cas  en  48  hores  a  partir  de  les  proves  que  trobin  en 

l’escena  del  crim  reconstruïda,  els  resultats  de  l’autòpsia  real,  el  visionat  de  cintes  amb 

reconstruccions dels interrogatoris policials amb els sospitosos... 

A  l’inici de cada episodi apareixen unes  lletres blanques sobre fons negre en  les que s’avisa a 

l’espectador que els crims que es posen en escena són reals (“The heinous crimes you’re about 

to see are real”). Així, al  llarg de cada episodi quan es mostra  l’espai recreat o els maniquins, 

aquestes imatges es combinen amb altres fotografies de l’escena del crim real i dels cadàvers. 

La importància d’aquestes fotos per al programa i el seu efecte de real queda clara, donat que 

s’especifica en la imatge que són “actual  photos” (Figura 2‐9).  

 

FIGURA 2‐9: COMBINACIÓ D’IMATGES DE LA RECREACIÓ I D’IMATGES REALS 
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MURDER (TEMPORADA 1, EPISODI 1)  

 

Aquesta  mescla  entre  artificial  i  espontani,  recreació  i  document,  sustenta  el  mecanisme 

d’autenticitat d’aquest programa. Una combinació que és posada en escena en els mateixos  

títols de crèdit, on es combinen  clixés de  les pel∙lícules  i  sèries policíaques amb expressions 

com “real homicide” o “actual evidence”. 

 

FIGURA 2‐10: TÍTOLS DE CRÈDIT DE MURDER 
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MURDER (TEMPORADA 1, EPISODI 1)  

 

Finalment,  com  en  tot  programa  de  telerealitat,  la  reacció  dels  participants  també  afegirà 

autenticitat al programa. En cada episodi  s’intercala en  la  representació dels esdeveniments 

monòlegs dels participants a  càmera en els que expliquen  retrospectivament  les  sensacions 

que  experimentaven  en  cada moment.  Habitualment  sempre  comenten  com  es  van  sentir 

quan van entrar en les escenes del crim reconstruides, destacant que tot i que sabien que els 

cadavers  eren maniquís  i  la  sang  era  de mentida,  la  seva  sensació  de  repulsa  era  real.  És 

precisament aquest efecte en l’estat anímic dels participants allò que ajuda a crear l’efecte de 

real. 

Tots  aquests elements  sobre els que  es  construeix  l’efecte de  real de  la  telerealitat no  són 

nous:  la presència de persones  anònimes,  la quotidianitat,  les  convencions del documental, 

l’atzar  i  l’espontaneïtat  també  estan  presents  en  estils  realistes  anteriors,  com  el  realisme 

pictòric i literari del segle XIX, el neorealisme italià, el docudrama o el Dogma 95 (amb el que 
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és contemporani).97 De fet, J. M. Baget Herms (2003) enllaça la telerealitat amb altres gèneres 

televisius que reclamen una relació privilegiada amb la realitat, com el docudrama anglès. 

 

2.2.3.3. L’impacte de la telerealitat 

L’aparició de  la telerealitat ha tingut un fort impacte tant a nivell televisiu com social. Ja hem 

vist que són programes que han aconseguit captar  l’atenció massiva de  l’audiència  i que  les 

seves característiques s’han dispersat en altres gèneres televisiu (veure apartat 2.2.2.3). Però, 

a  més  a  més,  els  realities  han  provocat  ressonàncies  que  han  afectat  a  qüestions  més 

profundes, com les característiques de l’esfera pública televisiva, la definició de servei públic o 

la construcció de  la fama  i popularitat. De  la mateixa manera, molts autors han alertat sobre 

els perills de  la telerealitat  i els seus possibles efectes en els espectadors, els participants  i el 

context  televisiu.  En  aquest  apartat  resseguirem  les  principals  reflexions  que  s’han 

desenvolupat  en  els  darrers  anys  en  la  recerca  internacional  al  voltant  dels  canvis  que 

introdueix la telerealitat.  

 

Crítica cultural: telerealitat com a telescombraries 

L’aparició de la telerealitat i de cadascun del seus subgèneres ha anat acompanyada d’alarma 

social  i crítiques al seu baix valor cultural. Es considera que aquests programes són de baixa 

qualitat, poc ètics  i perillosos,  ja que poden  fer mal  tant a  l’espectador  i  la societat, com als 

participants i al propi sistema televisiu. Així, la telerealitat s’ha estigmatitzat (sobretot a través 

de la premsa i la crítica televisiva) com a telescombraries98 (trash TV) i aquesta estigmatització 

                                                            
 

97 Per entendre quins elements són utilitzats per crear aquest efecte de real ens serà útil el treball de 
recerca  del  Doctorat  en  Comunicació  Social  (UPF)  presentat  l’any  2006,  titulat  “Construcció  d’un 
protocol d’anàlisi per a l’estudi de la telerealitat i el Dogma 95” (Oliva, 2006), on s’intentava clarificar el 
concepte realisme a través del repàs de diferents estils realistes de la pintura, la literatura, el cinema i la 
televisió, així com els treballs teòrics al voltant d’aquest tema. És a dir, no es tractava de privilegiar una 
definició per sobre de les altres, sinó de veure a quins àmbits feien referència les diferents definicions i 
debats per tal de convertir el concepte en útil per a l’anàlisi de textos audiovisuals. 
98 Per a una anàlisi  i genealogia de  l’ús del  terme  telescombraries a Espanya veure Palacio  (2007). En 
aquest  treball, Palacio  identifica  l’origen del  terme en els Estats Units a  finals dels 80,  referint‐se als 
primers realities i talk shows. Quan el terme desembarca a Espanya, s’utilitza com un insult genèric a la 
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s’ha  transmès  també a  la gent que  la mira99. Això dificulta poder‐ne  fer anàlisi ponderades  i 

allunyades  de  prejudicis.  Anem  a  continuació  a  resseguir  breument  algunes  d’aquestes 

crítiques. 

Un dels elements que  serveix  com a punt de partida del debat  sobre el valor  cultural de  la 

telerealitat  és  el  seu  caràcter  híbrid.  El  fet  que  la  telerealitat  agafi  elements  de  gèneres 

televisius ja establerts s’ha utilitzat per argumentar que no és un gènere nou o innovador sinó 

que, tal com afirma Richard Kilborn  (2003: 53‐55), és tan sols “old wine  in new bottles”. És a 

dir, que els diferents subgèneres  i formats de  la telerealitat no aporten res nou al panorama 

televisiu i que són programes fets només per aconseguir el màxim èxit possible amb el mínim 

esforç creatiu. Al nostre parer, crítiques com  les de Kilborn no tenen en compte  la dialèctica 

que  es  crea  a  l’interior  de  cada  subgènere  i  format  de  la  telerealitat  entre  els  diferents 

elements genèrics que els formen, establint relacions noves i interessants. 

A aquestes crítiques s’hi afegeix el recel que desperta el concepte de format televisiu, és a dir, 

l’adaptació  d’aquests  programes  arreu  del  món  seguint  una  lògica  de  franquícia  (una 

estratègia típica dels mitjans per limitar la incertesa de no saber si un nou producte audiovisual 

tindrà  èxit  o  no).  D’aquí  que  sovint  la  telerealitat  s’identifiqui  amb  el  concepte McTV,  en 

referència a la franquícia de menjar ràpid McDonald’s (veure Waisbord, 2004).  

Per  altra  banda,  alguns  autors  veuen  la  barreja  de  codis  genèrics  com  un  atac  a  l’ètica 

televisiva perquè pot crear confusió en l’espectador. Segons aquestes crítiques els programes 

de telerealitat són enganyosos  ja que pretenen ser allò que no són. Les afirmacions de Javier 

Maqua recollides a continuació resumeixen perfectament aquesta postura: 

“(...)  La  clasificación  genérica  de  los  espacios  televisivos  ha  estallado  en mil  pedazos; 

numerosos  programas  –generalmente  macroprogramas‐  aspiran  a  ser  totales,  no 

renuncian a nada, ni a  la  ficción ni a  la  información;  la docugangrena ha  infectado  la 

programación entera; a menudo, el espectador asiste perplejo a un espectáculo que no 

                                                                                                                                                                              
 

televisió,  tot  i que s’acostuma a  identificar els programes de  telerealitat com  l’exemple paradigmàtic. 
Palacio accentua la falta de definició sobre què significa aquest terme i, sobretot, què significa qualitat 
televisiva (el seu antònim). 
99 I aquest estigma queda reflectit en les respostes dels espectadors entrevistats en els projectes de Hill 
(2005,  2007),  que  habitualment  s’avergonyeixen  de  dir  que  aquest  tipus  de  programes  els  agraden, 
afirmen que no es pot aprendre res d’ells... 
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acierta a  situar: Quien eso  cuenta ¿es persona o personaje? ¿Se  trata de algo que ha 

sucedido realmente? ¿Es una reconstrucción? ¿Es ficción? La confusión se ha hecho carne 

y habita entre nosotros.” (Maqua, 1996: 108)100 

Aquest tipus d’acusacions han despertat l’interès per estudiar des de l’anàlisi de la recepció si 

els espectadors són capaços de descodificar aquests programes “correctament” en relació al 

seu caràcter híbrid. A. Hill (2000, 2002, 2005, 2007) ha analitzat aquesta qüestió en relació a 

diferents formats de la telerealitat i en tots els casos conclou que els espectadors són capaços 

d’identificar  perfectament  el  seu  caràcter  híbrid  i  que  és  precisament  aquesta  barreja  de 

gèneres d’on prové part de l’atractiu dels programes. Els espectadors no només diferencien la 

telerealitat de  la resta de gèneres  informatius, sinó que  la situen a  la cua de tots els gèneres 

relacionats  amb  la  realitat  (informatius,  documentals)  en  relació  a  la  seva  credibilitat, 

autenticitat  i  potencial  educatiu  (tot  i  que  al mateix  temps  és  el  gènere més  popular  dels 

analitzats, és a dir, el més vist).  

Finalment, encara en relació al seu caràcter híbrid, una de  les qüestions que més atenció ha 

captat és la relació que estableix la telerealitat amb el documental. Aquest tipus de reflexions 

es concentren en els seus subgèneres més propers a  les  formes documentals: els programes 

de crime‐time, d’accidents  i emergències  i els docu‐soaps. Així, per una banda trobem autors 

que denuncien que  la telerealitat no fa res més que espectacularitzar  i menystenir el gènere, 

centrant‐se  en  històries  sentimentals,  sense  rellevància  social,  personalitzades  en  vivències 

particulars i deixant de banda tot aspecte social o polític. Per l’altra, altres autors defensen que 

la telerealitat ha aconseguit popularitzar els gèneres documentals i informatius. Anem a veure 

aquests dos punts de vista amb més deteniment. 

Pel que  fa  a  la primera postura,  aquest  tipus de  crítiques  ja  van  aparèixer  amb els primers 

programes  de  telerealitat,  com  ara  els  programes  de  crime‐time.  Bill Nichols  (1994:  43‐62) 

veurà aquests programes, literalment,  com una perversió del documental:  

“Reality TV  is to documentary tradition as sexual  ‘perversion’ was to  ‘normal’ sexuality 

for  Freud.  The  biological  purpose  of  sexuality  –reproduction‐  is  no  longer  served  by 

perversions that have purposes on their own. Similarly, (…) [Reality TV] no  longer serve 

                                                            
 

100  Aquest  fragment  també  és  un  bon  exemple  de  l’ús  d’un  llenguatge  pejoratiu  per  referir‐se  a  la 
telerealitat. 



Capítol 2: Marc teòric 

94 

the  ostensible  purpose  of  news:  to  facilitate  collective  actions  based  on  fresh 

information.” (Nichols, 1994: 51) 

Segons Nichols, programes com Cops o America’s Most Wanted  ja no  serveixen per explicar 

com  funciona el món  i poder guiar així  l’acció dels ciutadans. L’ús de  testimonis  i evidències 

visuals que lliguen els continguts del programa al món històric tal com ho faria un documental 

no  s’utilitzen per  fer més  comprensible  la  realitat  a  l’espectador,  sinó que  se  subordinen  a 

l’espectacle.  A més  a més, Nichols  denuncia  que  aquests  programes mostren  imatges  que 

estan al límit d’allò acceptable i mostrable (per exemple violència real)101, deixant de banda les 

consideracions ètiques del documental. Ara bé, aquest  contingut, que podria  ser  considerat 

radical,  és  compensat  per  una  estructura  dramàtica  convencional  que  el  banalitza. Així,  els 

programes capten l’atenció de l’espectador, però l’impedeixen actuar.  

Al  mateix  temps,  Nichols  (1994:  57‐62)  manifesta  la  seva  preocupació  pel  fet  que  les 

característiques d’aquest nou gènere puguin  traspassar  la pantalla  i  transformar  la  societat, 

eliminant  la  consciència  històrica  i  la  capacitat  d’actuar  de  forma  coherent.  Aquest  és  un 

exemple  de  les  veus  que  consideren  perillosa  la  telerealitat  perquè  temen  que  les  seves 

característiques puguin encomanar‐se a la societat (un argument que recorda a deterministes 

tecnològics com Neil Postman, 1990).  

Els autors britànics que estudien aquesta qüestió relacionen també  l’aparició dels programes 

de  telerealitat amb  l’erosió de  les missions de servei públic  i amb una caiguda en  la qualitat 

intel∙lectual dels continguts televisius (“dumbing‐down”),  ja que aquests programes s’emeten 

en espais abans ocupats pels documentals  “seriosos”102. És a dir,  l’entrada de  la  telerealitat 

tindria efectes nocius en el panorama televisiu general, especialment quan aquests programes 

s’emeten a través de totes  les cadenes  i  les seves característiques s’acaben adoptant per tot 

tipus de gèneres (d’aquí la crítica de Kilborn en relació als documentals de natura que hem vist 

anteriorment). Tal com afirma Moseley: 

 “The  rise of  factual entertainment  in prime  time has been  seen as emblematic of  the 

dumbing down of British television (…) and as an articulation of the erosion of the BBC’s 

                                                            
 

101 Com hem vist, la telerealitat sovint s’ha vist com un gènere que amplia allò mostrable en la televisió, 
trencant allò que havia estat tabú (no només la violència física real, sinó també l’esfera privada).   
102 Veure apartat 2.2.2.2. 
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public  service  ethos,  perceived  as  representing  a  shift  in  address  from  citizen  to 

consumer,  from  “hard”  to  “soft”  values  in  factual  programming,  and  a  privileging  of 

entertainment over education and information” (Moseley, 2003: 105). 

Un exemple paradigmàtic d’aquest punt de vista és Kilborn (1994, 2000, 2003) i Bruzzi (2000), 

que  ataquen  els  docu‐soaps  per  tractar  temes  insubstancials  (veterinaris,  autoescoles...)  o 

institucions  (hospitals,  aeroports)  sense  cap  punt  de  vista  crític,  sense  cap  interès  per 

investigar, fent‐ne una representació superficial. De fet, segons Kilborn, les institucions obren 

les  seves  portes  als  equips  de  televisió  perquè  saben  que  se’n  farà  un  retrat  amable,  de 

manera que aquests programes  se  situen més a prop de  les  relacions públiques103   que del 

documental inquisitiu. 

Des d’aquest punt de vista, els docu‐soaps són una amenaça pel gènere documental: ocupen el 

seu espai  (empenyent el documental  seriós a  franges marginals)  i, enlloc de ser vehicles del 

pensament profund,  són un entreteniment  lleuger. Al mateix  temps,  són vistos  com un  clar 

símptoma  de  la  pressió  que  sofreix  la  BBC  per  aconseguir  millors  dades  d’audiència, 

conseqüència de l’augment dels canals privats i la fragmentació de les audiències. És a dir, són 

una mostra de la comercialització de la cadena i l’erosió del concepte de servei públic. A més, 

els  trets que el docu‐soap adopta de  la  ficció  (trames paral∙leles, personalització, estructura 

narrativa...) és vist com una manera de fer programes de fàcil visionat i digestió, evitant altres 

formes que demanin més esforç intel∙lectual als espectadors.  

Ara bé, potser aquest no és el punt de vista més útil a l’hora d’analitzar la telerealitat. Tal com 

afirma Catherine Johnson: 

“The rhetoric of these critiques is founded upon a series of dichotomies: human interest 

versus issues; emotionalism versus investigation; entertainment versus news; the popular 

versus  the  serious.  The  implication  is  that  the  ‘easy’  (and more  popular)  subjects  of 

factual entertainment can be clearly situated against the  ‘difficult’ (and therefore more 

valuable)  forms of  the  traditional documentary and current affairs programme. Within 

these  terms,  the  intrusion of  the personal and emotional  into  the previously  ‘rational’ 

                                                            
 

103 Precisament aquest caràcter de relacions públiques ja era expressat per Kilborn el 1994 en referència 
als programes d’accidents i emergències, en els que mai es dona una imatge negativa o es qüestiona si 
aquestes institucions fan bé la seva feina (1994: 426, nota 1). També Cavender i Fishman (1998: 10‐12) 
fan referència a aquest fet en relació als realities dels 90 centrats en crims. 
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and  ‘objective’  realm  of  television  documentary  represents  the  decline  of  factual 

programming and a concession  to populism at  the expense of  the BBC’s public  service 

remit  (...)  However,  are  these  the  criteria  under  which  we  should  evaluate  these 

programmes?” (Brunsdon et al., 2001: 41‐42) 

Johnson defensa que els programes de  telerealitat no poden  ser avaluats amb els mateixos 

criteris que els documentals,  ja que al ser comparats amb aquests és evident que es veuran 

com  a  fàcils,  emotius,  trivials...  en  definitiva,  com  a  simple  entreteniment104.  Compartim 

aquest punt de vista que, a més, permet aproximar‐se a aquest objecte d’estudi sense molts 

dels  prejudicis  que  han  evitat  que  se’n  facin  anàlisis  serioses,  apartades  de  discursos 

pamfletaris i apocalíptics. De fet, aquest tipus de crítiques parteixen de la idea que els gèneres 

televisius  poden  organitzar‐se  jeràrquicament  d’acord  al  seu  valor,  de  manera  que  els 

documentals  i  gèneres  informatius  estarien  en  la  part  superior  i  els  programes 

d’entreteniment en la part més baixa.  

Altres  autors, més optimistes,  veuen  la  telerealitat  com una manera de  fer més popular  el 

gènere  documental  (habitualment  de  minories),  portar‐lo  al  prime  time  i  augmentar  el 

pressupost que  les televisions estan disposades a pagar per aquest tipus de programes. Brian 

Winston,  per  exemple,  afirma  que  l’expansió  dels  programes  de  telerealitat  i  de  factual 

entertainment és el preu que ha de pagar el documental per  tal de poder  sobreviure en  les 

graelles de televisió en horaris de màxima audiència (citat  a Hill, 2005: 18, i Corner, 2002a). 

John Corner (2002a, 2002b) també segueix aquesta  línia de pensament. Segons aquest autor, 

si abans el documental podia ser entès com un projecte per transmetre valors  i convertir els 

espectadors  en  ciutadans  (documental  expositiu,  Grierson),  com  una  forma  d’investigació 

(reportatges  periodístics)  o  com  una mirada  nova  a  la  realitat  i  una  reflexió  sobre  el  propi 

gènere  (el  documental  reflexiu),  la  telerealitat  i  altres  programes  afins  proposen  una  nova 

forma de documental: el documental com a  forma d’entreteniment. Entrem així en  l’era del 

“post‐documental”.  

                                                            
 

104 Ara bé, és evident que el fet que cadenes públiques com la BBC o també TV3 (Pérez Órnia, 2003: 66) 
presentin aquests programes com noves formes de documental no ajuda a aquest argument. 
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En aquesta nova etapa, a més, es produeix una expansió del “documentary look” a altres tipus 

de programes  i  a  la  inversa105. Al mateix  temps,  s’introdueix  en  els programes de no  ficció 

(especialment  la  telerealitat)  els  conceptes  de  “performance”  i  “playfulness”,  així  com 

l’autoconsciència dels participants d’estar davant una càmera. Segons Corner, això augmenta 

el coneixement dels espectadors de la construcció que hi ha darrere qualsevol text audiovisual 

(una afirmació que  contradiu  les  crítiques a  la hibridació  com una manera de  confondre els 

espectadors).  

Així, per estudiar aquests nous programes calen nous barems,  ja que si es mesuren respecte 

els valors tradicionalment assignats als gèneres documentals (funció social, dimensió estètica, 

formes  de  producció...),  sempre  en  sortiran malparats  (seguint  així  la  línia  defensada  per 

Johnson).  

Ara bé, Corner  també manifesta  alguns  recels  i preocupacions  en  relació  a  l’expansió de  la 

telerealitat a costa del documental. Per una banda,  la  telerealitat  i altres  formats de  factual 

entertainment han servit per expandir l’àmbit del documental i han enriquit el gènere, però al 

mateix temps, alerta que “among the new formats, a tone of relaxed acceptance (...) reduces a 

sense of political horizons beyond the programme, even as it may open out the space available 

for observation and testimony and regenerate our enthusiasm for the delights of engaging the 

real through style” (2002: 154‐155). És a dir, que existeix el perill que desapareguin els espais 

de denúncia, investigació i reflexió sobre la realitat social. 

 

Pel  que  fa  a  la  presència  en  aquests  programes  de  persones  anònimes,  sovint  de  classes 

desafavorides,  això  porta  als  investigadors  a  formular‐se  qüestions  de  tipus  ètic.  Així,  la 

telerealitat  no  només  és  vista  com  un  perill  per  als  espectadors  i  el  context  televisiu,  sinó 

també  per  als  propis  participants.  Les  principals  qüestions  sobre  aquest  tema  ja  van  ser 

enunciats  per  Richard  Kilborn  (1994:  433‐436)  el  1994  en  el  seu  article  “How  real  can  you 

get?”:  aquests  programes  envaïen  la  privacitat  dels  participants,  en  alguns  casos  gravant  a 

persones  anònimes  sense  el  seu  consentiment  (per  exemple,  en  els  programes  de  càmera 

oculta o programes  com Cops on  les persones  arrestades per  la policia  eren  representades 
                                                            
 

105 Ja hem vist com el documental rep influència de la telerealitat i introdueix elements d’altres gèneres 
com la ficció. 
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com a culpables), l’explotació econòmica de les persones anònimes106, etc. Qüestions a les que 

s’afegeixen la humiliació i les situacions extremes a les que se sotmeten als participants en els 

realities  posteriors  a  Expedition:  Robinson.  Així,  s’acusa  a  la  telerealitat  de  despertar  les 

pulsions  voyeurs  i  sàdiques  en  els  espectadors  i moltes  vegades  se  l’ha  relacionat  amb  els 

espectacles de freaks dels circs o fins i tot amb les execucions públiques. 

Des d’una postura més moderada, Terribas i Puig (2001) reflexionen sobre aquest tema a partir 

d’un  estudi  encarregat  per  la  British  Broadcasting  Standards  Commission107  “Consenting 

adults?”  (Hibberd  et  al.,  2000),  en  el  que  s’arriba  a  la  conclusió  que  els  participants  de  la 

telerealitat no gaudeixen de mecanismes necessaris de protecció. Segons Terribas  i Puig, els 

reality  game  shows  són  el  cas més  extrem  d’aquesta  pèrdua  del  control  sobre  la  pròpia 

representació i vida, donat que en aquests programes el participant viu durant una temporada 

en un espai construït i dominat pel programa. De fet, aquest serà un aspecte també important 

en els realities de transformació. 

 

Telerealitat, esfera íntima i esfera pública 

La  telerealitat  introdueix  en  l’esfera pública  televisiva personatges  i  temes que  abans no hi 

tenien  cabuda. Així, molts  investigadors  s’han  interessat per quines  conseqüències  té per al 

debat  públic  el  protagonisme  que  la  telerealitat  dóna  a  les  persones  anònimes  i  la 

representació de temes de  l’esfera  íntima (com  les experiències personals, vida sentimental  i 

amorosa, relacions familiars...).  

Alguns autors veuen aquests programes com una  forma de democratitzar  l’esfera pública,  ja 

que permeten que persones anònimes puguin entrar en un espai abans  reservat a  les elits  i 

parlar  de  la  seva  experiència  personal  i  de  temes  que  habitualment  són  invisibles  o 

                                                            
 

106 Aquest és un aspecte que sovint és criticat, ja que la telerealitat és vista com un gènere que s’aprofita 
de  les persones anònimes que hi volen participar  i que extreu benefici d’aquest treball poc remunerat 
(per exemple, veure Sampedro 2002: 38‐39, en referència a Gran Hermano i Operación Triunfo).  
107 Actualment forma part de l’Ofcom. 
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menyspreats  en  l’esfera  pública,  sobretot  temes  femenins  lligats  a  l’àmbit  privat  i  familiar 

(veure Bondebjerg, 1996)108. 

Si abans hi havia una estricta separació entre el discurs de l’expert (present en l’esfera pública) 

i  el  discurs  de  la  gent  del  carrer  (exclòs  de  l’esfera  pública),  de  manera  que  la  televisió 

tradicionalment havia estat un espai d’emissió unidireccional de coneixements experts, amb 

l’aparició de programes com els reality shows i els talk shows aquests dos discursos es posen al 

mateix nivell. El cas més clar és el dels  talk  shows109, en els que es discuteix  sobre un  tema 

mitjançant  el  discurs  d’experts  (racional,  abstracte,  basat  en  coneixements)  i  el  discurs  de 

persones  corrents,  que  relaten  una  experiència  personal  relacionada  amb  el  tema  (emotiu, 

particular,  basat  en  experiències  viscudes  en  primera  persona).  Si  abans  el  discurs  de  les 

persones  anònimes era  vist  com  a  subjectiu,  sense base, emocional  i particular, en  aquests 

programes és valorat com a autèntic, rellevant, pràctic  i significatiu. De fet, habitualment els 

testimonis  de  les  persones  corrents  passen  per  davant  dels  experts,  implicant  que  les 

discussions s’han de basar en les experiències viscudes enlloc d’abstraccions.  

Aquest  canvi  és  visible  fins  i  tot  en  la  posada  en  escena:  en  alguns  talk  shows  se  situa  les 

persones corrents a  l’escenari en el que hi ha els experts, en altres casos se  situa a  l’expert 

entre la gent corrent. En el primer cas s’eleva a la gent corrent amb una experiència personal 

sobre el tema a la posició d’expert, en l’altre cas es redueix l’estatus dels experts (Livingstone i 

Lunt, 1994: 100‐101). 

D’aquesta manera, es remodela el debat públic. Aquest aspecte  l’explica molt bé Dominique 

Mehl (1996), autora francesa pionera en l’estudi dels reality shows. Així:  

“the  rationally‐based public  space  relies on knowledge, expertise, opinions and beliefs, 

buttressed by  learning or references to systems of thought.  Its examples are  instructive 

situations,  public  figures  and  stories.  It  gives  platform  to  specialists,  scientists, 

                                                            
 

108 Aquest és un article molt citat  i que se centra en els primers programes de telerealitat emesos als 
EUA  i  diversos  països  europeus  (Regne  Unit,  Dinamarca,  Alemanya,  Itàlia):  programes  centrats  en 
reconstruccions de crims (Manhunter, Crimewatch UK); accidents i emergències (Rescue 911, 999) i talk 
shows (Oprah Winfrey). 
109 Veure  Livingstone  i  Lunt  (1994  i 1995)  i el  seu  llibre Talk on Television. El  seu estudi  se centra en 
l’anàlisi dels  talk  shows, per exemple The Oprah Winfrey Show  i Kilroy. Aquesta  investigació combina 
l’anàlisi textual, l’anàlisi de la recepció (investigant com l’audiència percep aquests tipus de programes, 
com perceben  la  figura de  l’expert…)  i entrevistes als participants dels programes  (tant experts,  com 
gent corrent). 
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intellectuals,  artists  and  leaders.  In  contrast,  the  public  space  based  on  experience 

accords  validity  to  emotions,  promotes  expression  by  non‐experts,  and  fosters 

individuality.  It  offers  individual  examples,  evocative  cases  and  emblematic  figures.  It 

gives a platform to users, consumers and ordinary members of society. On the one side, 

the balance is tilted towards instruction, science and superior knowledge. On the other, it 

swings towards initiation and learning through experience” (Mehl, 1996: 77) 

És a dir, es tracta del pas d’una esfera pública basada en la racionalitat a una altra basada en 

l’experiència personal.  

Al mateix temps, aquests programes no només trenquen les divisions tradicionals entre esfera 

pública  i privada, sinó que porten a un canvi de rol dels mitjans, d’emissors d’informacions  i 

missatges a mediadors entre  les elits socials  i politiques  i  la gent corrent  i  les minories. Així, 

aquests programes, al donar prioritat a  les opinions de  les persones corrents per  sobre dels 

experts, el que fan és facilitar l’expressió de veus marginades, de manera que es dóna prioritat 

a  l’accés de diferents veus per sobre d’un debat racional basat en  l’argumentació. En aquest 

sentit, Livingstone  i Lunt (1994: 131‐132) afirmen que aquests programes resten validesa a  la 

crítica que habitualment es fa a  la televisió com a mitjà conservador que transmet formes de 

coneixement que reprodueixen les relacions de poder, donant suport a les elits i fomentant la 

passivitat de la gent corrent. En aquests programes la transmissió de coneixement ja no és de 

dalt a baix i, a més, es posa en dubte el rol dels experts.  

Ara bé, l’opinió dels dos autors no és tan optimista com la defensada per Bondebjerg sobre la 

democratització de l’esfera pública. Tot i valorar la presència de veus abans no presents en els 

mitjans, troben a faltar el discurs racional que abans es podia trobar en el mitjà televisiu. Tot i 

ser elitistes, els programes  informatius  i de debat tradicionals eren capaços de fer una crítica 

complexa al poder, cosa que no passa amb els talk shows (Livingstone i Lunt, 1994: 177‐178). 

També Mònica Terribas i Carmina Puig (2001), en un article pioner en el nostre país dedicat a 

Big  Brother  (escrit  abans  de  la  seva  adaptació  a  Espanya),  reflexionen  sobre  aquesta 

privatització  de  l’esfera  pública,  denunciant‐ne  els  perills.  Les  autores  afirmen  que  en  els 

programes de telerealitat com Big Brother l’esfera íntima (la vida quotidiana) ha envaït l’esfera 

pública. Però, a més a més, les experiències privades ja no serveixen com a  exemples concrets 

situats  en  una  reflexió més  general,  sinó  que  substitueixen  la  reflexió:  es  presenten  com  a 

casos individuals, aïllats i dels que no se’n pot extreure cap conclusió. 
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A més a més, la telerealitat no demostra cap interès en la vida quotidiana com a tal, sinó que 

necessita  transformar‐la,  teatralitzar‐la per  tal de  convertir‐la en espectacle. És  a dir, per  sí 

mateixa  no  té  cap  interès,  de  manera  que  aquests  programes  tampoc  serveixen  per 

representar i entendre millor l’esfera privada: 

“La  teatralització  de  l’esfera  privada  a  través  d’aquests  formats  exigeix  que  la  vida 

quotidiana  de  la  gent  es  transformi,  que  s’adapti,  que  se  sotmeti  a  la  dinàmica 

necessària per convertir‐se en un producte d’espectacle. (...) Estem assistint, doncs, a  la 

deslegitimació de la vida quotidiana. Les experiències  comunes que es posaven al servei 

del diàleg a  través de programes de  ràdio  i  televisió,  com a exponents que havien de 

permetre  entendre  com  vivim  i  com  ens  comportem,  han  passat  a  un  segon  pla” 

(Terribas i Puig, 2001)  

Com veurem, els  realities de  transformació  seguiran aquesta  tendència a  representar  temes 

amb arrels socials, politiques, econòmiques, etc. en clau individual. 

 

Redefinició del concepte de servei públic 

La  relació  entre  la  telerealitat  i  el  concepte  de  servei  públic  és  complexa.  Per  una  banda, 

aquests dos conceptes poden ser vistos com a antitètics (ja n’hem parlat anteriorment, en les 

crítiques  al  valor  cultural  de  la  telerealitat).  Per  l’altra, molts  programes  de  telerealitat  es 

presenten com a programes de servei públic. 

En  alguns  casos,  especialment  en  el  cas  dels  docu‐soaps,  el  gènere  es  presenta  com  una 

manera  d’acostar  determinats  continguts  i  gèneres  minoritaris  al  gran  públic110.  Ara  bé, 

habitualment els programes de telerealitat proposen una nova definició de servei públic. Chad 

Raphael  (2004:  129)  comenta  que  programes  de  crime‐time,  com  America’s Most Wanted, 

eren presentats pels  seus productors com a programes de  servei públic  ja que enfortien els 

valors cívics en demanar  la col∙laboració ciutadana a  l’hora de trobar un fugitiu o resoldre un 

cas.   

                                                            
 

110 La BBC presenta els docu‐soaps, definits com “observational documentary (...) revealing new facets of 
contemporary  Britain”  (BBC,  Annual  Report  1997‐8,  p.  100,  citat  a Moseley,  2003),  com  una  forma 
d’apropar els documentals a tota la població (sota la idea d’accessibilitat), és a dir, com un contingut de 
servei públic. 
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D’aquesta  manera,  molts  d’aquests  programes  (per  exemple  Crimewatch  UK,  Quién  sabe 

dónde, Lo que necesitas es amor) s’oferien com una alternativa a les institucions públiques, on 

es buscaven desapareguts, es jutjaven actes, es reconciliaven parelles, etc. (Lacalle, 2000: 87‐

88). És a dir, el servei públic  ja no consistiria en emetre determinats continguts (informatius, 

documentals, ficció de qualitat...), sinó en que la televisió es converteixi en una institució que 

actuï  en  la  realitat.  En  aquest  sentit,  Pujadas  (2008)  relaciona  aquesta  voluntat 

intervencionista amb l’interès en allò individual i privat, ja que és només en aquest àmbit on la 

televisió  pot  actuar  i  tenir  efectes  significatius.  D’aquest  tema  en  parlarem  en  relació  als 

realities de transformació, on aquesta idea hi és molt present.  

 

Desviacions en la representació de la realitat 

Com hem vist, la telerealitat reivindica un fort vincle amb la realitat (hem parlat de l’efecte de 

real  en  l’apartat  2.2.3.2).  Això  fa  que  sigui  especialment  important  preguntar‐se  com  és 

representada aquesta  realitat  i quins valors  transmet aquesta  representació. Així, es detecta 

entre els analistes una desconfiança respecte  la capacitat de  la telerealitat per representar el 

món  real  i  la  idea  que  en  aquests  programes  la  realitat  se  subordina  a  la  necessitat 

d’espectacle i drama.  

Aquesta  voluntat  de  veure  si  hi  ha  una  correspondència  entre  allò  representat  en  els 

programes de  telerealitat  i el món  real és portada a  l’extrem en  les anàlisis quantitatives de 

contingut. Per exemple, dins el volum Entertaining Crime (Fishman i Cavender, 1998), dedicat 

íntegrament als programes de crime‐time, es poden trobar varis capítols en els que s’analitza 

quina representació es fa de la criminalitat als Estats Units a Cops. Així, en l’estudi de Kooistra 

et al. (1998), després de calcular el percentatge que representa cada tipus de crim que apareix 

en  el  programa  i  comparar  aquestes  dades  amb  les  dades  estadístiques  dels  crims  “reals”, 

s’arriba a la conclusió que Cops afavoreix la representació de crims violents, crims relacionats 

amb  les drogues  i prostitució, presents en el programa en una proporció molt major a  la que 

tenen  en  la  realitat  i  deixant  de  banda  altres  tipus  de  crims més  corrents  en  el món  real 

(estafes, robatoris...). Al mateix temps, també hi ha una sobrerepresentació de criminals “no 

caucàsics”  i  habitualment  representa  la  persecució  de  criminals  negres  per  part  de  policies 

blancs.  Així,  Kooistra  et  al.  neguen  que  Cops  representi  la  realitat,  sinó  que  en  fa  una 

representació distorsionada  en benefici del drama  i  el  tòpic,  cosa que  contrasta  amb  l’estil 
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documental  i  l’avís  amb  què  comença  cada  episodi  (“COPS  is  filmed  on  location  as  it 

happens”),111 que emfasitzen la sensació d’autenticitat. 

Així  doncs,  en  aquest  estudi  i  altres  similars112  hi  ha  un  esforç  per  part  dels  analistes  per 

separar els programes de telerealitat de la idea d’una representació vertadera i objectiva de la 

realitat  i  es detecta una  certa preocupació  a partir de  la  constatació que  els programes de 

telerealitat presenten als espectadors una realitat distorsionada.  

A  partir  d’aquests  estudis  pioners,  es  poden  assenyalar  incomptables  anàlisis  de  la 

representació en els programes de telerealitat, que omplen els darrers  llibres publicats sobre 

aquest macrogènere (veure Holmes i Jermyn, 2004b; Murray i Ouellette, 2004). És impossible 

donar compte de totes les anàlisis publicades, ara bé, en termes generals es pot dir que hi ha 

una  certa  coincidència  en  assenyalar  que  aquests  programes  transmeten  una  ideologia 

conservadora, que legitima els valors majoritaris i l’statu quo.  

Es pot relacionar aquesta idea amb la presència massiva de finals feliços en els programes de 

telerealitat.  A.  Hill  (2000)  ha  estudiat  aquest  element  en  relació  a  999  (programa  britànic 

d’accidents  i  emergències)  i  Children’s Hospital  (docu‐soap)  i  a  la  resposta  de  l’audiència  a 

aquests  finals  feliços113.  Així,  Hill  conclou  que  aquests  programes  tenen  un  efecte 

tranquil∙litzador en els espectadors:  tot acaba bé,  les  institucions  fan bé  la  seva  feina,  i ells 

formem part d’una societat que cuida dels seus. 

“In the research summarized  in this article, audiences  indicate that they do not always 

wish to be reminded of the economic and political problems of the welfare state, which 

                                                            
 

111 Que a partir de la segona temporada era: “COPS is filmed on location with the men and women of law 
enforcement”. 
112 Per exemple, en  l’estudi de Carmody  (1998), mitjançant  també  l’anàlisi quantitativa de  contingut, 
s’estudia  la representació de  la violència masclista a Cops  i a Real stories of  the highway patrol  (EUA, 
sindicació, 1993‐1999). L’autora detecta que hi ha una sobrerepresentació de la violència domèstica que 
encaixa sota l’estereotip de la víctima masoquista que es nega a deixar la seva parella. Al mateix temps 
apareixen sobrerepresentades  les agressions domèstiques conseqüència de  l’abús d’alcohol  i aquelles 
en  les que els danys són menors o hi ha agressions per part dels dos membres de  la parella. L’autora 
conclou que  la representació de  la violència masclista és simplista  i estereotipada  i no permet explicar 
adequadament el problema.  
113 Veurem que aquest és un aspecte que també ha rebut molta atenció en les anàlisis dels realities de 
transformació. 
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would suggest  that program makers and viewers are complicit  in  the construction of a 

caring society that does not exist in real life” (Hill, 2000: 210) 

Aquestes anàlisis es poden  relacionar amb  l’afirmació de Kilborn  (2000, 2003)  sobre que els 

programes de  telerealitat estan més a prop de  les relacions públiques que de  la  investigació 

seriosa. 

Ara  bé,  una  altra  postura  consisteix  en  negar  la  relació  de  la  telerealitat  amb  la  realitat. 

Aquesta  via  es  derivaria  del  concepte  neotelevisió,  descrit  per  Umberto  Eco  a  “TV:  la 

transparencia perdida” (1986: 151‐167), publicat abans de l’existència de la telerealitat. De fet, 

diversos  autors114  han  assenyalat  que  la  telerealitat  manté  molts  punts  en  comú  amb  la 

neotelevisió. En aquest famós text, Eco constata  l’emergència d’un nou tipus de televisió que 

trenca la distinció entre informació i ficció, en la que s’utilitza la mostració de l’enunciació com 

a forma de crear efectes de real (la veritat de l’enunciació ha substituït la veritat de l’enunciat), 

però sobretot que passa de transmetre fets a produir‐los o  influir fortament en aquests. És a 

dir, allò que mostra la càmera no és una realitat preexistent i independent a la presència de les 

càmeres, sinó que són situacions creades pels propis programes. En conclusió, Eco alerta que 

la  neotelevisió  perd  la  seva  capacitat  de  connectar  l’espectador  amb  el món  real  (veiem, 

doncs, el to negatiu de la descripció de l’autor).  

De fet, els esdeveniments mostrats en els reality game shows i programes de contrieved reality 

TV  tenen  una  naturalesa  difícil  de  definir  i  a  vegades  s’han  anomenat  esdeveniments 

mediàtics115, és a dir: 

 “Hechos  y  situaciones  que  no  pueden  calificarse  estrictamente  de  reales  puesto  que 

carecen de entidad al margen del medio, pero  tampoco pueden englobarse dentro de 

ámbito de la ficción porque son reales y están protagonizados por personas que existen 

en  la  vida  real.  Son  acontecimientos meramente mediáticos,  pero  con  apariencia  de 

realidad  porque  son  verdad  y  están  protagonizados  por  sujetos  comunes.”  (Cáceres, 

2001) 

                                                            
 

114 Per exemple, Lacalle (2001), Pujadas (2008). 
115  Altres  autors,  per  exemple  April  L.  Roth  (2003),  relacionen  aquest  tipus  de  programes  amb  el 
concepte proposat per Daniel Boorstin de pseudoesdeveniment (pseudo‐event). 
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Així, segons aquests punts de vista,  la telerealitat, tot  i  la promesa d’unir‐nos a  la realitat, no 

ens parla del món real sinó de la mateixa televisió.  

 

La redefinició de la fama 

Finalment,  un  aspecte  interessant  en  relació  a  la  presència  de  persones  anònimes  en  la 

telerealitat és la capacitat d’aquests programes per convertir‐los en personatges famosos116. És 

a dir, en molts d’aquests programes, els participants entren com a persones anònimes i surten 

com  a  “estrelles”.  Sovint  s’ha  fet  referència  a  la  telerealitat  com  un  gènere  creador  de 

celebritats d’usar  i  tirar  (“throwaway  celebrities”) o  com a programes que democratitzen  la 

fama.  Així,  aquest  tipus  de  fama  aconseguida  pels  participants  dels  realities  (que  es 

converteixen en estrelles només per prendre el sol  i discutir dins una casa plena de càmeres) 

s’oposaria a la fama aconseguida gràcies al talent i el mèrit. 

Ara bé, que els programes de telerealitat puguin convertir en estrelles a persones corrents no 

deixa de ser paradoxal. De fet, els autors que han estudiat el fenomen de la fama acostumen a 

oposar  el  cinema  a  la  televisió117.  Tradicionalment,  el  cinema  era  l’espai  en  el  que  es 

construïen  les  estrelles, mentre  que  això  no  era  possible  en  la  televisió,  pel  seu  caràcter 

quotidià  i pròxim,  la mida de  la pantalla, etc. Els actors  i presentadors que apareixien per  la 

petita  pantalla  esdevenien  massa  familiars  per  convertir‐se  en  estrelles  (per  definició 

llunyanes,  inabastables, misterioses...). Des d’aquest punt de vista  teòric, allò que ha passat 

amb  la  telerealitat  és  inexplicable:  programes  protagonitzats  per  persones  anònimes  que 

acaben convertint‐se en celebritats (veure Holmes, 2004a). 

Molts  d’aquests  programes  combinen  un  discurs  ambigu  respecte  aquesta  construcció  dels 

participants. Per exemple, a Big Brother  la  imatge que el programa ofereix dels participants 

durant la seva estada a la casa no podria distar més de la imatge d’una estrella. Apareixen en 

pijama, fent tasques ordinàries, etc. En canvi, en el moment en el que surten de  la casa això 

canvia:  les  imatges  de  la  multitud  amb  cartells  esperant  l’expulsat,  els  crits  i  els  braços 

                                                            
 

116 Aquest és un aspecte estudiat especialment per Su Holmes (2004a, 2004b), en relació a Pop Idol i Big 
Brother. 
117 Per exemple, Richard Dyer i John Ellis, citats a Holmes (2004a). 
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allargant‐se  per  tocar‐lo...  o  la  imatge  dels  participants  expulsats  en  el  plató,  ben  vestits, 

maquillats, amb una imatge totalment diferent de la que mostrada durant la seva estança a la 

casa (Holmes, 2004b). 

Però si algun format de telerealitat destaca per la seva construcció conscient dels participants 

en estrelles són els programes musicals com Popstars, Pop Idol o American Idol, on el mateix 

objectiu del concurs és convertir‐se en una estrella de  la música  (i això queda  reflectit en el 

mateix títol). Aquests programes combinen dues postures en relació a la fama: per una banda 

la fama es manufactura, es construeix (això és el que fa el programa amb els concursants, que 

es  presenten  com  a material  “en  brut”);  per  l’altra  la  fama  prové  de  quelcom  inherent  en 

l’individu  (un  x  factor),  pel  fet  de  ser  “autèntic”,  “especial”,  “únic”  (d’aquí  l’èmfasi  que  es 

posen els  jutges en el  fet que els  concursants es  facin  seves  les  cançons  i no ofereixin una 

simple actuació de karaoke)118. El fet d’unir aquestes dues postures és allò que permet en el 

programa  combinar  la  representació  dels  concursants  com  a  persones  corrents  i  com  a 

estrelles.  

Això també és vist en la posada en escena: “The realist aesthetic is used when realism is most 

important  to  Pop  Idol.  That  is,  when  the  emphasis  is  on  ordinary  people  displaying  real 

emotions, as opposed to the increasing importance placed on a more professional performance 

later in the series” (Holmes, 2004a: 159). Això passa en els càstings, per exemple, o en petites 

dosis  dins  les  gales.  Per  exemple,  en  la  versió  americana  de  format,  que  no  incorpora  la 

convivència dels participants en un plató/casa/escola, abans de  cada actuació es mostra un 

vídeo  en  el  que  els  participants  expliquen  coses  de  la  seva  vida.  Sovint  es mostren  també 

imatges de  la seva família, parlant d’ells o fotografies de  la  infància  i vídeos domèstics. Això, 

evidentment, els construeix com a persones normals i corrents. Posteriorment el que veiem és 

la  representació  de  l’actuació,  que  pertany  a  un  altre  territori:  posada  en  escena  elegant, 

panoràmiques, grues, etc., elements que ens remeten a l’espectacle de varietats. 

Holmes afirma que aquest  tipus de programes posen en escena el mite de  l’èxit, que  forma 

part del somni americà (però també de la societat capitalista), és a  dir, la idea que tothom pot 

                                                            
 

118 Aquesta és precisament la crítica que un dels jutges va fer a un dels concursants (Jason Castro) en la 
setena edició d’American  Idol  (2008) davant una actuació, pel  fet que no va aportar res personal a  la 
cançó que va interpretar. 
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triomfar  independentment del seu origen social. I precisament  l’autora veu representades en 

aquest tipus de programes moltes de les idees que formen part d’aquest mite: la normalitat i 

quotidianitat  de  l’estrella  (la  seva  condició  de  persona  normal  i  corrent)119;  la  idea  que  el 

sistema  recompensa el  talent  (meritocràcia); que un cop de sort el pot  tenir  tothom, però a 

més,  cal  treballar  dur  per  convertir‐se  en  una  estrella.  Precisament,  Holmes  afirma  que 

l’èmfasi en la normalitat dels concursants serveix per emmirallar l’espectador i els seus desitjos 

de fama, subratllant l’autenticitat del mite (2004a: 156). 

   

                                                            
 

119 Per exemple, és habitual referir‐se a Kelly Clarkson,  la guanyadora de  la primera edició d’American 
Idol, com una “girl next door” que es converteix en una estrella.  
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2.3. Els realities de transformació 

2.3.1.  Introducció 

Després de repassar la història i les principals característiques de la telerealitat, aquest apartat 

se  centrarà  en  els  realities de  transformació, que  constitueixen  l’objecte d’estudi d’aquesta 

Tesi Doctoral. Se seguirà  la mateixa estructura que en  l’apartat anterior (2.2.): en primer  lloc, 

es  definirà  el  gènere,  en  segon  lloc  es  farà  un  breu  repàs  històric  a  nivell  internacional  i 

espanyol, en el que es  tindrà en  compte quan apareix, de quins gèneres es nodreix  i quina 

evolució  ha  tingut  fins  a  l’actualitat,  prestant  especial  atenció  als  diferents  subtipus  de 

programes.  Finalment,  a partir de  la descripció dels diferents programes  i què  s’ha dit dels 

realities de transformació en la recerca internacional, es resseguiran les seves característiques 

formals  i  de  contingut,  així  com  l’impacte  dels  realities  de  transformació  en  relació  a  la 

redefinició del servei públic i la representació de la identitat.  

   

2.3.2. Definició 

Tal com  s’ha dit en  la  introducció d’aquesta Tesi  (apartat 1.1), els  realities de  transformació 

són  programes  que  narren  la  transformació  soferta  per  una  persona  (el  participant  del 

programa)  o  un  dels  seus  béns  materials  (casa,  jardí...),  una  transformació  en  la  que  el 

programa  hi  té  un  paper  actiu.  És  a  dir,  és  el  programa  a  través  dels  seus  experts  qui 

transforma o ajuda d’una forma substancial a transformar al participant. D’aquesta manera, és 

el canvi el tema principal del programa i el que vertebra la narració. 

El  terme  “realities  de  transformació”,  que  és  el  que  s’utilitza  en  aquesta  Tesi Doctoral  per 

referir‐se a aquest tipus de programes és una adaptació al català del terme anglès makeover 

televison  o  makeover  reality  television.  Realities  de  transformació  permet  identificar  els 

programes  com un  subgènere de  la  telerealitat  i destaca  el  seu  aspecte més  significatiu:  la 

centralitat de la transformació experimentada pel participant o un dels seus béns.  
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2.3.3. Breu història dels realities de transformació 

2.3.3.1. Els realities de transformació en l’àmbit internacional 

Tal com afirma Moseley  (2003: 106),  la transformació sempre ha estat un tema central de  la 

cultura popular femenina, present en contes de fades com la Ventafocs, pel∙lícules com Pretty 

Woman, reportatges en revistes femenines120 i anuncis de cosmètica. En aquest repàs històric 

es  deixarà  de  banda  aquests  precedents  i  se  centrarà  l’atenció  en  l’àmbit  estrictament 

televisiu. 

Els realities de transformació neixen en l’àmbit anglosaxó. En la segona meitat dels anys 90121, 

van aparèixer en el prime  time dels  canals britànics uns programes que barrejaven  trets de 

programes de la franja matinal destinats a un públic femení i propers als programes de hobbies 

en els que es representaven canvis en el vestuari, maquillatge i perruqueria o en la decoració 

de cases,122 amb elements de la telerealitat123.  

Va ser Changing rooms (Regne Unit, BBC1, 1996‐2004) el primer d’aquests programes. En cada 

episodi  dues  famílies  s’intercanviaven  les  cases  i,  amb  l’ajuda  dels  experts  en  decoració  i 

bricolatge del programa,  transformaven  la decoració d’una de  les habitacions  en dos dies  i 

amb un pressupost  limitat. Aquest procés es feia sense que els participants poguessin decidir 

res sobre els canvis que es farien a casa seva i sense poder veure el procés de transformació. 

Sovint els gustos de les dues famílies eren totalment oposats, de manera que els resultats de la 

transformació horroritzaven als propietaris quan finalment veien  la seva “nova” casa. Al final 
                                                            
 

120 Kathryn Fraser  (2007) situa  l’origen de  la  idea de makeover en  la revista  femenina nord‐americana 
Mademoiselle (febrer 1936), en la que es transformava mitjançant la roba i el maquillatge a una lectora 
que havia escrit demanant com podia millorar el seu aspecte. 
121 Com es pot observar, els  realities de  transformació apareixen en el mateix moment  i en el mateix 
context que els docu‐soaps. Ara bé, hem decidit dedicar‐los un apartat propi donat que són  l’objecte 
d’estudi d’aquesta Tesi Doctoral. 
122 Moseley  (2000)  fa una breu  genealogia del  gènere  i  explica  com durant  els  anys  80  era habitual 
incloure espais  centrats en  la  transformació  física d’una dona  (roba, maquillatge, perruqueria) en els 
magazines matinals: per exemple, This Morning (Regne Unit, ITV, 1988) i Nine O’clock Live (Regne Unit, 
1993). Posteriorment es van convertir en programes del daytime, com ara Style Challenge (Regne Unit, 
BBC1, 1996), on un equip d’experts han de transformar  l’aparença tant de dones com d’homes en 20 
minuts,  o  Real  rooms  (Regne  Unit,  BBC1,  1997),  transformació  d’una  casa  real  cenyint‐se  a  un 
pressupost limitat. 
123 Veure Moseley (2000), Brunsdon et al. (2001) i Brunsdon (2003). 
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del  programa,  la  presentadora  repassava  amb  el  dissenyador  assignat  a  cada  casa  quins 

materials  s’havien  fet  servir  per  a  la  transformació,  quant  havien  costat  i  on  es  podien 

comprar. Es tractava, doncs, d’un programa de to  lúdic on trobem ja els elements bàsics dels 

realities de transformació: 

• És un programa híbrid, que combina elements didàctics amb  l’espectacle televisiu. Es 

dóna consells als espectadors i se’ls explica on comprar els objectes que apareixen en 

el programa.  

• Apareixen dos tipus de personatges: els participants, que són persones anònimes, i els 

experts del programa, que guien la transformació. 

• Les transformacions són ràpides.  

• Es  juga amb  la  focalització, sense mostrar  l’estat  final de  la casa a  l’espectador  (ni al 

participant) fins al final, creant intriga. 

• El programa  acaba  amb una  revelació  final, en  la que es mostra  als participants  i  a 

l’espectador l’estat final d’allò que ha estat transformat, provocant reaccions emotives 

intenses (de plaer o rebuig). 

• Es busquen transformacions radicals, emfasitzades per la comparació entre l’abans i el  

després al final del programa. 

Van seguir a Changing Rooms altres programes similars, centrats també en la transformació de 

béns  (jardins  i  cases),  com Ground  Force  (Regne Unit, BBC1, 1997‐2005),  en  el que un dels 

membres d’una família  i un equip d’experts transformaven un  jardí per donar una sorpresa a 

un altre  familiar; o Carol Vorderman’s Better Homes  (Regne Unit,  ITV, 1999), un  concurs on 

dues famílies reformaven la seva casa amb l’ajuda d’un equip d’experts per tal d’augmentar‐ne 

el  valor,  de manera  que  aquella  de  les  dues  que més  augmentés  de  valor  amb  la  reforma 

guanyava un premi econòmic igual a aquest augment.  

Al mateix temps, van aparèixer programes centrats en transformacions de l’aparença (vestuari, 

perruqueria i maquillatge) de dones, majoritàriament. Per exemple, Looking Good (Regne Unit, 

BBC2, 1997); She’s gotta have  it (Regne Unit, Channel 4, 1998)  i, sobretot, What not to wear 

(Regne  Unit,  BBC1,  1999‐2007)  que  es  va  convertir  en  un  clàssic  del  gènere.  En  aquest 

programa,  dues  expertes  en  moda  pertanyents  a  l’upper  middle  class  (Trinny  Woodall  i 
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Susannah Constantine) ensenyaven a dones “sense estil” com millorar la seva forma de vestir 

per tal de “treure el millor d’elles mateixes”. En el programa, les dues expertes no dubtaven en 

humiliar a la participant, mostrant imatges de càmera oculta que prèviament havien gravat els 

seus amics i familiars i en les que es mostrava a la participant en la seva vida quotidiana (a la 

feina, passejant pel carrer) vestida amb  la seva roba habitual, obertament qualificada per  les 

dues  expertes  com  horrorosa.  Després  d’aquest  primer  acte  d’humiliació  que  servia  per 

convèncer a  la participant de  la necessitat de posar‐se en mans de Trinny  i Susannah  i seguir 

els  seus consells, aquestes  li ensenyaven a elegir  les peces de  roba més adequades per a  la 

seva  forma de  cos  (quin  és  el millor  escot quan  es  té unes  espatlles  amples, quin  tipus de 

pantalons  i faldilles han de portar  les dones amb cuixes prominents...)  i com combinar estils  i 

colors.  Posteriorment  la  participant  era  enviada  a  comprar‐se  roba  nova,  mentre  era 

observada per  les dues expertes, que  la vigilaven per un monitor de televisió. Després d’una 

estona a soles, acudien on era  la participant a donar alguns consells finals sobre  la roba que 

havia triat. Finalment, es mostrava el nou aspecte de  la participant en  la seva vida diària. Les 

dues  expertes  expressaven  la  seva  satisfacció  i  la  participant  explicava  com  se  sentia 

(habitualment més atractiva i segura).  

What  not  to  wear  va  introduir  la  humiliació  com  un  element  habitual  en  els  realities  de 

transformació anglosaxons, que posa en escena la desigualtat jeràrquica que s’estableix entre 

els experts i els participants.  

Aquests  formats, encara molt propers als programes de bricolatge  i hobbies, van arribar als 

Estats Units  l’any 2000:  la versió americana de Changing Rooms, anomenada Trading Spaces, 

es van estrenar en el canal de cable The Learning Channel  (TLC) aquest any, i al cap de poc es 

va estrenar també l’adaptació de What not to wear.  

Però serà Extreme Makeover (EUA, ABC, 2002‐2007) el programa que  inaugurarà  la presència 

de  realities  de  transformació  en  la  franja  de  prime  time  de  les  grans  networks  nord‐

americanes. Extreme Makeover sotmetia a operacions de cirurgia estètica a homes i dones que 

no se sentien bé amb el seu cos, ja fos perquè es veien envellits, tenien sobrepès, problemes 

dentals,  un  nas massa  gran... Dos  anys més  tard  es  va  estrenar  Extreme Makeover: Home 

Edition  (EUA,  ABC,  2004‐actualment),  en  el  que  un  equip  de  dissenyadors  i  experts  en 

construcció  i bricolatge  reconstrueix  la casa d’una  família amb greus problemes econòmics  i 

una llar en males condicions.  
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Aquests dos programes compartien trets ja vistos en els programes britànics: transformacions 

ràpides,  la seqüència de revelació final (a Extreme Makeover el participant mostra el seu nou 

aspecte a la seva família i als espectadors; a Extreme Makeover: Home Edition la família veu la 

nova casa al mateix moment que l’espectador), comparació entre l’abans i el després, etc. Ara 

bé, també van introduir dos nous elements:  

• Les  transformacions a  les que  se  sotmetien els participants eren molt més  radicals  i 

espectaculars: a Extreme Makeover enlloc de  limitar‐se a canviar  la roba  i el pentinat 

d’una dona, es recorria a una transformació física irreversible (cirurgia estètica), en el 

cas d’Extreme Makeover: Home Edition, no canviaven els mobles i pintaven les parets 

d’una  habitació  d’un  altre  color,  sinó  que  tiraven  a  terra  la  casa  d’una  família  per 

construir‐ne una de nova.  

• Els  dos  programes  destacaven  pel  seu  caràcter  dramàtic,  tant  en  relació  als  casos 

representats com al to del programa: en els programes apareixien persones amb greus 

problemes, de manera que el programa es plantejava com una manera de millorar les 

vides de persones necessitades, com una forma de caritat124.  

Es  perd  així  el  vincle  amb  els  programes  de  hobbies  i  bricolatge  i  s’avança  cap  a 

l’espectacularització i cap a la representació de drames personals. 

Aquesta  tendència  radical  i  dramàtica  seguirà  amb  The  Swan  (EUA,  Fox,  2005‐2006),  un 

programa  també  dedicat  a  la  cirurgia  estètica  però  que  introduïa  una  competició  entre  les 

participants.  En  cada  episodi  de  The  Swan  es  narrava  la  transformació  física  de  dues  noies 

“normals”,  però  molt  acomplexades,  en  dues  belleses  mitjançant  un  gran  nombre 

d’operacions de cirurgia estètica, dieta  i exercici  físic. En aquest cas no es pretenia mantenir 

una  semblança  entre  l’estat  inicial  i  el  final  de  les  participants,  sinó  que  l’objectiu  era  que 

semblessin persones diferents. Al final de cada episodi les participants veien per primer cop el 

seu nou aspecte. Donat que durant els tres mesos que durava el procés no es podien veure a 

elles mateixes (per exemple, havien de viure en un apartament sense miralls), la seva reacció 

sempre era molt emotiva.  

                                                            
 

124 Això lliga els programes nord‐americans amb precedents com Queen for a day (ABC, 1956‐1960; NBC, 
1960‐1964), en el que vàries dones confessaven les pròpies tragèdies, posteriorment la gent del públic 
escollia quina de les candidates mereixia més ser ajudada i a la guanyadora se li donaven regals. 
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Al  final  de  cada  episodi  els  mateixos  experts  que  les  havien  transformat  (cirurgians, 

nutricionistes, entrenadors personals) havien de  triar quina de  les dues mereixia passar a  la 

final. La final de The Swan era una gala que seguia les convencions dels concursos de bellesa, 

en  la  que  les  participants  seleccionades  en  cada  episodi  havien  de  desfilar  en  diferents 

conjunts  (vestit  de  nit,  banyador,  roba  interior)  davant  un  jurat  que  al  final  del  programa 

proclamava  quina  era  la més  atractiva  i  la  que  havia  sofert  un  canvi més  espectacular.  La 

guanyadora era premiada amb roba, un cotxe de luxe, diners i joies. 

 

Fins aquí hem vist que els realities de transformació es  limitaven, tant al Regne Unit com als 

Estat Units, a transformacions materials. A partir de l’any 2004 es produeix una evolució en els 

realities de transformació i s’amplien els àmbits en els que el programa actua. A partir d’aquest 

moment  es  representaran  transformacions  interiors,  lligades  als  comportaments  i  actituds, 

més difícils de dur a terme125. Aquests programes s’enfronten a tot tipus de problemes: canviar 

el mal comportament dels nens (Supernanny, Regne Unit, Channel 4, 2004‐2008), dels gossos 

(It’s me or the dog, Regne Unit, Channel 4, 2005), millorar els hàbits alimentaris de les famílies 

(Honey, we’re killing  the kids, Regne Unit, BBC) o de persones amb una alimentació extrema 

(Supersize vs. Superskinny, Regne Unit, Channel 4, 2008‐actualment), la neteja i higiene de les 

cases (How clean is your house?, Regne Unit, Channel 4, 2003‐09), la vida sexual d’una parella 

(The Sex Inspectors, Regne Unit, Channel 4), transformar un noi que fa temps que no surt amb 

cap noia en un individu capaç de tenir èxit en una cita (Would like to meet, BBC, 2001‐2003), i 

un llarg etcètera. 

També en els Estats Units el format s’expandeix en aquesta direcció. A més de l’adaptació de 

pràcticament  tots els  formats anglesos abans  citats,126  s’emeten programes  com Nanny 911 

(EUA, Fox, 2004‐2007), una altra versió de Supernanny; Brat Camp (EUA, ABC, 2005), en el que 

es va  crear un  centre al que  s’enviaven  joves problemàtics per  tal de  reeducar‐los; Starting 

Over  (EUA,  sindicació,  2003‐2006),  on  s’ajudava  a  dones  a  començar  nous  projectes  vitals: 

superar una  separació,  intentar  ser  independent  econòmicament,  etc.; o  Intervention  (EUA, 

                                                            
 

125 Programes a vegades anomenats de coaching.  
126  Supernanny  (EUA, ABC, 2005‐2009); Dog Whisperer  (EUA, National Geographic, 2004‐actualment); 
Honey, we’re killing the kids (EUA, TLC); Kim and Aggie clean up America (EUA, Lifetime, 2004); etc. 
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A&E, 2005‐actualment), on s’obliga a una persona amb algun tipus d’addicció o problema de 

dependència  (alcoholisme, drogodependència, anorèxia, bulímia...) a entrar en un programa 

de rehabilitació. 

Al  mateix  temps,  els  programes  que  narren  transformacions  materials  també  continuen 

creixent: 10 Years Younger (Regne Unit, Channel 4, 2004‐actualment), en el que se sotmet una 

dona (o home) a una enquesta entre 100 vianants que han d’endevinar la seva edat (el resultat 

de  la  qual  sempre  és  molt  superior  a  l’edat  que  realment  té  la  participant).  Després  de 

constatar  la  necessitat  de  sotmetre’s  a  un  canvi  d’aparença,  es  transforma  a  la  participant 

mitjançant  la  cirurgia  estètica,  tractaments  de  bellesa,  canvi  de  vestuari,  perruqueria  i 

maquillatge. Després de la revelació del seu aspecte final als seus familiars i a l’espectador, la 

participant es torna a enfrontar a la “gent del carrer”: es torna a fer l’enquesta a 100 persones 

i  aquest  cop  l’edat mitjana percebuda  és molt menor  a  l’anterior  (habitualment més de 10 

anys); How to look good naked (Regne Unit, Channel 4, 2006‐2008), on s’intenta que dones de 

diverses edats perdin els seus complexos canviant la manera de veure’s i aprenent a comprar 

la  roba  adequada;  The  biggest  loser  (EUA, NBC,  2004‐actualment),  concurs  entre  persones 

obeses en el que han de perdre el màxim pes possible127; Queer eye for the straight guy (EUA, 

Bravo, 2004), on un grup de nois gais experts en diferents àrees (cuina, estètica, cultura, moda, 

decoració)  transformen a un noi heterosexual sense gust per vestir ni decorar  la casa en un 

metrosexual. 

Com  es  pot  observar,  els  realities  de  transformació,  a  nivell  de  continguts,  han  arribat  a 

estendre’s  a  tots  els  àmbits  de  la  vida.  Al mateix  temps,  a  nivell  formal,  poden  seguir  les 

característiques de tot tipus de subgèneres de la telerealitat: contrieved reality tv, reality game 

shows...  

                                                            
 

127 Aquest concurs segueix unes regles similars a les de Survivor: els participants estan dividits en equips 
i cada equip té un expert que els dissenya una dieta i un pla d’exercicis físics. Al final de la setmana tots 
els  concursants es pesen, de manera que  l’equip que menys pes ha perdut ha de votar un dels  seus 
membres  fora  del  programa.  Quan  queden  pocs  participants,  el  concurs  passa  a  ser  individual.  El 
finalista que més pes hagi perdut en tot el programa  i unes setmanes a casa serà el que guanyarà un 
premi  en  metàl∙lic  (250.000  dòlars).  A  més  a  més,  en  el  programa  hi  ha  “temptacions”  que  els 
participants poden elegir a canvi de guanyar algun premi o benefici (per exemple, menjar‐se un tros de 
pastís a canvi de poder trucar a la família), així com proves de recompensa. 
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Finalment,  tancarem  aquest  repàs  històric  destacant  dos  programes  que  parteixen  del 

subgènere del makeover i introdueixen un element interessants: el seu objectiu és transformar 

als  participants  per  tal  que  simulin  que  són  una  altra  persona. Aquests  dos  programes  són 

Faking It i Black.White. 

Faking  It  (Regne Unit,  Channel  4,  2000)  era  un  programa  en  el  que  els  participants  havien 

d’aprendre en 15 dies  a  fer‐se passar per una  altra persona  amb  l’ajuda d’uns experts. Per 

exemple, un cantant de punk havia de fer veure que era un jove director d’orquestra, tot i que 

no sabia  llegir partitures; un esquilador aprenia a fer‐se passar per perruquer (aprenent a fer 

un  tall  de  cabell);  una  violoncel∙lista  per  DJ;  un  propietari  d’un  negoci  de  menjar  ràpid 

ambulant per xef; etc. En  tots els casos, durant 15 dies els experts els ensenyaven a  fer una 

determinada  tasca pròpia de  la  professió que han  de  simular  (dirigir una peça  concreta de 

música clàssica, fer un tallat de cabells, elaborar un plat)  i aparentar que són qui diuen ser (a 

través de  la roba, el pentinat, els referents culturals,  la  forma de parlar). Finalment, després 

d’aquest “aprenentatge” els participants es presentaven a un concurs que es desenvolupava 

en el món real (independent al programa) amb l’objectiu d’enganyar els jutges i fer‐los creure 

que  realment  eren  qui  deien  ser.  Tot  i  això,  el  programa  no  era  un  concurs,  ja  que  els 

participants no guanyaven res passessin o no la prova.  

A  Faking  It  no  es  pretenia  transformar  un  individu  o  la  seva  vida  en  15  dies  (com  sí  que 

intenten  la  resta de programes), sinó que es  tractava d’un simple  joc d’aparences. Així,  tot  i 

que  el  programa  girava  a  l’entorn  de  la  falsedat  de  les  aparences,  destacava  per  la  seva 

sinceritat, ja que mostrava com n’és de difícil en poc temps canviar una persona (un element 

que no apareix en la resta de programes).  

Black.White (EUA, F/X, 2006) és un altre format excèntric i molt interessant: una família blanca 

(matrimoni  heterosexual  i  filla  adolescent)  i  una  família  afroamericana  (matrimoni 

heterosexual  i  fill adolescent) que no es coneixien havien de conviure durant unes setmanes 

en una casa. Cada dia l’equip del programa maquillava als participants per tal que semblessin 

afroamericans i blancs, respectivament. Així, els participants havien d’afrontar situacions amb 

la seva nova raça. Per exemple, la família d’afroamericans va anar a un club de golf i a un club 

de  country,  la  noia  blanca  assisteix  a  un  taller  de  poesia  per  afroamericans,  el  noi  jove 

afroamericà a una classe d’etiqueta en  la que tots els alumnes són blancs... L’objectiu és que 

els participants aprenguessin alguna cosa posant‐se en les sabates de l’altre i que observessin 

si existien diferències en relació a com eren tractats com a blancs  i com a negres. Per tant, a 
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partir d’una  transformació en  l’aparença  (una disfressa  reversible), el programa  tenia com a 

objectiu aconseguir canvis permanents en la forma de veure el món dels participants (un canvi 

que no es va aconseguir, donat que tots els participants van ser poc receptius a l’hora canviar 

les seves formes d’entendre les relacions entre blancs i afroamericans). 

 

Abans  de  tancar  aquest  breu  repàs  històric  dels  realities  de  transformació,  cal  fer  un 

aclariment  important en relació als realities que tenen a veure amb  l’àmbit professional (Pop 

Idol, America’s Next Top Model...). Aquests programes encaixen en  la definició de realities de 

transformació128, però han estat tractats en  l’apartat dedicat a  la telerealitat. La raó d’això és 

que  aquests  programes  provenen  d’una  altra  “línia  genealògica”  i,  per  tant,  estan  lligats  a 

altres  formats.  Ara  bé,  acaben  tenint  característiques  que  els  apropen  als  realities  de 

transformació (i per aquest motiu s’inclouran en la mostra d’anàlisi).  

Aquests programes estan als  límit del  subgènere  i, de  fet, no  tots els  realities professionals 

encaixarien  dins  la  categoria  de  realities  de  transformació,  ja  que  en  tots  no  hi  ha 

aprenentatge.  Per  exemple,  The  Apprentice  narra  com  un  participant  és  capaç  de  superar 

vàries proves en una entrevista de feina extrema. Així, el que fa el participant és demostrar les 

seves qualitats, no aspira a què el programa el  canviï. El mateix passa amb programes  com 

Project Runway o Stylista. En canvi, altres formats com America’s Next Top Model tenen com a 

objectiu que les participants aprenguin a ser models, de manera que reben classes i les proves 

són plantejades com un aprenentatge (és a dir, una forma de transformació).  

 

2.3.3.2. Els realities de transformació a l’Estat espanyol 

Després de repassar  l’aparició  i evolució dels realities de transformació en  l’àmbit anglosaxó, 

anem ara a veure la seva presència en les pantalles de l’Estat espanyol. La història dels realities 

de  transformació  a  Espanya  es  redueix  a  una  història  de  les  adaptacions  de  formats 

                                                            
 

128  De  fet,  en  algunes  monografies  dedicades  als  realities  de  transformació  s’inclou  alguna  anàlisi 
d’aquest tipus de programes. 
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internacionals. Així, torna a quedar de manifest el baix grau d’innovació i la forta presència de 

formats importats que caracteritza el mercat televisiu espanyol.  

L’any 2000 El patito feo, emès per Antena 3 i presentat per Ana García Obregón i Adam Martín, 

va  inaugurar  el  gènere.  El  programa  transformava  l’aparença  d’una  dona  o  home  en  el 

transcurs del mateix programa mitjançant canvis de perruqueria, maquillatge i vestuari. Aquest 

programa es desenvolupava en un plató  i seguia  les convencions d’un programa de varietats. 

Primer es presentava al participant i, un cop finalitzat el canvi, es mostrava el seu nou aspecte 

tant al públic com a ell mateix, que no s’havia pogut veure, en un gran mirall al que es donava 

la volta. Anys més  tard, Antena 3 va adaptar un altre  format similar amb poc èxit: Equipo G 

(Antena 3, 2005), adaptació de Queer eye for the straight guy,que va tenir dades d’audiència 

pobres i va acabar cancel∙lat.  

Però  realment  va  ser  l’entrada  de  Cuatro  al  sistema  televisiu  espanyol  el  2006  allò  que  va 

marcar l’emergència del gènere. Un dels primers va ser La casa de cristal (2006), adaptació de 

Starting Over presentada per Ana García Lozano que s’emetia diàriament a primera hora de la 

tarda, que no va aconseguir massa èxit d’audiència  i va ser cancel∙lat. També aquest mateix 

any es va estrenar Supernanny (l’adaptació del format britànic amb el mateix nom) en el prime 

time del divendres (dia que s’ha especialitzat en aquest subgènere), al que han seguit tot tipus 

de programes: 

• Desnudas, en el que el dissenyador de moda  Juanjo Oliva ajuda a diferents dones a 

superar  els  seus  complexos  i  els  ensenya  quina  és  la  roba  que millor  els  queda.  És 

l’adaptació de How to look good naked. 

• Ponte  verde,  en  el  que  Raquel  Sánchez  Silva  i  col∙laboradors  experts  en  ecologia  i 

reciclatge animaven a un barri a consumir menys energia, reciclar més, etc. 

• Soy  lo que como (adaptació de Honey, we’re killing the kids), en el que també Raquel 

Sánchez Silva  i un equip d’experts en nutrició  intentava canviar els hàbits alimentaris 

d’una família cada setmana. 

• S.O.S.  Adolescentes,  en  el  que  una  psicòloga  ajudava  a  una  família  amb  fills 

adolescents a tenir millor relació entre ells. 

• Madres  adolescentes;  programa  en  el  que  un  grup  d’adolescents  que  havien  estat 

mares  recentment es  traslladaven unes  setmanes a una  casa de  camp amb els  seus 
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nadons per tal d’aprendre a cuidar els seus fills, amb l’ajuda d’una psicòloga i un equip 

d’infermeres. Allò més interessant d’aquest format és que té una estructura serial, de 

manera que veiem l’evolució i aprenentatge de les joves i els efectes en els seus fills al 

llarg de cinc capítols.  

• Hermano Mayor, en el que Pedro García Aguado, un exesportista d’elit  i exaddicte a 

les drogues, millora el comportament de joves violents. 

• Ajuste de cuentas, dedicat a les finances familiars.  

• Reforma sorpresa (adaptació del format nord‐americà While you were out, TLC, 2002‐

2006),  en  el  que  es  canvia  la  decoració  (pintura, mobles)  d’una  o  dues  habitacions 

d’una casa mentre el propietari està fora i no ho sap, a petició d’un familiar o amic que 

li vol donar una sorpresa per agrair‐li alguna cosa o expressar‐li el seu amor. Aquest 

programa combina trets de programes de hobbies i bricolatge (de tant en tant es dóna 

consells a l’espectador mitjançant cartells sobreimpressionats), amb altres propis de la 

telerealitat: la revelació final (i la importància de l’emoció de la persona sorpresa) i la 

dramatització del procés de transformació mitjançant la imposició d’un límit temporal 

extrem: l’equip del programa a de dur a terme la reforma en menys d’un dia. 

• Malas pulgas, l’adaptació del format It’s me or the dog. 

Altres canals estatals han provat també amb el gènere, però amb menys regularitat: Antena 3 

amb  Cambio  Radical  (adaptació  d’Extreme Makeover),  que  va  aconseguir  poca  audiència  i 

finalment  va  ser  cancel∙lat;  Esta  casa  era  una  ruina  (adaptació  d’Extreme Makeover: Home 

Edition); La gran dieta  (adaptació de The biggest  loser  inclosa dins de magazine de  tarda Tal 

Cual lo contamos).  

LaSexta no s’ha  interessat gaire pel gènere. Ha emès Terapia de pareja  (programa en el que 

dos psicòlegs intentaven ajudar a una parella amb problemes) i De patitas en la calle (en el que 

s’intentava  transformar  a  joves  ganduls  que  ni  estudiaven  ni  treballaven  en  ciutadans  de 

profit). De fet, aquest canal ha tornant a  intentar  la fórmula de De patitas en  la calle aquest 

any 2010 amb Generación Ni Ni. En aquest programa 8 joves majors d’edat que ni estudien ni 

treballen són enviats a una casa‐plató en  la que han de conviure amb dos psicòlegs  i on han 

d’anar a treballar cada dia  (en  feines  físiques  i dures)  i  fer‐se càrrec de  les  feines de  la casa. 

Cada  setmana  es  narren  els  seus  progressos  i  resistències  al  canvi  d’actitud.  Allò  que  és 
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interessant d’aquest programa,  és que  es planteja una  estructura  serial, de manera que  es 

representa una evolució més lenta que en la resta de programes del gènere.  

 

En  definitiva,  d’aquesta  breu  descripció  de  la  història  dels  realities  de  transformació  en  les 

graelles espanyoles es desprèn que hi ha fortes desigualtats en relació al tipus de programes 

emesos  (els àmbits  tractats en aquests)  i a  les cadenes que els emeten. Així, es detecta una 

majoria de programes que representen transformacions de comportaments i actituds; mentre 

que  destaca  la  poca  presència  dels  realities  centrats  en  transformacions material  de  cases 

(decoració,  reformes),  de  l’aparença  física  d’individus  i  absència  total  dels  realities  de 

transformació de jardineria. A més, aquest és un gènere exclusiu dels canals privats, entre els 

que  destaca  Cuatro,  mentre  que  ni  Televisió  Espanyola  ni  Televisió  de  Catalunya  s’han 

interessat  pel  gènere.  Totes  aquestes  desigualtats  es  reflectiran  en  la  mostra  d’anàlisi 

d’aquesta Tesi Doctoral.  
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2.3.4. Característiques  estructurals  dels  realities  de 

transformació 

2.3.4.1. Introducció 

En  l’apartat  anterior  hem  repassat  breument  la  història  dels  realities  de  transformació, 

assenyalant‐ne els  trets més  importants. Prenent  com a punt de partida allò  vist en aquest 

repàs històric i afegint les principals aportacions de la recerca internacional, en aquest apartat 

s’aprofundirà  en  aquestes  característiques,  tant  a  nivell  de  forma,  contingut  com  valors 

transmesos.  

En relació a la forma i contingut, els realities de transformació comparteixen amb la telerealitat 

les característiques que hem resseguit en l’apartat 2.2.3: el seu caràcter híbrid, la presència de 

persones anònimes,  l’efecte de real,  l’interès per  l’esfera  íntima... Així, en aquest apartat ens 

centrarem en  les particularitats del subgènere, que provenen en bona part de  la seva relació 

amb els programes de hobbies,  tot  i que en els  realities de  transformació allò didàctic perd 

terreny davant l’espectacle televisiu. Així, veurem que aquest tipus de realities, tot i narrar una 

transformació, centren la seva atenció principalment en els resultats d’aquesta, que sempre és 

ràpida, ens fixarem en dos seqüències característiques d’aquests programes (la revelació final i 

la comparació entre l’abans i el després) i en la figura de l’expert i la relació que estableix amb 

els participants. 

Pel que fa als valors transmesos, els realities de transformació han estat molt criticats pel seu 

baix valor cultural. Veurem que des de  la recerca anglosaxona es coincideix a assenyalar que 

en aquests programes la televisió adopta un paper que fins ara feien les institucions públiques, 

aprofundint  en  la  redefinició  de  servei  públic  que  ja  van  iniciar  els  primers  programes  de 

telerealitat i legitimant la ideologia neoliberal, que propugna la retirada de l’estat a favor de la 

privatització  de  l’estat  del  benestar.  Al  mateix  temps,  també  s’assenyala  que  en  aquests 

programes  s’escindeix  l’individu del  seu context  socioeconòmic  i es  transmet  la  il∙lusió de  la 

possibilitat de la mobilitat social a través del consum. 
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2.3.4.2. Característiques formals i de contingut 

Com  hem  vist  en  el  repàs  històric,  en  els  realities  de  transformació  hi  ha  dos  tipus  de 

personatges: els participants i l’expert. Els primers són persones anònimes, normals i corrents, 

que acudeixen al programa per solucionar algun problema. Els segons, són els encarregats de 

transformar el participant. Apareixen en cada episodi  i són  les “cares visibles” del programa, 

actuen en nom seu. Les característiques dels participants  i dels experts, especialment a nivell 

de classe social, és un aspecte que ha cridat l’atenció de bona part dels investigadors que s’han 

interessat per  aquest  tipus de programes. Així,  sembla que,  a  grans  trets, habitualment  els 

participants  pertanyen  a  classes  desafavorides,  mentre  que  els  experts  són  de  classes 

benestants.  

A  aquesta  desigualtat  social  s’hi  suma  una  desigualtat  jeràrquica.  Els  experts  són  els  que 

identifiquen  el  problema  i  les  seves  causes  i  prescriuen  les  solucions,  mentre  que  els 

participants no tenen res a dir i, invariablement, han d’obeir els experts. Un cas clar d’aquesta 

desigualtat són els programes que giren a l’entorn de la cirurgia estètica (The Swan en seria un 

exemple paradigmàtic), en els que les participants ni tan sols poden elegir quines parts del cos 

seran transformades i quin serà el seu aspecte final.  

Aquest desequilibri de poder es veu més clar si es comparen els realities de transformació amb 

un  programa  britànic  anomenat Design  by  Five  (Regne Unit,  BBC2,  1979)  (veure  Brunsdon, 

2001: 55‐56). En aquest, es redecorava una habitació de  la casa d’algun  famós. Aquest  tenia 

dret  a  comentar  amb el dissenyador què  volien  i un  cop  vist el  resultat  final, discutir  si els 

agradava  o  no.  I  no  només  això:  en  realitat  el  dissenyador  presentava  una  proposta  de 

decoració en un plató, sense tocar la casa del participant.  

A més, els experts  tenen  sovint un  caràcter autoritari,  cosa que  reforça aquesta desigualtat 

jeràrquica. Un bon exemple d’això  són Trinny  i Susannah,  les dues expertes de What not  to 

wear, dues dones de l’upper‐middle class britànica que es caracteritzen pels seus atacs verbals 

contra les participants i la seva actitud dictatorial. Un altre bon exemple és Jo Frost, l’experta 

de la versió britànica i nord‐americana de Supernanny. El seu caràcter autoritari és subratllat a 

través de diversos elements. En primer lloc, la roba i el pentinat que porta Frost el primer dia 

que visita i observa la família contrasta fortament amb la roba dels participants: ella porta un 

vestit  formal, el cabell  recollit  i ulleres, mentre que els participants van  sempre vestits amb 
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roba molt  informal (veure Figura 2‐11). D’aquesta manera s’assenyala visualment  la distància 

que s’estableix entre ells.  

 

FIGURA 2‐11: L’ARRIBADA DE JO FROST A LA CASA DE LA FAMÍLIA MIHALIK 

   

   

   

SUPERNANNY (TEMPORADA 3, EPISODI 5) 
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Els significats que transmet la Jo amb aquesta indumentària són ben expressats per una mare i 

un nen de dues famílies que reben la seva visita: 

Donna Mihalik  (mare)129:  Quan  ha  arribat  la  Jo m’ha  espantat,  així  tota  vestida  de 

mainadera fa una mica de por.130 

Darren (fill de la família Nitti)131: Així que vaig conèixer la Jo ja vaig veure que seria molt i 

molt exigent. 

Però és amb l’actitud que manté amb els pares on es plasma millor el seu caràcter autoritari. 

Per exemple, en la primera reunió que Jo Frost té amb els pares de les famílies a les que va a 

ajudar  i en  la que assenyala els problemes que ha observat en  la dinàmica familiar, transmet 

una  actitud  molt  dura  envers  els  participants.  En  aquesta  xerrada  Jo  fa  servir  un  to 

d’indignació, desaprovació  i censura. Fa avergonyir els pares de  la seva actitud, els assenyala 

com  la causa del mal comportament dels seus fills  i els fa sentir culpables. Aquí en tenim un 

exemple: 

Jo Frost132: Teniu uns fills molt macos, son molt afectuosos, saben parlar molt bé, tenen 

un gran sentit de  l’humor, són un grans nens. Però, quan esteu a casa amb ells sempre 

esteu: baixeu al soterrani, baixeu al soterrani, baixeu a  jugar, baixeu a  jugar, baixeu a 

l’escena de contenció... el soterrani no els proporciona pas un entorn creatiu. No és vàlid, 

és desagradable!  

David Weinstein (pare): Allà tenen joguines, a casa ho trenquen tot. 

Jo Frost: No volen joguines. A veure, què volen? 

Chia Weinstein (mare): A nosaltres. 

Jo Frost: Estan avorrits. El soterrani podria estar ple d’ energia, d’alegria, hi podrien tenir 

dibuixos seus penjats a les parets, per sentir‐se’n orgullosos enlloc de veure uns dibuixos 

que provenen d’un avorriment destructiu. (...) Parlem de l’hora d’anar a dormir. Aquí no 

                                                            
 

129 Supernanny (EUA), temporada 3, episodi 5. 
130 Tant aquesta com la resta de cites de Supernanny que apareixen en aquest capítol són transcripcions 
dels episodis que han estat doblats al català i emesos per Televisió de Catalunya. 
131 Supernanny (EUA), temporada 3, episodi 8. 
132 Supernanny (EUA), temporada 3, episodi 2. 
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tenim una  rutina  concreta per  l’hora d’anar a dormir. Però  si que  tenim  l’anticipació, 

l’adrenalina,  l’espasa  i  l’escut  preparats  per  l’hora  d’anar  a  dormir.  No  va  ser  gens 

agradable veure com agafaves la teva filla! 

Com és d’esperar, els pares acaben plorant  i acceptant  la  seva  culpa  (Figura 2‐12).  I és que 

l’objectiu d’aquest tipus de comportament és trencar qualsevol resistència que pugui tenir el 

participant i fer que es posi a les ordres de l’experta sense reserves.  

 

FIGURA 2‐12: LA JO PARLA AMB EL MATRIMONI WEINSTEIN 

   

  

SUPERNANNY (TEMPORADA 3, EPISODI 2) 

 

Finalment, sobre  la relació que s’estableix entre  l’àmbit d’expertesa  i  l’àmbit en el que actua 

l’expert, és  interessant  l’estudi que F. Bonner  (2008)  fa de quatre  realities de  transformació 

anglosaxons  (dos britànics  i dos australians): Trinny and Susannah Undress  (Regne Unit,  ITV, 

2006), Your Money or Your Wife  (Regne Unit, Channel 4, 2006), Agony Aunts (Austràlia, ABC, 
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2006)  i DIY Rescue  (Austràlia, C9, 2003). El primer està  lligat al vestuari  (les expertes són  les 

mateixes que es van fer famoses amb What not to Wear), el segon i tercer tracten les finances 

familiars  i  el  darrer  és  sobre  bricolatge.  La  particularitat  d’aquests  programes  és  que  els 

experts també tenen com a objectiu millorar les relacions de parella dels participants, tot i que 

no  tenen  coneixements  de  psicologia.  Així,  en  aquests  programes  les  transformacions 

psicològiques i de dinàmiques familiars es representen com quelcom fàcil i ràpid d’aconseguir, 

ja que poden ser abordades des de tècniques senzilles i superficials. 

 

En relació a  les transformacions representades, els realities de transformació tenen en comú 

una mateixa estructura narrativa bàsica: es parteix d’un problema inicial sofert pel participant, 

l’expert  del  programa  prescriu  mesures  per  tal  de  solucionar‐lo,  que  a  vegades  posa  en 

pràctica ell mateix, i s’arriba a un estat final en el que el problema s’ha solucionat. Veurem en 

el proper apartat  (2.3.4.3) que darrere els problemes  identificats  i  les  solucions proposades 

s’amaguen  valors  i  representacions  de  la  realitat.  Aquí  ens  centrarem  en  aspectes  més 

generals. 

Aquest  subgènere  està  emparentat  amb  els  programes  de  hobbies,  dels  que  els  primers 

formats  n’hereten  les  temàtiques  (decoració,  jardineria,  vestuari  i  maquillatge)  i  algunes 

característiques. Ara bé,  ja hem vist que amb el temps els realities de transformació amplien 

els àmbits tractats fins a incloure tot tipus de problemes de l’esfera privada i íntima: relacions 

de parella, relacions familiars, alimentació, neteja de la llar, etc.  

Els realities de transformació  i els programes de hobbies tenen en comú que es  fonamenten 

sobre  una  narrativa  de  la  transformació.  Ara  bé,  hi  ha  diferències  fonamentals.  En  aquest 

sentit ens pot ser útil fer referència a l’anàlisi comparada que C. Brunsdon (2001: 51‐58; 2003: 

9‐13) fa dels programes de hobbies “tradicionals”133  i els makeover shows britànics dels anys 

90134. Brunsdon afirma que, mentre que els primers eren programes didàctics,  ja que el  seu 

objectiu era ensenyar als espectadors a fer determinades coses, els realities de transformació, 

                                                            
 

133 Analitza Clothes that Count (Regne Unit, BBC, 1967), sobre costura, i  Gardener’s World (Regne Unit, 
BBC, 1972), sobre jardineria. 
134 Analitza Changing Rooms i Ground Force  (veure apartat 2.3.3). 
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en canvi, són programes en els que allò didàctic perd terreny davant  l’espectacle televisiu135. 

En primer  lloc, perquè  l’èmfasi es posa en el  resultat, no en el procés. L’objectiu és mostrar 

una  transformació  radical, no  tant  explicar  com  aconseguir‐la.  És  cert que  alguns d’aquests 

realities  (especialment  els  primers  formats)  tenen  trets  didàctics  (es  dóna  consells  als 

espectadors i se’ls explica on comprar els objectes que apareixen en el programa), però aquest 

tipus  de  consells  tenen  un  pes molt  secundari. A més,  a mesura  que  el  format  evoluciona 

aquests  elements  desapareixen  (com  hem  vist  amb  els  exemples  d’Extreme  Makeover  i 

Extreme Makeover: Home Edition).  

Aprofundint en aquesta idea, A. Hill (2005: 79‐107) afirma que en els realities de transformació 

es trenca progressivament  l’equilibri entre  informació  i entreteniment a favor del segon. Així, 

“as  makeover  series  has  shifted  from  didactic  address  to  transformation  and  display,  the 

opportunities for learning are restricted to ‘ideas’ rather than practical knowledge” (Hill, 2005: 

97).  L’autora,  des  de  l’anàlisi  de  la  recepció,  intenta  esbrinar  què  aprenen  els  espectadors 

d’aquests programes  i arriba a  la conclusió que aquests no poden destacar cap coneixement 

concret que hagin extret de  realities de  transformació com Changing Rooms, només “idees” 

generals. 

Un altre tret distintiu d’aquests realities és  la rapidesa de  les transformacions representades. 

Com  a  exemple, Brunsdon  contraposa Gardener’s World  amb Ground  Force: mentre que  el 

primer prescrivia plantar llavors com la manera de transformar un jardí, Ground Force es basa 

en la compra i transplantació de plantes ja crescudes, perquè busca un canvi radical i visible al 

final del capítol. En relació als programes de cirurgia estètica (The Swan i Extreme Makeover), 

Anne Jerslev (2006) ha estudiat aquest aspecte i ha relacionat aquests programes amb l’actual 

“cultura  del  canvi  ràpid”,  simbolitzada  pel  morphing  digital  (2006:  134‐140),  un  tipus  de 

transformació ràpida, indolora i aproblemàtica136.  

A  nivell  formal,  Brunsdon  (2001:  51‐58;  2003:  9‐13)  s’adona  que  també  hi  ha  diferències 

fonamentals entre els realities de transformació i els programes de hobbies. En els primers la 

                                                            
 

135 Un aspecte també assenyalat en el context nord‐americà per Deery (2006: 163). 
136 D’alguna manera la representació de la transformació física que s’observa en aquest tipus de realities 
es poden relacionar amb els vídeos en els que es transforma la imatge d’una persona (habitualment una 
noia)  mitjançant  programes  digitals  com  el  Photoshop,  i  que  es  poden  trobar  a  Youtube:  
http://www.youtube.com/watch?v=5iwaQ2zi63c, http://www.youtube.com/watch?v=r42lKZtECyY. 
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càmera es  fixa en el  treball de  les mans dels experts, mostrant‐lo ens plans detall. Així, els 

plans  utilitzats  indiquen  que  són  programes  didàctics.  En  canvi,  en  els  realities  de 

transformació no es presta tanta atenció al treball en la casa, el jardí, la roba, etc., que fins i tot 

és representat a càmera ràpida. L’èmfasi es posa en el resultat, en mostrar una transformació 

radical i l’efecte que aquesta ha tingut en els participants. D’aquesta manera, els plans curts no 

es dediquen al treball dels experts, mostrant a l’espectador com es fa una tasca concreta, sinó 

que  es  reserven  pel  moment  de  la  revelació  final,  en  la  que  el  participant  veu  la  nova 

habitació/jardí/aspecte físic. Anem a veure‐ho amb més atenció. 

La revelació final és un element característic del subgènere (Moseley, 2003: 106) i un moment 

clau en el relat. Es produeix en el desenllaç de cada episodi i coincideix amb el clímax del relat, 

el moment cap a on s’encamina i resol tota la tensió dramàtica construïda al llarg del capítol. 

En  aquesta  es  mostra  als  participants  i/o  a  l’espectador  l’estat  final  d’allò  que  ha  estat 

transformat  (la  casa,  el  jardí,  l’aparença  del  participant...),  provocant  reaccions  emotives 

intenses  al  participant.  Aquesta  seqüència  és  possible  perquè  en  aquests  programes 

acostumen a jugar amb la focalització, amagant informació a l’espectador i al participant sobre 

la transformació que s’opera sobre ells mateixos o sobre les seves cases (Moseley, 2000: 313‐

314). Aquest és un altre element que ens indica que en els realities de transformació no és el 

procés allò que té més importància, sinó el resultat. 

En  el moment que  es mostra  l’estat  final  al participant, donat que  la  transformació que  es 

busca  sempre  és  radical,  aquest  no  podrà  sinó  actuar  de  forma  espontània,  sense  poder 

(di)simular  allò  que  sent  i  pensa  (emoció  o  rebuig).  És  a  dir,  un  moment  d’emocions 

vertaderes. Així, és un bon exemple de com la telerealitat evoluciona i crea situacions cada cop 

més  artificials  per  forçar  una  reacció  autèntica  en  el  participant  (tema  tractat  en  l’apartat 

2.2.3.2).  

Per exemple, a Changing Rooms, on  sovint cada  família decideix  redecorar  la casa dels  seus 

veïns d’acord amb gustos que no els agraden:  

“The show builds unashamedly towards this climactic moment, having the presenter ask 

each couple in the course of the show what would be the worst thing that could be done 

to  their  room:  we  are  rarely  disappointed  in  our  desire  for/fear  of  a  horrified  or 

ambiguous response – Changing Rooms often seems tailored to  ‘worst‐case scenarios’” 

(Moseley, 2000: 312) 
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Per exemple, en un dels episodis de Changing Rooms els protagonistes eren dos matrimonis 

britànics  que  vivien  a  Tenerife  amb  gustos  oposats:  a  una  parella  li  agradava  l’estil  rústic  i 

confortable, mentre que a l’altra preferia un estil minimalista i modern. Com era d’esperar, la 

parella a  la que agradava  l’estil  rústic es va  trobar, al  final del programa, amb un menjador 

d’estil modern, totalment blanc  i amb superfícies metàl∙liques:  la seva disconformitat amb el 

resultat  final  va  quedar  clara  amb  la  seva  reacció  (Figura  2‐13).  En  canvi,  l’altra  parella  va 

quedar  encantada amb el seu dormitori, tot i que les parets estiguessin empaperades amb el 

color que menys agradava a la dona.  

 

FIGURA 2‐13: LA REVELACIÓ FINAL 

   

CHANGING ROOMS (ESPECIAL CAP D’ANY 1999) 

 

Aquesta  revelació  final  i  la  importància que  tenen els primers plans dels participants serveix 

també per a transmetre a l’espectador la rellevància de la transformació que s’ha produït en el 

programa. Es a dir:   

“(...) There  is  frequently a double‐audience structure  in  these programmes: an  internal 

audience who knows the person or place transformed, and to whom the transformation 

is  a  surprise  (...)  for  without  the  internal  audience  to  express  shock  or  joy  or 

astonishment,  how  would  we,  the  external  audience,  understand  the  emotional 

significance of what we see?” (Brunsdon, 2003: 10‐11). 

Donat que en aquests programes  l’estat final (i  la distància que existeix entre aquest  i  l’estat 

inicial) és allò que té més importància, una altra de les seqüències obligades en els realities de 
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transformació serà  la comparació de  l’abans  i el després. En aquesta seqüència es mostra  la 

diferència  entre  l’estat  inicial  dels  participants  o  els  seus  béns  i  l’estat  final,  després  de  la 

intervenció  del  programa  a  través  dels  seus  experts.  És  a  dir,  aquests  plans  funcionen 

principalment com a  índexs que certifiquen que el programa de televisió ha tingut efectes en 

el món real. 

Si  bé  la  revelació  final  i  la  comparació  entre  l’abans  i  el  després  són  dos  seqüències 

característiques dels realities de transformació, en el moment que aquests programes amplien 

els seus temes i inclouen transformacions de tipus interior, perdran importància i deixaran de 

ser  els  trets  distintius  del  gènere.  Ara  bé,  també  en  aquests  realities  centrats  en 

transformacions interiors (difícils de visualitzar) es construeix un relat dramatitzat encaminat a 

subratllar l’estat final al que arriba el participant. 

 

2.3.4.3. L’impacte dels realities de transformació 

En  relació  al  valor  cultural  que  s’assigna  als  realities  de  transformació,  podem  trobar  les 

mateixes crítiques que  ja hem vist en relació a altres gèneres de  la telerealitat  (veure 2.3.3). 

Per exemple, l’arribada dels realities de transformació en el prime time va ser vist en el Regne 

Unit com un exemple més del gir comercial i de l’evolució cap al “dumbing down” que sofria la 

programació  televisiva,  sobretot  perquè  aquests  programes  suposaven  l’entrada  de  temes 

propis de  l’esfera privada  (i  identificats com a  femenins: decoració, cuina,  roba) en un espai 

tradicionalment propi de l’esfera pública (i, per tant, masculina).137 

Ara bé, allò que més ha preocupat als  investigadors és quina  realitat és  representada en els 

realities de  transforació. Els  realities de  transformació assenyalen problemes de  tipus  social, 

polític  i  econòmic,  n’identifiquen  les  causes,  plantegen  aspiracions  i  prescriuen  formes 

d’actuar, de manera que plantegen un discurs molt potent sobre la realitat social. A més, el fet 

                                                            
 

137 De  fet, es  va parlar d’una  “daytimització” del prime  time,  ja que  l’origen d’aquests programes es 
trobava en els programes de daytime destinats a un públic eminentment femení. Així, daytimització s’ha 
de  llegir com a sinònim de  feminització  (veure Moseley, 2003). Tal com diu Moseley  (Brunsdon et al., 
2001:  33),  les  categories  com  hard  i  soft  (que  serveixen  per  explicar  aquest  canvi  de  programació  i 
denunciar la pèrdua d’importància dels debats i temes seriosos) estan definides culturalment en relació 
al gènere masculí i femení. Així, identificar aquests programes com a femenins serveix per identificar‐los 
com a programes de poc valor cultural. 
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que siguin programes de telerealitat (és a dir, que reclamen tenir una relació privilegiada amb 

el  món  real)  i  que  en  molts  casos  incloguin  trets  didàctics  (s’adrecen  a  explícitament  a 

l’espectador per donar‐los consells, guiar‐los, educar‐los), fa que sigui més necessari identificar 

els valors i models de vida que es desprenen d’aquests programes. 

Si una conclusió destaca en aquestes anàlisis és que els realities de transformació responen a 

una  ideologia  neoliberal.  Si  en  l’apartat  2.2.3.3  dèiem  que  la  telerealitat  habitualment  és 

titllada  de  conservadora,  en  aquest  cas  s’afirma  que  aquests  programes  promouen  la 

privatització de  l’estat de benestar,  l’individualisme, el consumisme  i transmeten  la  il∙lusió de 

la  possibilitat  de  la  mobilitat  social.  D’aquesta  manera,  els  realities  de  transformació 

aprofundeixen en la redefinició de servei públic iniciada pels primers programes de telerealitat 

i plantegen una nova manera d’entendre la identitat. 

 

Neoliberalisme, privatització de l’estat de benestar i redefinició del concepte 

de servei públic  

Els  realities de  transformació han estat assenyalats com uns programes marcats pel context 

neoliberal en el que apareixen (no hem d’oblidar el seu origen anglosaxó)138. El neoliberalisme 

es basa en el govern indirecte dels ciutadans. És a dir, els ciutadans han de governar‐se a ells 

mateixos a través d’escollir “lliurement” les opcions que els fan més responsables i autònoms 

(i, per tant, menys dependents de  l’Estat). Això només és possible després que els ciutadans 

hagin  interioritzat  les  normes  socials  necessàries  per  fer‐ho.  En  aquest  context,  l’estat  del 

benestar recula a favor del partnership entre Estat  i empresa privada, entitats sense ànim de 

lucre i esglésies. És a dir, es confia en aquestes entitats per tal que, lliurement, assumeixin els 

rols que  fins aleshores ha  tingut  l’Estat a  l’hora d’ajudar els ciutadans que necessiten ajuda. 

També  s’espera que els  individus adoptin aquest  rol en  les  seves  comunitats, a  través de  la 

                                                            
 

138 Ouellette  i Hay  (2008)  en  el  seu  llibre Better  Living  through Reality  TV  relacionen  els  realities de 
transformació  emesos  en  els  Estats  Units  amb  les  polítiques  desenvolupades  per  les  diferents 
administracions  nord‐americanes  des  del  gir  neoliberal  dels  anys  80,  prestant  especial  atenció  a  les 
iniciatives de  l’administració de G. W. Bush,  ja que coincideix en el temps amb  l’auge dels realities de 
transformació  en  aquell  país.  Així,  els  dos  autors  identifiquen  una  correspondència  perfecta  entre 
l’aparició d’aquests programes, els problemes i solucions representats en aquests i les iniciatives de les 
administracions nord‐americanes de les darreres dècades.  
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idea de voluntariat (veure Ouellette i Hay, 2008). Així, el discurs dels realities de transformació 

serà coherent amb aquestes idees i, a la vegada, les legitimarà. 

En conseqüència,  la  televisió ha passat d’entendre el seu paper de servei públic en relació a 

l’emissió d’informatius i altres programes “seriosos” a assumir un rol actiu en aquest nou estat 

neoliberal  (com  un  exemple més  de  partnership).  Aquesta  nova  definició  de  servei  públic 

consisteix en intervenir directament en la vida de les persones que ho necessiten, adoptant les 

funcions  que  tradicionalment  desenvolupava  l’Estat:  ajuda  social  i  educació. Aquesta  forma 

d’entendre el  servei públic no és nova,  sinó els  realities de  transformació  són  la  culminació 

d’allò que Mehl  (1996),  Lacalle  (1995: 97)  i Pujadas  (2008)  ja detectaven en  les  anàlisi dels 

primers  reality  shows,  dels  que  destacaven  el  seu  caràcter  intervencionista  (anomenant  la 

telerealitat, encertadament, televisió de l’acció).  

Com hem dit, la televisió es proposa dos tipus d’accions en relació a aquesta nova definició de 

servei públic: ajuda social i educació. Anem a veure aquestes dues postures de més a prop. En 

relació a l’ajuda social, alguns d’aquests programes plantegen les seves accions com a actes de 

caritat,  ja  que  les  transformacions  es  duen  a  terme  com  una  forma  d’ajudar  a  persones 

necessitades  i  sense  recursos.  Exemples  d’aquesta  tendència  són  programes  com    Extreme 

Makeover: Home  Edition  (EUA, ABC,  2004‐actualment),  on  es  proporciona  una  casa  nova  a 

famílies sense recursos que viuen en molt males condicions; Miracle workers (EUA, ABC, 2006), 

on un equip mèdic opera a persones amb greus malalties que no poden pagar el tractament 

mèdic  corresponent;  o  Three  Wishes  (EUA,  NBC,  2005),  on  en  cada  episodi  l’equip  del 

programa (liderat per una cantant cristiana) concedeix un desig a tres persones d’un poble dels 

Estats Units139. Així, en aquests programes es passa del welfare (projectes conjunts,  integrals, 

destinats a afectar a una gran quantitat de persones) a  la caritat (ajudar una persona darrere 

l’altra). 

Però no és simplement que  les cadenes de televisió es converteixin en un exemple d’aquesta 

privatització de l’ajuda social140, sovint aquest ideari s’incorpora dins el mateix text, legitimant 

                                                            
 

139  Per  exemple,  tenir  una  casa  nova, millorar  l’equipament  de  l’escola  del  poble,  poder  pagar  les 
despeses mèdiques...  
140  Per  exemple,  l’ABC,  com  a  empresa  privada  que  decideix  fer  actes  caritatius  a  través  dels  seus 
programes, ha engegat un projecte anomenat “A better community”, en el que es transmeten aquests 
valors de la caritat, el voluntariat i la filantropia i es dóna informació sobre com ajudar. 
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aquesta concepció neoliberal de l’ajuda social. L’exemple paradigmàtic és Extreme Makeover: 

Home  Edition.  El  programa,  a  l’hora  de  donar  una  nova  casa  als  participants,  estableix 

col∙laboracions amb empreses privades: en cada episodi un constructor  local  s’encarrega de 

construir la casa de forma gratuïta, els grans magatzems Sears proporcionen electrodomèstics 

i mobles a la nova casa141 i altres empreses donen tot tipus de materials, mobles, etc. Al mateix 

temps, els veïns dels participants adopten dins el programa el paper del voluntariat,  ja que 

treballen gratuïtament en l’obra. És a dir, s’incentiva la idea que són les pròpies comunitats, a 

través dels seus  individus  i empreses,  les que han d’ajudar a  les persones necessitades  (i no 

l’Estat), un aspecte que en el mateix programa és explicitat com l’essència de la cultura nord‐

americana  i quelcom que  cal mantenir. Però darrere aquesta  idea  romàntica d’ajudar‐se els 

uns als altres, alguns autors només veuen persones anònimes que han estat abandonades per 

l’Estat i que han de dependre de la caritat dels seus veïns. Així, tal com afirma Gareth Palmer, 

“in the model of community proposed by the programme, the state has no role to play:  in  its 

place are people  coming  together out of  fellow‐feeling  for  their neighbours”  (Palmer, 2007: 

165). 

Pel que fa a  la tasca d’educació, sota aquesta tendència podem classificar els programes que 

ensenyen als  individus a “cuidar‐se d’ells mateixos”, com ara Brat Camp, Supernanny, Honey, 

We’re Killing the Kids, Starting Over, etc. Ouellette i Hay (2008) relacionen aquests programes 

amb  la  cultura del  self‐help: en un estat neoliberal en el que aquest es  retira de  l’àmbit de 

l’ajuda als necessitats, són els ciutadans els que s’han de fer càrrec d’ells mateixos. Per tant, 

aquests  programes  ajudaran  als  individus  i  famílies  a  ajudar‐se,  els  ensenyaran  com  actuar 

correctament per  tal d’esdevenir  ciutadans  responsables,  independents  i emprenedors. Així, 

aquests programes adopten el paper del treballador social (un altre exemple de partnership  i 

externalització  de  les  tasques  de  l’estat  del  benestar  en  empreses  privades).  Aquests 

programes, a través d’experts, ajuden als individus i famílies que estan en situacions precàries 

(ja sigui perquè tenen uns fills desobedients, no tenen uns hàbits alimentaris saludables, són 

addictes  o  són  delinqüents)  a  detectar  quines  són  les  accions  que  els  han  portat  a  la  seva 

situació, oferir estratègies per tal que es puguin ajudar a ells mateixos  i així superar els seus 

problemes.   

                                                            
 

141 Que, seguint aquesta lògica, també tenen la seva pròpia iniciativa caritativa: Sears American Dream. 
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En molts d’aquests programes,  lligats amb  transformacions de comportament, es promou el 

retorn a un model autoritari d’educació. Per exemple, a Supernanny els pares habitualment 

són renyats per ser massa permissius amb els seus fills, de manera que el principal objectiu de 

Frost és retornar comandament de la casa als pares. Aquesta idea de la necessitat d’autoritat i 

disciplina en les llars també es troba en altres programes com Honey We’re Killing the Kids, en 

el que  allò que  realment  s’intenta  canviar  és  la  laxitud,  la  falta d’estructura  i disciplina  i  la 

incapacitat de  les famílies per moderar‐se  i portar una vida sana (veure Biressi  i Nunn, 2008: 

17). Tot això és coherent amb una definició de bon ciutadà com aquell que és responsable  i 

capaç de triar lliurement allò que més li convé a ell  i a la societat en conjunt, moltes vegades 

passant per sobre dels impulsos. 

A més, de forma coherent amb aquests objectius, en aquests programes els experts utilitzen 

tècniques autoritàries per  tal d’educar als participants, consistents habitualment en visites a 

domicili i lliçons en un to dur i censurador, que subratlla la relació jeràrquicament desigual que 

s’estableix entre  l’expert  i el participant  (Ouellette  i Hay, 2008). També  la vigilància142  forma 

part d’aquestes tècniques autoritàries utilitzades en els realities de transformació. Aquesta no 

es limita a l’entrada de la càmera del programa i l’expert en un espai privat (ja que l’espai en el 

que es desenvolupen les accions acostuma a ser la llar dels participants), sinó que s’acostuma 

també a gravar als participants mitjançant càmeres ocultes o amagades. La vigilància servirà, 

doncs,  per  interrogar  el  comportament  dels  participants  i  documentar  la  vida  quotidiana  i 

íntima dels ciutadans (Palmer, 2008: 7). 

 

Individualisme, mobilitat social i consumisme 

Paral∙lelament a aquesta redefinició de  les missions de  la televisió d’acord amb els preceptes 

del  neoliberalisme,  els  realities  de  transformació  també  transmeten  una  visió  del  món 

coherent  amb  les  idees d’individualisme  i de  flexibilitat de  la  identitat que  segons Anthony 

Giddens  (1991)  a  Modernity  and  self‐identity  caracteritzen  la  societat  actual  (capitalisme 

avançat). 

                                                            
 

142 Aquest és un element molt present en  la telerealitat  i un tema que ha despertat  l’interès de molts 
autors (veure Andrejevic, 2004; Bignell, 2005: 117‐143). 
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D’acord  amb  aquest  punt  de  vista,  els  realities  de  transformació  transmeten  la  idea  que 

actualment  la  identitat de  les persones  ja no està determinada per  la pertinença a una grup 

social (és a dir, classe, raça, gènere...), sinó per les seves característiques i accions individuals. 

Segons això, la identitat és mal∙leable i existeix la possibilitat de la mobilitat social, de manera 

que és el propi individu i no el seu context el que determina el seu destí. 

Tot això és coherent amb la forma com els realities de transformació representen determinats 

problemes i n’identifiquen les causes, proposen solucions i estats finals als que s’ha d’aspirar. 

En  primer  lloc,  aquests  programes  habitualment  representen  problemes  d’arrel  social, 

econòmica  i/o política en termes purament  individuals, sense tenir en compte contextos més 

amplis de classe, economia, ideologia, societat, etc. Això es fa de dues maneres. En primer lloc, 

els  individus  apareixen  descontextualitzats:  no  es  parla  dels  problemes  de  l’habitatge,  sinó 

d’individus  que  tenen  problemes  amb  casa  seva;  no  es  parla  dels  conflictes  que  es 

desenvolupen  dins  de  la  institució  de  la  família,  sinó  de  famílies  que  tenen  conflictes,  etc. 

(veure Palmer, 2007). Aquest no és un element nou:  ja hem vist en  l’apartat 2.2.3.3 que els 

reality  shows  i  talk  shows  ja  van  suposar  una  reconfiguració  de  l’esfera  pública  introduint 

discursos personals i individuals per parlar de temes socials.  

En segon  lloc, s’acostuma a assenyalar el participant com  la causa de  la seva pròpia situació 

(veure Ouellette i Hay, 2008): tenir fills desobedients, una mala alimentació o vestir malament 

és  conseqüència  de males  decisions  per  part  dels  participants.  És  a  dir,  aquests  programes 

representen  els  el  participant  com  a  culpables  de  la  seva  situació,  sense  que  hi  hagi 

circumstàncies  que  puguin mitigar  aquesta  culpa  (desigualtats  econòmiques,  en  l’educació, 

manca d’ajudes socials...). Per exemple, Biressi  i Nunn, en una anàlisi de Honey, We’re Killing 

the  Kids,  afirmen que:  “Lifestyle  television  consistently  seeks  to  confront  subjects and make 

over their lives but in such a way that the politics of food and its relationship to the politics of 

class and social difference, although firmly present,  is submerged  in the rhetoric of  individual 

transformation” (Biressi i Nunn, 2008: 23). 

Un bon exemple d’aquesta aproximació són aquestes paraules de Jo Frost (Supernanny) a una 

vídua que ha d’educar tota sola a quatre nens: 
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Jo  Frost  [parlant  amb  Donna Mihalik]143:  No  penso  fer  servir  aquesta  circumstància 

d’excusa perquè no és això el que vols. (...) Parlem una mica dels teus fills. Crec que es 

francament  vergonyós  que  siguin  tan  agressius  amb  tu.  Et  peguen,  t’insulten,  no  et 

respecten. Ho trobo espantós. Com s’atreveixen a parlar‐te d’aquesta manera? Però em 

sembla que ho fan perquè tu els hi permets. I una altra cosa, per què ho toleres? (...)  

Conseqüentment, aquests programes  transmeten  la  idea que, donat que  la  situació de cada 

individu depèn només dels seus propis actes, les persones que no intentin o no aconsegueixin 

solucionar els seus problemes seran identificades com a “mals ciutadans”: 

“(...) Those who are unwilling or unable  to  fully  take on board the mechanisms of self‐

improvement  are  “bad”  (i.e.  irresponsible)  subjects who  undermine  the  core  national 

value of and imperative to social mobility. (...) These subjects are marked out as bad by a 

spectacle of embarrassment and sometimes even humiliation.” (Biressi; Nunn, 2008: 16) 

Així, la humiliació a la que habitualment se sotmet als participants no només serveix per tal de 

deixar clara  la desigualtat que s’estableix entre expert  i participant, sinó també per subratllar 

el caràcter desviat de la conducta del segon. 

Al mateix  temps,  les  solucions  proposades  també  seran  de  caire  individual.  De  la mateixa 

manera que Pujadas (2008) assenyalava que els primers reality shows dirigien les seves accions 

a  l’esfera  privada  i  íntima  perquè  era  l’únic  àmbit  en  el  que  podien  actuar  eficaçment,  el 

mateix  passa  amb  aquests  programes.  Els  realities  de  transformació  proposen  solucions 

purament individuals a problemes (socials, polítics i econòmics) representats com a individuals 

perquè és més fàcil actuar i tenir resultats en aquest nivell que a nivell de tota la societat.  

Així,  per  exemple,  programes  que  proposen  transformacions  interiors  (com  per  exemple 

Supernanny) proposen solucions psicològiques a problemes socials144. En molts altres realities 

de transformació (especialment els lligats a les transformacions materials), el consum de béns 

es prescriurà com la solució als problemes dels participants. De fet, el vincle entre realities de 

transformació  i el consumisme s’ha assenyalat per part de molts analistes des del naixement 

del  gènere.  Per  exemple, Brunsdon  (2001:  51‐58;  2003:  9‐13)  en  la  seva  anàlisi  comparada 

                                                            
 

143 Supernanny (EUA, ABC, 2007), temporada 3, episodi 5. 
144 Es pot relacionar aquesta visió  individualista de  la societat contemporània amb  l’ampli  interès que 
desperta la vida interior actualment (veure Lunt, 2008: 537). 
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entre programes de hobbies  tradicionals  i  realities de  transformació, assenyala que aquests 

darrers s’adrecen a  l’espectador com a consumidor o client. Així, al final de Changing Rooms 

cada dissenyador especifica quins materials ha utilitzat per transformar l’habitació, el seu preu, 

marca i on es poden trobar. És a dir, l’èmfasi no es posa tant en “com fer això per tu mateix”, 

sinó en “on trobar i com usar els productes adequats per fer això per tu mateix”. 

Ara  bé,  Guy  Redden  (2007  i  2008)  va  més  enllà  i  afirma  que  aquests  programes  sovint 

representen el consum de béns com una forma de millorar socialment. D’aquesta manera es 

relaciona consum amb autorealització. I és que la millora social és una de les aspiracions més 

fortes que apareixen en aquests programes. Això està clar en realities com Extreme Makeover: 

Home  Edition,  Extreme  Makeover,  What  not  to  Wear...  Però  no  és  un  tret  exclusiu  dels 

programes  centrats en  transformacions materials. Per exemple, Biressi  i Nunn  (2008), en  la 

seva anàlisi de Honey We’re Killing the Kids, assenyalen com aquesta  idea de mobilitat social 

apareix fins  i tot en un programa com aquest, dedicat a millorar  l’alimentació de  les famílies. 

En  el programa, per  tal de  convèncer  als pares de  la necessitat de  fer un  canvi en  la dieta 

familiar,  se’ls mostren  imatges  generades  per  ordinador  on  es  prediu  (mitjançant  imatges 

sintètiques)  l’aspecte  físic  que  tindran  els  seus  fills  quan  siguin  adults  si milloren  la  forma 

d’alimentar‐se  o  si  no  ho  fan145.  Tal  com  diuen  les  autores,  aquestes  imatges  no  només 

presenten diferències en el pes i els signes d’envelliment i malalties, sinó que també inclouen 

indicadors de classe  (vestuari, pentinat) que donen a entendre que un canvi en  l’alimentació 

no només millorarà  la seva salut  (i aspecte) quan siguin grans, sinó que  també els permetrà 

millorar la seva situació socioeconòmica. És a dir, es prescriu millorar l’alimentació (entès com 

a consum d’aliments) com un mètode per ascendir social i econòmicament. 

Per  tant,  en  aquests  programes  canviar  la  decoració  de  la  casa  o  la  forma  de  vestir  és 

representat  com  una  inversió  social,  de  manera  que  “consumption  is  rendered  not  only 

economically, but also socially productive” (Redden, 2007: 162).  

Aquesta  relació  que  s’estableix  entre  consum,  identitat  i  realització  personal  ens  porta  al 

concepte de lifestyle (veure Chaney, 2001; Taylor, 2002). Tal com diu Lewis (2008a):  

                                                            
 

145  Un  altre  exemple  dels  habituals mètodes  brutals  utilitzats  en  els  realities  de  transformació  per 
aconseguir que els participants es posin a les ordres dels experts del programa. 
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“The  concept  of  lifestyle  is  underpinned  by  a  conception  of  identity  that  foregrounds 

personal  choice  and  the malleable  nature  of  the  self.  Rather  than  seeing  selfhood  as 

limited or constrained by one’s class, race or gender, today ordinary people are help up 

as being able to invent (and reinvent) their own life biographies” (Lewis, 2008a: 443) 

És  a dir,  aquest  concepte marca el pas de  les  formes  tradicionals d’organització  social  (que 

determinaven  la  identitat  compartida)  a  la  construcció  de  la  pròpia  identitat  a  partir  de 

decisions  de  consum.  Segons  això,  els  individus  trien  els  productes  segons  el  seu  significat 

simbòlic,  que  fa  referència  a  una  determinada  identitat,  per  diferenciant‐se  de  al  resta  (la 

individualitat  i  autenticitat  com  quelcom  que  pot  ser manufacturat  i  aconseguit mitjançant 

béns). Això està  lligat amb  l’evolució de  la societat de consum:  l’existència d’un gran nombre 

de productes i de nínxols de mercat que obliguen al consumidor a saber triar quin és el bé de 

consum que s’adapta a  les seves necessitats  i  individualitat (ja que els diferents productes es 

lliguen  a  diferents  estils  de  vida146),  és  a  dir,  relacionar‐se  amb  el  mercat  d’una  forma 

reflexiva147.  Així  en  aquests  programes  allò  que  aprenen  els  participants  és  a  elegir  els 

productes adequats: en aquest cas, les opcions de consum s’hauran d’adequar a la identitat a 

la que es vol aspirar. 

Així,  molts  d’aquests  programes  remarquen  que  canviar  l’aspecte  és  una  manera  de 

transmetre determinats missatges d’un mateix que, entre altres  coses, poden augmentar el 

valor del participant a l’hora d’aconseguir feina. És a dir, es transmet la idea de la necessitat de 

reinventar‐se  a  un mateix  en  un  nou mercat  de  treball,  caracteritzat  per  la  flexibilitat  i  la 

inseguretat en la feina, cosa que fa necessari que el mateix individu es construeixi com a marca 

(branded‐self) i que a través del seu aspecte i els seus béns expliqui qui és (o vol ser) i què pot 

aportar (veure Ouellette i Hay, 2008: 99‐133; Hearn, 2008). 

En definitiva, programes com What not to Wear o Queer Eye for the Straight Guy defensen que 

és possible millorar personal i socialment a través del consum148. Ara bé, Gareth Palmer alerta 

                                                            
 

146 Guy Redden relaciona aquesta idea amb l’evolució del marketing actual, que identifica els productes 
no amb la seva funció, sinó amb els seu valor social. 
147 Tal com diu Rosenberg  (2008: 507‐509) en els realities de transformació, tot  i el paper que  juga el 
consum de béns no es legitima el consumisme extrem (comprar sense parar i de manera impulsiva), sinó 
saber contenir‐se i elegir bé. 
148 Deery (2006) relaciona aquests programes (les versions americanes) amb el “somni americà”, però el 
redefineix en termes de consum: adquirir béns enlloc de drets sociopolítics.  
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que aquestes transformacions només afecten a les aparences. És a dir, que l’efecte aconseguit 

per aquests programes en els  individus és similar al que pot produir un canvi en  la decoració 

d’una  habitació,  que  fa  que  aquesta  sembli més  gran:  “the  aim  thus  becomes  the  trying  if 

elementary  one  of  erasing  the  unacceptable  signs  of  lower  class  origins  and making  them 

respectable  merely  by  looking  respectable”  (Palmer,  2008:  4).  Aquest  és  el  caràcter 

democratitzador d’aquests programes: qualsevol persona de  la classe  treballadora pot  fer‐se 

passar  com  a  membre  d’una  classe  superior  i  encaixar  amb  les  “persones  respectables” 

mitjançant  l’aprenentatge  del  capital  cultural  d’aquestes.  D’aquesta  manera,  en  aquests 

programes allò que es posa de relleu és la importància de l’aparença: ets allò que aparentes.  

Al mateix temps, aquest  interès per  les aparences té a veure també amb  les característiques 

del mitjà: per aquests programes “all that matters is the look for it is on the surface that it can 

make  its  most  striking  interventions”  (Palmer,  2008:  4).  És  a  dir,  s’escull  aquest  àmbit 

d’intervenció perquè és on la televisió pot ser més efectiva. 

 

Aquests  conceptes  d’individualisme  i  consumisme  tenen  una  rellevància  important  en  els 

programes que  tenen com a objectiu canviar  l’aspecte  físic de  les participants  (habitualment 

són  dones),  ja  sigui  a  través  de  canviar  el  vestuari  (What  not  to wear,  Queer  Eye  for  the 

Straight  Guy)  o  a  través  de  la  cirurgia  estètica  (Extreme  Makeover,  The  Swan,  10  Years 

Younger). Aquests programes han rebut molta atenció teòrica, especialment des dels estudis 

feministes.  Donada  la  seva  rellevància,  dedicarem  les  darreres  pàgines  d’aquest  apartat  a 

aquestes reflexions. 

Aquests  realities, que presenten  la cirurgia estètica com  la manera de  solucionar problemes 

d’autoestima, habitualment han estat  relacionats amb el postfeminisme, destacant que “the 

ascendance  and  proliferation  of  discourses which  legitimise  surgery  play  against  and  evoke 

feminist  notions  of  empowerment,  but  posit  individual  transformation,  rather  than 

transformation of social and ideological structures, as the means of women’s liberation” (Tait, 

2007: 122). És a dir, la cirurgia estètica es representa com la via per alliberar‐se de les barreres 

que suposen determinats trets físics etiquetats com a desviats de la norma que impedeixen a 

les participants ser felices i desenvolupar‐se personal i professionalment. La cirurgia estètica es 

relaciona, doncs, amb “individual choice, self‐love and empowerment” (Tait, 2007: 122)  i, per 

tant, com un acte de “feminisme” (aprofundint en  la  idea de “self‐made woman”, dones que 
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prenen el control sobre el seu cos). I aquí hi ha dues perversions: la primera, la idea d’elecció 

individual,  ja que  tot  i que habitualment  les participants afirmen que es volen operar per a 

“elles mateixes”, en realitat resulta clar que  és una resposta a una certa pressió social directa 

o indirecta. I en aquesta pressió és clau el concepte de vergonya, que és la resposta a sentir‐se 

inadequada en relació a les expectatives dels altres (veure Doyle i Karl, 2008). 

En  segon  lloc,  les  participants  a  través  de  la modificació  dels  seus  cossos  amb  la  cirurgia 

estètica en realitat el que fan és sotmetre’s més als valors i ideals (patriarcals) majoritaris, que 

a  la vegada  són els que han  creat  les barreres  (Tait, 2007; Banet‐Weiser  i Portwood‐Stacer, 

2006). Paradoxalment, aquest acte de submissió és viscut com un acte d’alliberament.149 Així, 

la  cirurgia  estètica  és  l’exemple  extrem  de  la  disciplina  a  la  que  se  sotmeten  els  cossos 

femenins que no s’adapten a la norma: dietes, roba ajustada i talons, tractaments de bellesa, 

exercici, maquillatge i depilació.  

Finalment, si s’entén  la cirurgia estètica no només com una pràctica mèdica sinó també com 

una  pràctica  de  consum,  aquests  programes  legitimen  també  la  idea  de  “millorar 

personalment a través del consum”, que Guy Redden (2007)  identifica com un valor clau dels 

realities de  transformació. Aquesta  idea és  també compatible amb el postfeminisme, que es 

basa en l’individualisme i l’actuació mitjançant el consum (Doyle i Karl, 2008). Precisament, la 

transformació  quirúrgica  es  complementarà  amb  l’adquisició  de  productes:  tractaments  de 

bellesa, cosmètics, roba, perruqueria, maquillatge, etc.  

Tots aquests procediments  i productes, a més, són propis de  les classes benestants. És a dir, 

que se sotmet a les participants, habitualment pertanyents a classes baixes, a uns tractaments 

als que no podrien accedir pel cost econòmic que comporten. Així, en el moment de revelació 

final en el que les participants apareixen amb vestits cars, maquillades i pentinades, allò que es 

representa no és només una  transformació  física d’un cos desviat a un altre que segueix els 

cànons de bellesa,  sinó  també el pas d’una  classe  social a una  altra de  superior, posant en 

escena el mite de la mobilitat social tan present en aquests programes. Aquesta representació 

de classe, està molt present en  l’anàlisi de Doyle  i Karl (2008): segons  les autores (i seguint a 

Bourdieu), el cos en aquests programes esdevé un significant de classe i, per extensió, de valor. 

                                                            
 

149 Altres autores (Davis, citada a Tait, 2007) veuen la cirurgia estètica com la forma que tenen les dones 
com a individus d’actuar en els estrets marges que els permet la societat actual. 
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Així,  els  cossos desviats,  ens parlen no només de  classe baixa,  sinó  també de poc  valor. Al 

mateix  temps,  aquesta  valoració de  les persones  s’estén  cap  a  la moralitat. Així,  els  cossos 

desviats  són  vistos  com  a  conseqüència  de  la manca  de  gust  o  de  cura,  culpabilitzant  a  la 

participant.   
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3.1. Introducció 

En el capítol anterior s’ha fet un repàs a les característiques estructurals de la telerealitat i dels 

realities  de  transformació  i  als  conceptes  recurrents  en  la  recerca  internacional  a  l’hora de 

parlar  d’aquests  programes.  Els  elements  vistos  en  el  marc  teòric  responen  als  objectius 

d’aquesta Tesi Doctoral  i, a  la vegada, serveixen per afinar  les preguntes d’anàlisi, perfilar  la 

mostra  i  guiar‐ne  l’estudi.  Tot  això  ens  permetrà  veure  quins  valors  estan  inscrits  en  els 

realities  de  transformació  espanyols,  és  a  dir,  quina  visió  del món  i  de  la mateixa  televisió 

transmeten, que és l’objectiu últim d’aquesta recerca. 

Així, el  tercer  capítol d’aquesta Tesi Doctoral està dedicat a  la metodologia  i està dividit en 

quatre  parts.  En  primer  lloc  es  plantegen  els  àmbits  i  les  preguntes  d’anàlisi  que  guiaran 

aquesta  recerca:  els  personatges  (participants  i  experts),  les  transformacions  posades  en 

escena  i  l’efecte  de  real  (apartat  3.2).  Aquests  àmbits  ens  permetran  extreure  conclusions 

sobre els valors  relacionats amb  la  representació de problemes  i aspiracions,  la  identitat,  la 

definició de servei públic, l’esfera pública que es construeix a través d’aquests programes, així 

com conclusions específiques de cada tipus de reality de transformació. 

En segon  lloc, es construirà  la metodologia per analitzar  la mostra  (apartat 3.3). S’ha escollit 

l’anàlisi  textual,  en  la  que  es  combinarà  l’anàlisi  de  l’enunciat  (mitjançant  la  semiòtica 

narrativa)  i de  l’enunciació (fixant‐nos en el  llenguatge audiovisual  i els recursos narratius). A 

continuació s’inclourà també la graella d’anàlisi que s’ha aplicat a la mostra (apartat 3.4).  

Per  tancar  el  capítol,  s’explicarà  i  justificarà  la mostra  d’anàlisi  (apartat  3.5).  Aquesta  està 

formada exclusivament per realities de  transformació produïts  i emesos en  l’Estat espanyol  i 

vol  ser  diversa  en  relació  als  àmbits  representats.  Així,  inclou  programes  centrats  en 

transformacions  físiques  (Cambio Radical, Desnudas), de cases  (Esta casa era una  ruina), de 

comportament  (Hermano Mayor,  Supernanny, Ajuste de Cuentas)  i professionals  (Operación 

Triunfo, Fama ¡a bailar!). 
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3.2. Preguntes d’anàlisi 

3.2.1. Introducció 

Ja  hem  dit  anteriorment  que  els  realities  de  transformació,  en  representar  un  estat  inicial 

problemàtic, un estat final desitjable i proposar uns mitjans de consecució per arribar a aquest 

estat final, plantegen un discurs molt potent sobre  la realitat social. En aquests programes es 

representen  problemes  de  tipus  social,  polític  i  econòmic,  se  n’identifiquen  les  causes,  es 

plantegen  aspiracions  i  es  prescriuen  formes  d’actuar.  És  evident  que  no  només  aquests 

programes plantegen models de vida i aspiracions, però la seva rellevància social resideix en la 

vinculació que el  text  reclama amb el món  real, degut a  l’efecte de  realitat  sobre el que es 

fonamenta.  A més,  en molts  casos  aquests  programes  inclouen  trets  didàctics  i  s’adrecen 

directament a  l’espectador per donar‐los  consells. Tot això  fa que  sigui necessari  identificar 

com es representa la realitat i quins valors es desprenen d’aquests programes.  

Així,  ens  fixarem  en  tres  grans  àmbits:  els  personatges  (els  participants  i  l’expert),  les 

transformacions representades (estat inicial, estat final, mètodes de consecució) i els recursos 

utilitzats  pel  text  per  crear  l’efecte  de  real.  Aquests  àmbits  s’analitzaran  tant  a  nivell  de 

contingut  (què),  com  a  nivell  de  l’enunciació  (el  com).  De  l’anàlisi  d’aquests  elements  en 

sorgiran valors relacionats amb  la  identitat,  la configuració de  l’esfera pública,  la definició de 

servei públic, els models de vida i la realitat representada en el conjunt d’aquests programes i 

els  valors  específics  que  es  desprenen  de  cada  tipus  de  reality  de  transformació  (segons  si 

plantegen transformacions físiques, de cases, de relacions familiars o professionals). 
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3.2.2. Personatges: participants i experts 

Un  dels  àmbits  que  cal  analitzar  són  els  personatges  que  apareixen  en  els  realities  de 

transformació.  

En primer lloc, caldrà veure com es representen les persones anònimes (“normals i corrents”) 

que  són  transformades en aquests programes. Aquí  serà  fonamental  veure quins  col∙lectius 

apareixen, com es representen i amb quins problemes es relacionen. La importància d’això rau 

en  el  poder  que  té  la  televisió  per  visibilitzar  o  invisibilitzar  determinats  grups  socials  (per 

exemple, de quina  classe  social  són majoritàriament els participants?, de quin gènere  són?, 

quin  tipus  de  famílies  apareixen?  apareixen  immigrants?,  etc.).  Al  mateix  temps,  aquests 

programes  tenen  el poder de  relacionar determinats  grups  socials  amb problemes  concrets 

(per exemple, les dones amb problemes lligats amb la bellesa i l’aparença exterior). Els realities 

de  transformació, doncs, poden democratitzar  l’aparició de  grups  socials  a  la  televisió,  com 

han afirmat alguns autors, o estigmatitzar determinats col∙lectius.  

En  segon  lloc,  serà  fonamental analitzar els experts dels programes, donat que  són  la  figura 

amb autoritat dins el text: identifiquen les faltes dels participants i les seves causes, plantegen 

l’estat final al que cal arribar i detallen els procediments per arribar‐hi. Ens preguntarem per la 

relació que estableixen amb els participants (si és d’igualtat o de subordinació, professional o 

personal), així com el tipus d’accions que duen a terme. Això ens permetrà parlar de conceptes 

com  vigilància,  humiliació,  disciplina  o  compassió.  Finalment,  ens  interessarem  per  l’àmbit 

d’expertesa d’aquest i la seva relació amb l’àmbit en el que actua.  

 

En resum, en relació als personatges ens preguntarem: 

• Quines característiques tenen els participants i l’expert a nivell de gènere, edat, classe 

social...? 

• Quins problemes tenen els participants? 

• Quins  rols  desenvolupen  els  participants  i  els  experts  en  el  relat?  Són  personatges 

actius o passius? Quines competències tenen per actuar? 

• Què fa als participants mereixedors de l’ajuda del programa? 
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• Com  és  presentat  i  legitimitat  l’expert?  Quina  és  la  seva  àrea  d’expertesa?  D’on 

provenen els seus coneixements? (de l’experiència personal o de la formació?) 

• En quins àmbits actua? Són els mateixos en els que és expert? 

• Quina relació estableix l’expert amb el participant? 

• En quins espais actua l’expert? 
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3.2.3. Les transformacions 

Com ja s’ha comentat anteriorment, els realities de transformació identifiquen problemes i les 

seves  causes,  plantegen  aspiracions  i  prescriuen  modes  de  consecució.  Ens  interessarà 

detectar quins models de vida es representen en aquests programes  i veure si, tal com passa 

en  l’àmbit  anglosaxó,  els  realities  de  transformació  espanyols  prescriuen  la mobilitat  social 

com a aspiració i el consumisme com la manera d’aconseguir‐la.  

A  més,  hem  vist  en  el  marc  teòric  que  els  programes  de  telerealitat  (i  els  realities  de 

transformació,  en  particular)  habitualment  tracten  temes  amb  àmplies  implicacions  socials, 

polítiques  i  econòmiques  des  d’una  perspectiva  individual,  tractant  cada  cas  aïlladament  i 

sense tenir en compte el context general. Veurem si en els realities de transformació espanyols 

també es produeix aquesta redefinició de l’esfera pública en termes privats. 

Tot  això  té  relació  amb  el  concepte  d’identitat.  Dèiem  en  el  capítol  anterior  que,  segons 

aquests  programes,  actualment  la  identitat  ja  no  està  determinada  pel  context  en  el  que 

s’inscriu una persona (gènere, raça, pertinença a una determinada classe social...), sinó per les 

seves  característiques  individuals. D’aquesta manera,  es  legitima  la  idea  que  la  situació  de 

cadascú  es  únicament  conseqüència  dels  seus  actes  (meritocràcia)  i  que  existeix  una 

possibilitat  real  de  mobilitat  social.  La  rapidesa  i  facilitat  amb  les  que  es  plategen  les 

transformacions  ens  acabaran de donar  elements per  veure  com  es defineix  la  identitat  en 

aquests programes,  ja que  si  canviar d’aspecte  físic, de personalitat o de  forma de veure el 

món és ràpid i fàcil, s’està representant la identitat com quelcom mal∙leable.  

Com a conseqüència de la intervenció d’aquests programes en la vida privada dels participants, 

la televisió redefineix les seves funcions socials, o més ben dit, aprofundeix en la redefinició del 

servei públic que es produeix des de  l’aparició dels primers programes de telerealitat a finals 

dels anys 80. Aquest ja no s’haurà d’entendre com l’emissió de determinats gèneres, sinó com 

la  intervenció  de  la  televisió  en  la  realitat  per  millorar‐la  a  través  d’actes  de  caritat  o 

d’educació. Com ja hem vist, això s’ha relacionat en  l’àmbit anglosaxó amb el neoliberalisme, 

la privatització de  l’Estat del benestar  i el govern a distància. Finalment, el caràcter didàctic 

d’alguns  d’aquests  programes  enforteix  aquest  vincle  reivindicat  pels  realities  de 

transformació amb el concepte de servei públic. Així, ens fixarem si s’interpel∙la a l’espectador 

per tal de donar‐li consells. 
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Aquestes seran les preguntes que ens farem en relació a les transformacions representades: 

• Quin  és  l’estat  inicial  (problema)  representat  pel  programa? Quines  són  les  causes 

assenyalades d’aquest problema? 

• A quin estat final s’aspira? 

• Quina és la solució proposada? N’hi hauria altres possibles que s’obvien? Quina relació 

estableix el programa entre elements exteriors (aspecte físic, béns) i interiors a l’hora 

de conformar la identitat?  

• El programa s’adreça directament a l’espectador per donar‐li consells? 

• Aquests  programes  representen  la  transformació  dels  participants  com  un  procés 

ràpid o lent?  

• La transformació dels participants és representada com un procés fàcil o difícil? L’estat 

final al que s’aspira és difícil d’aconseguir? Hi ha sempre finals feliços?  
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3.2.4. L’efecte de real 

Com a subgènere de la telerealitat, els realities de transformació també introdueixen en el text 

elements que apel∙len a una relació privilegiada del programa amb la realitat, creant un efecte 

de real. La importància de l’efecte de real a nivell dels valors despresos per aquests programes 

ja ha estat esmentada abans: vincula el text amb la realitat, amb el món històric, i dóna pes a 

allò que es representa.  

La  transformació,  l’impacte que el programa  té en el participant,  serà una manera de  crear 

aquest efecte de real: els canvis experimentats en el cos, les emocions i els comportaments del 

participant. Per aquest motiu, serà important fer‐la visible (un element que no és problemàtic 

en el cas de les transformacions materials, però que és més complex en les de comportament). 

Finalment,  també  el  seu  caràcter  híbrid  (l’ús  dels  recursos  del  documental)  servirà  per 

reclamar una  relació privilegiada amb  la  realitat, deixant  clar que  tot  i que aquests  realities 

mostren  esdeveniments  provocats  per  la  intervenció  del  programa  (artificials),  aquests  es 

desenvolupen espontàniament davant les càmeres. 

 

Així doncs, en relació a l’efecte de real, ens fixarem en: 

• Com  es  genera  l’efecte  de  real  en  aquests  programes? Quins  recursos  formals  i  de 

contingut s’utilitzen? 

• Quins recursos s’utilitzen per fer visibles les transformacions?  

• Quines relacions s’estableixen entre la recerca de l’autenticitat i els elements d’artifici 

presents en tot programa de telerealitat (estructura narrativa, espectacularització dels 

esdeveniments representats, etc.)?  
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3.2.5. Àmbits d’anàlisi específics  

Com  hem  vist  en  l’apartat  2.3.3,  es  poden  distingir  diferents  classes  de  realities  de 

transformació en  relació al  tipus de  transformacions que es  representen. D’aquesta manera, 

s’ha  decidit  construir  una  mostra  que  comprengui  transformacions  materials  (físiques  i 

d’espais), de comportaments (relacions familiars) i professionals. En cada un d’aquests tipus de 

programes  els  àmbits  d’anàlisi  desenvolupats  en  els  apartats  anteriors  tindran  un  pes  i 

rellevància diferents. 

 

3.2.5.1. Transformacions físiques 

En  els  realities  de  transformació  que  giren  al  voltant  de  les  transformacions  físiques, 

habitualment  es  fa  un  discurs molt  fort  sobre  la  bellesa  i  el  rol  de  la  dona  en  la  societat 

contemporània. Ja hem vist que hi ha un cert acord en què aquests programes transmeten els 

valors del postfeminsime, que combina l’individualisme, el consumisme i se subratlla el paper 

de la dona com a objecte de desig.  

Així, serà d’especial rellevància fixar‐se en  les característiques dels participants, especialment 

de  gènere. Al mateix  temps,  en  relació  a  la  construcció  de  la  identitat,  caldrà  veure  quina 

relació s’estableix en aquests programes entre aquesta i l’aspecte exterior dels participants, és 

a dir, si es considera que hi ha alguna relació entre transformacions físiques i transformacions 

interiors.  Finalment, ens preguntarem per quin paper  s’assigna a  la  cirurgia estètica  i quina 

definició de bellesa es construeix en el programa.  

 

3.2.5.2. Transformacions de cases  

La  llar  s’ha  convertit  en  l’espai  de  consum  per  excel∙lència,  que  serveix  per  reforçar  i 

transmetre  la pròpia  identitat  (o projectar  la  identitat a  la que s’aspira). Aquests programes, 

doncs,  són  un  exemple  de  com  es  relaciona  identitat  i  consum  en  els  realities  de 

transformació.  
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Al mateix temps,  la  llar és  l’espai en el que es reflecteixen  i particularitzen els problemes de 

l’habitatge. Caldrà preguntar‐se com es representen aquests problemes  i si es fa referència a 

les causes profundes socials i econòmiques que els causen.  

 

3.2.5.3. Transformacions de comportament 

Molts dels programes que  representen  canvis  interiors  (canvis de  forma de pensar  i actuar) 

parlen  també de  les  relacions  familiars. Així,  en primer  lloc,  caldrà  identificar quin  tipus de 

famílies apareixen (famílies tradicionals?), com apareixen representades  i quins problemes es 

relacionen  amb  aquestes.  En  segon  lloc,  sovint  s’ha  relacionat  aquests  programes  amb  la 

prescripció d’un  retorn a  l’autoritat en  les  relacions  familiars  i  l’educació. Veurem  si això es 

dóna també en els realities de  la mostra. Finalment, serà  interessant analitzar com es duen a 

terme  i  com  es  representen  les  transformacions  interiors  (vinculades  estretament  amb  el 

concepte d’identitat), molt més complexes i difícils de fer visibles.  

 

3.2.5.4. Transformacions professionals 

Com hem dit en el marc teòric, els programes de telerealitat que tenen a veure amb  l’àmbit 

professional  provenen  d’una  altra  “línia  genealògica”  diferent  a  la  dels  realities  de 

transformació, però acaben tenint característiques que els apropen a aquest subgènere. És per 

aquest motiu que s’inclouran en la nostra anàlisi.  

Aquests  programes  ens  permetran  analitzar  com  es  representa  el  món  del  treball. 

Significativament,  aquest  tipus  de  realities  són  sempre  concursos,  cosa  que  ens  portarà  a 

preguntar‐nos quin paper té  la competició a  l’hora de representar el món  laboral  i quins són 

els  criteris  que  s’uneixen  a  guanyar  i  progressar  professionalment.  Finalment,  aquests  són 

programes en els que apareix el concepte de fama, de manera que ens haurem de veure com 

el text construeix als participants com a estrelles.  

En resum, ens preguntarem: 

• Quines són les claus de l’èxit professional representades en aquests programes? Quin 

equilibri es crea entre fama i talent? 
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• Quina relació es prescriu entre l’àmbit personal i el professional? 

• Quins recursos s’utilitzen per construir els participants en estrelles? 
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3.3. Metodologia 

3.3.1. Introducció 

En el marc teòric (capítol 2) s’ha fet referència a un bon grapat d’estudis que s’han interessat 

per  la telerealitat, especialment de  l’àmbit anglosaxó. Com hem vist, des del naixement de  la 

telerealitat aquests programes han rebut l’atenció dels estudiosos dels mitjans, un interès que 

es va multiplicar a partir de l’arribada d’Expedition: Robinson i Big Brother, dos programes que 

van marcar un abans i un després del gènere. Pel que fa als realities de transformació, aquests 

també han estat estudiats abastament. Així, en els darrers tres o quatre anys han aparegut en 

l’àmbit  anglosaxó  nombrosos  articles,  monogràfics  (per  exemple  de  la  revista  australiana 

Continuum150) i llibres (Heller, 2006 i 2007; Palmer, 2008b; Ouellette i Hay, 2008) sobre aquests 

programes.  En  canvi,  com  ja  s’ha  esmentat  anteriorment, no ha passat  el mateix  en  l’Estat 

espanyol, on aquests programes han passat fins ara pràcticament desapercebuts per la recerca 

en comunicació audiovisual. 

A més de l’anàlisi de la recepció, la perspectiva més habitual a l’hora d’analitzar la telerealitat i 

els realities de transformació han estat els estudis culturals, que s’han interessat especialment 

pels  valors  transmesos  per  aquests  programes,  lligant‐los  a  teories  sociològiques 

(especialment  les  teories  de  governació  inspirades  en  Michel  Foucault  i  la  teoria  de  la 

modernitat  reflexiva de Anthony Giddens151). Tot  i  l’innegable valor d’aquest  tipus d’anàlisis, 

els estudis culturals es caracteritzen per ser asistemàtics i tenir un interès irregular pel text.  

Per tal d’analitzar els valors que vehiculen els realities de transformació, aquesta Tesi Doctoral 

proposa una aproximació centrada en l’anàlisi sistemàtica i detallada del text audiovisual. Així, 

la metodologia que s’utilitzarà combina dues perspectives:  la semiòtica narrativa  i  l’anàlisi de 

l’enunciació.  Les  dues  metodologies  permeten  una  anàlisi  rigorosa  dels  continguts  que 

apareixen en aquests programes i de com són representats.  

Darrerament, la postura centrada en l’anàlisi del text sembla haver perdut popularitat, degut a 

la  importància  que  s’ha  donat  al  poder  de  descodificació  del  receptor. Ara  bé,  creiem  que 

l’anàlisi del  text en  sí,  independentment de  les  lectures que  se’n puguin  fer posteriorment, 

                                                            
150 Monogràfic publicat el 2008 (Vol. 22, Núm. 4). 
151 Veure Lunt (2008: 537‐539). 



Capítol 3: Metodologia 

158 

manté la seva rellevància. El text és la base de la interpretació de l’espectador, allò que centra i 

limita la seva lectura. Evidentment també és necessari estudiar com aquest espectador entén 

els  programes,  com  els  descodifica,  però  és  fonamental  conèixer  el  text  a  fons  per  tal  de 

comprendre un gènere com el de la telerealitat més enllà de tòpics i idees preconcebudes.  

A continuació (apartats 3.3.2 i 3.3.3) es detallaran els àmbits que s’inclouran en l’anàlisi de la 

mostra:  l’anàlisi  de  l’enunciat  (realitat  profílmica  i  estructura  profunda  del  relat)  i  de 

l’enunciació  (llenguatge audiovisual  i  recursos narratius). Aquests elements han de  servir de 

base per construir la graella d’anàlisi o esquema de lectura152 (veure apartat 3.4) que permetrà 

fer una anàlisi qualitativa de la mostra seleccionada (veure apartat 3.5). Tot això ens permetrà 

analitzar  els  àmbits  d’estudi  proposats  en  l’apartat  anterior:  els  personatges,  les 

transformacions i l’efecte de real, per tal d’extreure’n els valors i models de vida representats.  

   

                                                            
152 Sobre la construcció d’esquemes de lectura per a l’anàlisi textual, veure Casetti i Di Chio (1999: 251‐
259). 
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3.3.2. Anàlisi de l’enunciat 

En  relació  a  l’anàlisi  de  l’enunciat,  per  analitzar  la mostra  ens  fixarem  en  dos  aspectes.  En 

primer  lloc,  les  característiques de  la  realitat profílmica  (personatges  i  espais), que  tenen  a 

veure amb la part més superficial del text. En segon lloc, l’estructura profunda del relat a partir 

de la semiòtica narrativa.   

 

3.3.2.1. Realitat profílmica 

Càsting 

John Fiske  (1999) ens parla de  la  importància de  les  característiques dels actors a  l’hora de 

transmetre valors en la ficció seriada: 

“Heroes are socially central types who embody the dominant  ideology, whereas villains 

and  victims are members of deviant or  subordinate  subcultures who  thus embody  the 

dominant  ideology  less  completely.  (...)  Their  ideological  work  is  to  naturalize  the 

correlation of  lower‐class, non‐American with  less attractive,  less moral, and  therefore 

villainous.  Conversely,  the middle‐class  and  the white American  is  correlated with  the 

more attractive, the more moral and the heroic.” (Fiske, 1999: 9‐10).  

També  en  els  realities  de  transformació  ens  interessaran  les  característiques  tant  dels 

participants  com  dels  experts:  gènere,  edat,  classe  social,  etc.  Tots  aquests  elements  ens 

serviran per detectar quins col∙lectius apareixen i com són representats.  

 

Espai 

En una anàlisi  centrada en  l’àmbit de  la producció de  realities, Ytreberg  (2006: 427‐432) es 

refereix a  la  construcció de  l’espai en el que es desenvolupa un  reality  com una manera de 

“guionar” les accions dels participants, de contenir la incertesa de les seves accions. Tot i que 

la  fase  de  producció  queda  fora  del  nostre  àmbit  d’anàlisi,  sí  que  serà  rellevant  el  fet  que 

determinats espais afavoreixen determinades relacions entre els participants.  
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Seguint la proposta de Casetti i Di Chio (1999: 274‐279) basada en un treball de R. Eugeni, en 

aquesta  anàlisi  es  tindrà  en  compte  com  és  l’espai  (l’espai  dissenyat)  i  com  aquest  és 

representat, és a dir, com apareix en el programa. Així, serà rellevant observar si és natural o 

construït;  quina  és  la  seva  forma  i  estructura  (hi  ha  varis  espais?;  com  estan  relacionats?); 

quina decoració i colors s’utilitzen; si fa referència a un espai real153 (veurem com el plató pot 

fer referència a una sala de concerts, una passarel∙la de moda, una escola, una casa... cosa que 

transmet al programa diferents connotacions). Al mateix temps, s’analitzarà la significació que 

se’n desprèn.  

Tot i que Sarah Kozloff (1992: 75) afirma que l’espai en la televisió (específicament en les sèries 

televisives)  habitualment  estan  subutilitzats  i  no  són  particularment  evocatius  o 

individualitzats,  és  evident  que  l’anàlisi  de  l’espai  és  rellevant  a  l’hora  d’establir  quins 

significats vehicula un text televisiu.  

 

3.3.2.2. Semiòtica narrativa 

La  semiòtica  narrativa  consisteix  en  l’anàlisi  de  l’estructura  profunda  dels  relats,  tenint  en 

compte els elements que els formen: existents, esdeveniments  i transformacions (Casetti  i Di 

Chio, 1999: 267). Per tant, la semiòtica narrativa se centra en l’estudi del contingut (enunciat), 

deixant  de  banda  el  nivell  de  l’expressió  (l’enunciació).  Per  a  construir  la  graella  d’anàlisi 

semio‐narrativa ens basarem en els treballs d’A. J. Greimas (1971, 1989) i J. Courtés (1980), així 

com  l’aplicació  més  recent  feta  per  Francesc  Xavier  Ruiz  Collantes  (2006,  2007,  2009)  a 

l’audiovisual. 

Des d’aquesta perspectiva el relat s’analitza a dos nivells: un d’estàtic (anàlisi dels estats) i un 

altre de dinàmic (anàlisi del procés, les accions). Anem a estudiar‐los de més a prop. 

En  el  nivell  estàtic  (l’anàlisi  dels  estats),  Greimas  redueix  tots  els  personatges  que  poden 

aparèixer  en  un  relat  a  un  número  limitat  de  rols  (anomenats  actants).  Els  actants  són  sis, 

estan  relacionats  entre  sí  formant  un  sistema  i  segueixen  el  següent  esquema  (model 

actancial): 

                                                            
153 Per exemple, en el cas de Big Brother, “the private home is associated with individualized, informal, 
intimate and generally unpremeditated behaviours” (Ytreberg, 2006: 432). 
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FIGURA 3‐1: MODEL ACTANCIAL DE GREIMAS 

 

Com es pot veure, aquest model actancial s’organitza a partir d’oposicions: 

• Objecte / Subjecte, relacionats pel desig. 

El  subjecte  és  un  actant  actiu,  habitualment  l’heroi  d’un  relat  (aquell  que  executa 

l’acció). L’anomenarem subjecte d’acció.  

L’objecte  és  un  actant  passiu.  Aquest  tant  pot  ser  un  objecte  inanimat  com  un 

personatge, i tant pot ser l’objecte sobre el que actua el subjecte d’acció (és a dir, que 

sofreix  l’acció del  subjecte) com  l’objecte de desig d’aquest. Quan  sofreix  l’acció del 

subjecte l’anomenaren subjecte d’estat (és a dir, un subjecte passiu que és beneficiari 

de l’acció del subjecte d’acció o és perjudicat per aquesta) i quan és objecte de desig, 

objecte de valor. 

En un relat pot haver‐hi dos subjectes  interessats pel mateix objecte, de manera que 

són rivals. Habitualment, el fet que un subjecte tingui un objecte implica que l’altre (o 

altres) subjectes que volen el mateix objecte no el tinguin (i a  la  inversa). Al subjecte 

que desitja el mateix objecte de valor que el subjecte d’acció Ruiz Collantes l’anomena 

antisubjecte. 

 

• Destinador / Destinatari, relacionats per un eix comunicatiu. 

El destinador és un  actant que dóna un objecte  a un  altre  actant  (allò que dóna el 

destinador tant pot ser un objecte com un acte comunicatiu, és a dir, una informació, 

etc.). El destinatari és l’actant que rep l’objecte o l’acte comunicatiu del destinador. 

Destinador Objecte Destinatari

Adjuvant Subjecte Oponent
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• Adjuvant / Oponent 

L’adjuvant aporta ajuda al subjecte d’acció actuant en la mateixa direcció que el desig 

o facilitant la comunicació. L’oponent crea obstacles a l’acció del subjecte d’acció. 

La  relació  entre  subjecte  i objecte Greimas  l’anomena  junció. Així,  el  subjecte pot  estar  en 

conjunció  amb  l’objecte  (és  a dir,  el  subjecte  té  l’objecte) o  en disjunció  (el  subjecte no  té 

l’objecte, és a dir, té una falta). Aquests són dos enunciats d’estat. 

El  pas  d’un  estat  a  un  altre  (per  exemple,  el  pas  d’una  disjunció  a  una  conjunció)  crea  un 

enunciat narratiu, que constitueix el nivell dinàmic del relat (el relat com a procés). El pas d’un 

estat a un altre implica sempre una transformació, una funció (acció) transformadora. Així, “el 

ordenamiento narrativo puede esquemáticamente analizarse como una sucesión de relaciones 

de estado entre las cuales se insertan transformaciones” (Courtés, 1980: 72). 

Les accions transformadores poden estar destinades a: 

• Fer guanyar un objecte 

• Fer perdre un objecte 

• Mantenir un objecte 

• Mantenir la falta d’un objecte 

Al mateix temps, tant poden ser reflexives com transitives. En el primer cas, el subjecte d’acció 

actua  per  a  ell mateix,  en  el  segon  cas  el  subjecte  actua  per  tal  que  un  subjecte  d’estat 

aconsegueixi o perdi alguna cosa. Així, trobarem diferents transformacions  juntives segons si 

l’acció  transformadora  és  reflexiva  o  transitiva  i  si  el  seu  efecte  és  una  conjunció  o  una 

disjunció: 

• Apropiació: conjunció conseqüència d’una acció reflexiva 

• Atribució: conjunció conseqüència d’una acció transitiva 

• Renúncia: disjunció conseqüència d’una acció reflexiva 

• Despossessió: disjunció conseqüència d’una acció transitiva 
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A més, per tal que el subjecte pugui dur a terme una acció caldrà que,  lògicament, tingui  les 

competències necessàries. Courtés identifica tres competències: 

• Voler (fer) 

• Poder (fer) 

• Saber (fer) 

Així,  tal  com  passava  en  relació  a  l’objecte,  el  subjecte  també  pot  tenir  una  relació  de 

conjunció o disjunció amb aquestes competències. D’aquesta manera, “el sujeto debe adquirir 

primero cierta competencia para volverse ejecutante” (Courtés, 1980: 73), per tant, també es 

pot produir una funció transformadora que porti a un subjecte de no tenir una competència a 

tenir‐la.  

 

La proposta de Greimas és aplicable a qualsevol text narratiu. Ara bé, tal com afirmen Aumont 

i Marie (1990: 144): “en la práctica, es muy raro que un solo y único esquema actancial pueda 

representar  la  totalidad de un  relato. Cuando este último es un poco  largo  y  complejo,  sólo 

puede describirse mediante varios esquemas, teniendo en cuenta que cada uno de ellos debe 

corresponder a una definición particular del eje del deseo”. Això és precisament allò que es farà 

en l’anàlisi dels realities de transformació de la mostra, ja que diferents moments dels episodis 

poden ser explicats mitjançant diferents esquemes actancials. 

El  valor  de  la  semiòtica  narrativa  per  tal  d’analitzar  els  significats  profunds  dels  textos 

audiovisuals l’ha demostrat Francesc Xavier Ruiz Collantes a través de les seves investigacions 

sobre  la  imatge  dels  immigrants  transmesa  a  través  de  les  sèries  de  ficció  espanyoles  i 

catalanes, així com l’anàlisi de les campanyes institucionals estatals i autonòmiques.   

El  treball  de  Ruiz  Collantes  es  basa  en  la  combinació  de  mètodes  intensiu‐qualitatius  i 

extensius‐quantitatius. Així, analitza grans mostres a les que aplica una mateixa graella basada 

en conceptes i metodologies qualitatives i hi aplica un tractament informàtic per tal de veure 

quines  són  les  estructures  narratives  més  presents,  quins  són  els  rols  més  assignats  a 

determinats  personatges,  etc.  A  partir  d’aquesta  anàlisi  es  construeixen  les  narracions 

prototípiques, que són:  
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 “Un esquema o frame narrativo constituido a partir de las características comunes de un 

conjunto  de  narraciones  que,  bajo  ciertos  criterios  y  en  niveles  específicos  de  su 

configuración, aparecen como semejantes y conforman un conjunto homogéneo. Para la 

configuración  de  una  narración  prototípica  se  toma,  como  material  de  partida,  un 

conjunto  de  estructuras  narrativas  que  son  semejantes  en  función  de  cómo  un  grupo 

específico  de  tipos  de  actores  se  distribuyen  sobre  el  eje  de  las  diferentes  posiciones 

actanciales.  A  partir  de  este  conjunto  inicial  de  estructuras  narrativas,  la  narración 

prototípica se construye buscando  las características comunes en dichas estructuras‐ el 

registro  de  las  características  comunes  (…)  se  realiza  sobre  un  eje  de  generalización‐

particularización,  privilegiando,  en  lo  posible,  las  características  comunes  más 

particulares” (Ruiz Collantes, 2009: 297) 

És a dir, una narració prototípica es construeix a partir d’estructures narratives similars, en les 

que  als  personatges  se’ls  assigna  uns mateixos  rols  actancials  i  realitzen  els mateixos  tipus 

d’accions,  apareixen  els mateixos  estats  inicials  i  finals... A  aquesta  estructura  general  se  li 

afegeix, sempre que és possible, altres elements que els diferents relats tenen en comú i que 

provenen de  l’anàlisi discursiva  i de  l’enunciació. La funció de  les narracions prototípiques és 

identificar  estructures  narratives  recurrents,  compartides  per  programes  que,  aparentment, 

poden semblar diversos.   

En aquesta Tesi Doctoral ens hem decantat per una anàlisi instensiva‐qualitativa pel fet que la 

mostra  és  limitada  i  s’ha  decidit  treballar  en  base  a  exemples  representatius.  Ara  bé,  el 

concepte de narració prototípica ens resulta igualment útil. 

Finalment, Ruiz Collantes amplia  l’anàlisi amb categories discursives, que hem adoptat en  la 

nostra graella d’anàlisi (veure 3.4).  

Així, per a la nostra anàlisi estudiarem com es distribueixen els rols entre els personatges que 

apareixen en els  realities de  transformació, és a dir, quins  rols adopten els participants  i els 

experts del programa, així com altres personatges que puguin aparèixer. Tal com mostren  les 

anàlisis  de  Ruiz  Collantes  (Ruiz  Collantes  et  al.,  2006,  2007)  aquest  aspecte,  aparentment 

innocent, pot portar amagat molts valors. 

 Al mateix  temps,  s’identificarà  l’estat  inicial del participant  (conjunció o disjunció)  i quin és 

l’objecte de valor al que aspira (ja que, com veurem, el seu estat inicial sempre és de falta). Per 

a  l’anàlisi  de  l’objecte  de  valor  utilitzarem  les  categories  semàntiques  proposades  per  Ruiz 

Collantes: vivencial/existencial; socioeconòmic; ètic/polític, passional i cognitiu. 
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També s’analitzarà la fase del contracte, en la que s’encarrega la missió a l’heroi. Aquí, a més 

d’identificar qui és el destinador i destinatari del contracte, veurem si aquest és intern o extern 

al subjecte  (és el mateix subjecte que s’obliga a actuar o hi ha un altre personatge que  li ho 

demana?), el tipus de manipulació contractual (és tracta d’una promesa; amenaça; seducció o 

provocació?)  i  l’efecte  d’aquesta  (fer  voler,  és  a  dir,  proveir  desitjos;  fer  haver  de,  proveir 

obligacions). 

Pel que fa a les accions (aplicable a subjecte d’acció, adjuvant, oponent i rivals), analitzarem si 

estan  destinades  a  fer  guanyar  un  objecte,  fer  perdre  un  objecte, mantenir  un  objecte  o 

mantenir  la falta d’un objecte. Al mateix temps utilitzarem també  les categories semàntiques 

proposades  per  Ruiz  Collantes  en  relació  al  tipus  d’acció  (material/somàtica;  cognitiva; 

comunicativa;  institucional)  i  l’esfera  de  l’acció  (pública,  que  a  la  vegada  pot  ser 

política/institucional  o  social;  o  privada,  que  pot  ser  professional  o  personal).  Tindrem  en 

compte les competències per actuar (voler, saber, poder) dels diferents personatges i si hi ha 

transformacions en relació a aquestes competències (per exemple, el participant passa de ser 

incompetent a competent?). Tot això ens servirà per veure com es representen els participants 

i els experts i quina relació s’estableix entre ells.  

Finalment,  veurem  l’estat  final  tant  de  l’expert  com  del  participant  (conjunció  o  disjunció). 

Veurem  si  el  subjecte  d’acció  ha  tingut  èxit  en  les  seves  accions  i  el  tipus  de  sanció  que 

aconsegueix: reconeixement (positiu; negatiu) i retribució (premi; càstig). 

 

L’aplicació  de  la  semiòtica  narrativa  a  la  telerealitat,  tot  i  que  és  un  territori  pràcticament 

inexplorat,  és  totalment  pertinent.  En  primer  lloc  perquè,  tal  com  s’ha  vist,  una  de  les 

característiques  d’aquest  gènere  és  la  seva  forma  narrativa,  és  a  dir,  l’organització  dels 

esdeveniments d’acord amb una estructura heretada de  la  ficció154. En segon  lloc,  l’aplicació 

                                                            
154 Aquí, per exemple, podem  fer  referència als  requisits  fonamentals per  considerar un  text narratiu 
(Eco, 1981: 154, recollint allò dit per Aristòtil):  

‐ Un agent 

‐ Un estat inicial 

‐ Una sèrie de canvis orientats en el temps i produïts per causes 

‐ Un resultat final 
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d’aquest  tipus  d’anàlisi  ens  permetrà  donar  compte  d’estructures  de  significació  profundes 

que no  es podrien detectar de  cap  altra manera,  a  la  vegada que  ens  facilitarà  la  tasca de 

classificar aquests programes i entendre millor el gènere.   

                                                                                                                                                                              
O,  segons Greimas:  “[la narratividad]  consiste en una o varias  transformaciones  cuyos  resultados  son 
junciones, es decir, ya sea conjunciones, ya sea disyunciones, entre  los sujetos y  los objetos”  (citat per 
Courtés, 1980: 70). 
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3.3.3. Anàlisi de l’enunciació 

L’anàlisi  de  l’enunciació  ens  porta  al  terreny  de  com  és  narrada  una  història,  és  a  dir,  els 

recursos  audiovisuals  emprats,  la  forma  narrativa,  el  disseny  de  l’espai  en  el  que  es 

desenvolupa  el  programa...  L’anàlisi  sistemàtica  i  detallada  de  l’enunciació  habitualment  és 

deixada de banda en els estudis basats en la semiòtica narrativa, però considerem que és una 

part indispensable per tal d’identificar quins són els valors vehiculats pels programes. Tots els 

elements  de  l’enunciació  audiovisual  aporten  significació  i,  a  la  vegada,  poden  reforçar  (o 

contradir) l’estructura narrativa profunda que emergeix de l’estudi semio‐narratiu.  

L’anàlisi de  l’enunciació ens permetrà analitzar  les  instruccions de  lectura del  text, és a dir, 

com el text vol ser llegit. Umberto Eco a Los límites de la interpretación (1992: 29‐32) ens diu 

que a l’hora d’analitzar un text trobem una tricotomia entre intentio auctoris, intentio operis i 

intentio lectoris.  

“Entre la intención del autor (muy difícil de descubrir y con frecuencia irrelevante para la 

interpretación  de  un  texto)  y  la  intención  del  intérprete  que  sencillamente  “golpea  el 

texto  hasta  darle  una  forma  que  servirá  para  su  propósito”,  existe  una  tercera 

posibilidad. Existe la intención del texto” (Eco, 1995: 27) 

És a dir, analitzarem com el propi  text guia  la seva  interpretació construint el seu  lector  (en 

aquest  cas  espectador) model  (Eco,  1981).  John  Fiske  (1999:  1)  també  es  refereix  a  aquest 

aspecte, dient que els programes televisius són polisèmics, és a dir, estan plens de significats 

potencials, però el  text  intenta controlar  totes aquestes possibilitats  significatives oferint un 

significat preferit. Així, serà rellevant analitzar si el text construeix unes instruccions de lectura 

molt  estrictes,  transmetent  a  la  vegada  una  visió  aproblemàtica  de  la  realitat,  o  si  permet 

diverses lectures.  

El  límit d’aquesta anàlisi serà  la “sobreinterpretació” (Eco, 1995: 48‐71), que Eco  lliga amb  la 

semiosi hermètica o  interpretació  indefinida,  segons  la qual  tot  text  sempre  té un  significat 

ocult que  cal desxifrar,  allunyant‐se  així del propi  text  i de  la  intentio operis:  “el  intento de 

buscar  un  significado  final  e  inaccesible  conduce  a  la  aceptación  de  una  deriva  o  un 

deslizamiento  interminable del  sentido”  (Eco, 1995: 35). És a dir, Eco defensa que qualsevol 

cosa no pot ser  interpretada de qualsevol text. El  límit a  la  interpretació serà  l’economia  i el 

significat que el text privilegia a través de la seva estratègia enunciativa.  
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Finalment,  l’anàlisi de  l’enunciació que es  farà en aquesta Tesi Doctoral, comprendrà  tant el 

nivell paradigmàtic com el sintagmàtic (Fiske i Hartley, 1989: 50‐58). És a dir, per una banda es 

tindran en compte els recursos utilitzats en el text en relació als altres possibles (per exemple, 

quina diferència hi ha entre utilitzar un primer pla i un pla mig?)155; per l’altra, s’analitzarà com 

s’encadenen els diferents  recursos un  rere  l’altre  (seqüències de plans, etc.)  i  la  relació que 

s’estableix entre aquests156.  

 

3.3.3.1. El concepte de codi 

Segons la perspectiva de l’anàlisi textual, un programa televisiu és una construcció que treballa  

a  partir  de  material  simbòlic,  obeeix  a  regles  de  composició  específiques  i  produeix 

determinats efectes de sentit (Casetti i Di Chio, 1999: 249). Així, el concepte de codi explica els 

fenòmens de  regularitat  i sistematicitat de  la significació audiovisual  (Aumont  i Marie, 1990: 

95‐111). 

“A  code  is  a  rule‐governed  system  of  signs, whose  rules  and  conventions  are  shared 

amongst members of a culture, and which is used to generate and circulate meanings in 

and for that culture” (Fiske, 1999: 4) 

John Fiske explica en el seu llibre Televison Culture com en un text audiovisual hi treballen a la 

vegada  varis  codis  que  estan  organitzats  jeràrquicament  en  diferents  nivells:  el  nivell  de  la 

realitat  (codis  socials), el nivell de  la  representació  (codis  representacionals)  i el nivell de  la 

ideologia  (codis  ideològics).  Els  codis  socials  són  aquells  que  fan  referència  a  la  realitat 

profílmica representada en un text audiovisual: el color de la pell, roba, pentinat, maquillatge, 

expressions facials, etc. dels personatges; els mobles del decorat... (aspecte al que ja hem fet 

referència  en  l’apartat  3.3.2.1).  Els  codis  representacionals  fan  referència  al  llenguatge 

audiovisual  (plans,  música,  muntatge...),  així  com  a  les  estructures  narratives  (ho 

desenvoluparem en aquest apartat). Per últim, els codis ideològics són els més profunds, tenen 

                                                            
155 “Paradigmatic analysis requires us to compare the effect of close‐up with that of the long shot, of dim 
back lighting with that of bright front: we have to imagine how the same “reality” could have been shot 
differently in order to understand why it was shot as it was.” (Fiske; Hartley, 1989: 56) 
156 “In syntagmatic analysis, on the other hand, we relate each shot to others. (...) This enable us to show 
how the syntagm is constructed and unified, how its components affect each other, and how it operates 
as a coherent unit in the larger discourse of the play” (Fiske; Hartley, 1989: 57) 
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a veure amb els valors i la forma com es representa la realitat i, segons Fiske, són aquells que 

donen coherència i organitzen els altres (i es detecten mitjançant l’anàlisi dels dos primers)157. 

Al  mateix  temps,  dins  els  codis  representacionals  es  poden  identificar  diferents  tipus  de 

subcodis, seguint allò que explica R. C. Allen (1983) en  la seva anàlisi de  les telenovel∙les: els 

codis  del  llenguatge  audiovisual  (heretats  del  cinema  clàssic  i  comuns  a  tots  els  textos 

audiovisuals),  els  codis  genèrics158  i  els  codis que ha  creat  el mateix programa o  sèrie  (que 

tenen un estil propi)159. Això mateix és observat per Aumont i Marie: 

“La  noción  de  código  permite  examinar,  en  un  film  concreto,  tanto  el  papel  de  los 

fenómenos generales comunes a  la mayor parte de  los  films  (por ejemplo,  la analogía 

figurativa),  como  los  fenómenos  cinematográficos más  localizados  (como  el  “montaje 

transparente” del cine clásico hollywoodiense) y determinaciones culturales externas al 

final  y  fundamentalmente  variables  (las  convenciones  genéricas,  las  representaciones 

sociales).” (Aumont i Marie, 1990: 100) 

En relació als codis genèrics, aquests són especialment importants en el cas de la telerealitat, 

donat  el  seu  caràcter  híbrid.  Així,  caldrà  tenir  en  compte  l’ús  de  les  convencions  del 

documental,  de  la  ficció  i  d’altres  gèneres  com  el musical  (videoclips),  els  concursos  i  els 

programes de varietats.  

John Fiske (1999: 109‐115) es refereix als gèneres com una pràctica cultural que estructura els 

textos  i els seus significats160. Els gèneres regulen  les expectatives de  l’espectador (model) en 

relació  al  text  i donen  instruccions de  lectura.  És  a dir,  el  gènere  és una de  les  estratègies 

                                                            
157 Segons Fiske, els codis ideològics televisius habitualment són coherents amb allò que s’identifica com 
el “sentit comú”. Així, el text presenta les seves instruccions de lectura de manera que l’espectador, per 
tal de descodificar el  text, s’hagi de situar dins  la  ideologia dominant, és a dir “if we adopt  the same 
ideological practice  in  the decoding as  the encoding we are drawn  into  the position of a white, male, 
middle‐class American (or westerner) of conventional morality.” (Fiske, 1999: 11). 
158 Especialment importants en el cas de la televisió, ja que és un mitjà que depèn molt dels gèneres, de 
manera que rarament trobem programes que surten fora d’un gènere ben definit (Fiske, 1999: 109). 
159 Segons Allen, a aquests tres codis s’hi sumen dos més: intertextuals i ideològics.  
160 Veure  també Feuer  (1992). Aquí utilitzem una definició  textual de gènere,  tot  i que en els darrers 
anys hi ha hagut una tendència a passar a definicions que tenen més en compte la producció i, sobretot 
la  recepció,  entenent  el  gènere  com  una  categoria  cultural  que  s’estableix  a  partir  del  diàleg  entre 
producció, text i recepció (Mittel, 2001). En aquest sentit, són interessants estudis com els de Hill (2005: 
41‐56; 2007: 30‐57), Dover i Hill (2007) i Murray (2004), que es fixen en com són definits genèricament 
els programes de telerealitat per la indústria i com són interpretats per l’audiència (empírica). Nosaltres 
no tindrem en compte aquesta perspectiva,  ja que queda fora del nostre àmbit d’estudi (centrat en el 
text).  
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textuals a través de  la qual  la televisió  intenta controlar  la seva polisèmia  (Fiske, 1999: 114). 

L’estudi dels codis genèrics utilitzats en els programes de la mostra ens ha de servir, a més, per 

entendre  l’estratègia que utilitzen aquests per  crear efectes de  realitat  i autenticitat  (veure 

apartat 2.2.3.2). 

Al mateix  temps,  no  hem  d’oblidar  el  component  dinàmic  dels  codis,  tal  com  ho  demostra 

l’evolució  i creació de nous codis genèrics. De  fet,  també  la  telerealitat ha acabat creant  les 

seves pròpies convencions genèriques. Prova d’això és l’existència de “falsos realities”, és a dir, 

programes  que  utilitzen  les  convencions  de  la  telerealitat  amb  voluntat  paròdica,  com  per 

exemple la sit‐com The Office (Regne Unit, BBC, 2001‐03; Estats Units, NBC, 2005‐actualment). 

 

3.3.3.2. El llenguatge audiovisual 

En  l’apartat anterior  (3.3.3.1)  ja hem dit que el  llenguatge audiovisual és quelcom codificat  i 

ens hem referit als diferents tipus de codis que conviuen a l’interior d’un text televisiu. Anem 

ara  a  repassar  els  elements  que  es  tindran  en  compte  en  la  nostra  anàlisi dels  realities  de 

transformació: tipus de plans (enquadraments i moviments de càmera), edició, banda sonora, 

il∙luminació i recursos infogràfics.  

El tipus de plans utilitzats en un text audiovisual no és quelcom atzarós, sinó que respon a una 

codificació molt determinada, que  guia  tant  el  seu ús  com  la  seva  combinació161. Nosaltres 

tindrem en compte  la mida dels plans utilitzats (l’escala de plans);  la profunditat de camp;  la 

composició  (línees  diagonals,  horitzontals,  verticals...);  l’angle  dels  plans  (picat,  contrapicat, 

recte,  desviat  lateralment);  l’alçada  (alçada  dels  ulls, més  alt  o més  baix);  el  tipus  de  lent 

(angular,  teleobjectiu, normal).  També  ens  fixarem  en  els moviments de  càmera,  tant  físics 

(tràvelings, panoràmiques), com òptics (zooms).  

Ara bé, no tots els usos de la càmera són rellevants per al nostre estudi. Ens fixarem en aquells 

elements  més  interessants,  per  exemple,  els  recursos  utilitzats  per  establir  mecanismes 

d’identificació i transmetre valors (judicis morals, simpaties) o per dramatitzar els fets. 

                                                            
161  Veure  Bordwell  (1995)  per  una  descripció  completa  dels  recursos  audiovisuals  i  les  convencions 
establertes pel cinema clàssic (creat a mitjans de la dècada dels 10 del segle XX per  D. W. Griffith). 
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En segon lloc, s’analitzarà el treball de l’edició, és a dir, com es passa d’un pla a un altre (tall, 

encadenat,  fosa),  així  com  la durada dels plans. Altre  cop  cal destacar  l’ús  convencional de 

l’edició: el tall ens indica contigüitat dels plans; la fosa indica el∙lipsis, pas del temps; la fosa a 

negre acostuma a marcar un salt més acusat (canvi de seqüència); etc. S’observarà també si es 

mantenen  els  raccords,  a  través  dels  quals  es  fa  invisible  el  treball  de  la  càmera  (veure 

Bordwell, 1995: 247‐277). De fet, veurem com en la telerealitat es combina l’ús dels raccords, 

que  oculta  el  treball  de  l’edició,  amb  un  treball  de  la  càmera  que  fa  visible  l’aparell  de 

mostració (plans amb moviments constants...). 

En tercer lloc, la banda sonora, que inclou els efectes sonors i la música extradiegètica. Aquests 

recursos  transmeten  claus  de  lectura.  Per  exemple,  la  música  habitualment  s’utilitza  per 

subratllar, descriure i expressar el to d’allò que es narra (si és un moment dramàtic, de tensió, 

d’intriga, de por...). De fet, Aumont i Marie (1990: 209) assenyalen que el valor representatiu i 

expressiu de la música és molt convencional.  

Pel que fa a la il∙luminació, tindrem en compte si la il∙luminació és natural o artificial, de quin 

tipus  és  (càlida,  freda,  neutra...),  si  és  naturalista  o  dramàtica,  contrastada  o  suau...  Tots 

aquests elements ens serviran també per detectar el tipus de representació, els codis genèrics 

utilitzats, etc.  

Finalment,  es  tindrà  en  compte  la  careta  del  programa  (que  habitualment  resumeix  el 

concepte del programa) i els rètols sobreimpressionats en la imatge que es puguin utilitzar en 

els programes. 

Tots  aquests elements  són  importants  ja que  transmeten  significats  i  valors  i  s’utilitzen per 

subratllar determinats aspectes del contingut o dramatitzar els esdeveniments. Per exemple, ja 

hem vist com Brunsdon (2001, 2003) assenyala que la principal diferència entre els programes 

de hobbies  (de  jardineria, per exemple)  i els realities de transformació com Ground Force no 

només  resideix  en  els  continguts,  sinó  també  en  el  llenguatge  audiovisual  utilitzat, 

especialment en l’ús dels primers plans (dedicats a les accions de l’expert, en el primer cas, i a 

la reacció del propietari del jardí en descobrir la transformació en el segon).  
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3.3.3.3. Narració 

Narrar és una forma de posar ordre a un conjunt d’esdeveniments i donar‐los sentit. És a dir, 

és una estructura “artificial” a partir de la qual s’organitzen els esdeveniments que formen part 

d’una història i la converteixen en relat.  

Anteriorment s’ha comentat que els programes de telerealitat donen una forma narrativa als 

esdeveniments que mostren, és a dir, els dramatitza. Segons De Felipe  i Aranda  (2006: 137), 

“dramatizar  consiste  en  adaptar  un  hecho  a  las  reglas  de  la  representación  dramática”. 

Aquests  principis  de  la  representació  dramàtica  són  la  lògica  estructural  (l’organització  del 

relat)  i  l’interès  dramàtic  (estratègia  emocional  que  garanteix  l’interès  del  relat).  Així,  tota 

narració ha de centrar‐se (construir el relat en base a un conflicte que centra i dóna unitat a la 

història, de manera que tots els elements de la narració han de contribuir a explicar l’evolució 

d’aquest conflicte), emocionalitzar‐se  i  intensificar‐se (exagerar els sentiments)  i  jerarquitzar‐

se  (elegir quins moments s’han d’explicar més profundament  i quins s’han d’elidir o explicar 

amb menys  intensitat)  (De  Felipe  i Aranda,  2006:  138). Veurem  en  les  anàlisis  que  això  és 

precisament el que passa en els programes de telerealitat. 

Moltes  vegades  es  fa  referència  a  la  dramatització  dels  esdeveniments  com  una  forma  de 

manipulació, entesa en un  sentit negatiu  (un argument proper a  les acusacions d’impostura 

que hem vist en l’apartat 2.2.3.3). Aquesta acusació només té sentit si s’analitza la telerealitat 

des dels valors del documental. Ara bé, ja hem manifestat que entenem la telerealitat com un 

programa d’entreteniment que, com a tal, dramatitza els esdeveniments tal com ho fa la ficció. 

Així, deixem de banda qualsevol “criminalització” de l’ús de formes narratives en aquest tipus 

de programes.  

 

L’estructura en tres actes 

Tal com expliquen De Felipe  i Aranda  (2006) en relació al cinema de  ficció, habitualment  les 

narracions s’estructuren en tres actes, una estructura clàssica d’origen aristotèlic. En el primer 

acte, la introducció, es presenta la situació, el protagonista i el conflicte. Habitualment, un fet 

desencadenant  és  el  detonant  que  inicia  la  trama,  és  a  dir,  un  esdeveniment  que  trastoca 

l’univers de  l’heroi  i  l’obliga a emprendre  l’aventura. En el  segon acte, el nus, es narren els 

obstacles  als que  s’enfronta  l’heroi    per  aconseguir  allò que  desitja  i  es presenten  els  seus 
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ajudants.  Finalment,  en  el  tercer  acte,  el  desenllaç,  es  desenvolupa  el moment  de màxima 

intensitat  dramàtica  (el  clímax),  al  que  segueix  la  resolució  del  conflicte  o  fracàs  final. Dos 

punts  de  gir marquen  el  pas  entre  actes  (el  primer  punt  complica  l’acció,  el  segon  punt 

precipita la seva resolució). 

 

FIGURA 3‐2: DIAGRAMA DE L’ESTRUCTURA NARRATIVA CLÀSSICA EN TRES ACTES (CORBES DRAMÀTIQUES) 

 

COMPARATO (1989: 89) 

 

Aquesta  estructura  narrativa  canònica  del  cinema  de  ficció  és  compatible  amb  l’estructura 

semio‐narrativa explicada en  l’apartat 3.3.2. De fet, aquests tres actes ajudaran a estructurar 

l’anàlisi dels rols narratius i les funcions transformadores.162  

 

Serialitat 

L’estructura  narrativa  canònica  (o  paradigma)  explicat  en  l’apartat  anterior  fa  referència  al 

cinema de ficció, és a dir, a peces narratives úniques. Ara bé, tenint en compte que el nostre 

objecte d’estudi és  la  telerealitat,  serà necessari analitzar  l’estructura narrativa pròpia de  la 
                                                            
162 Així, en el primer acte es presenta el subjecte d’acció, el subjecte d’estat, la disjunció inicial, l’objecte 
de valor i s’estableix el contracte. En el segon acte, l’heroi actua i troba els adjuvants i els oponents que 
dificulten que aconsegueixi l’objecte de valor. En el tercer acte l’heroi aconseguiria l’objecte de valor i el 
beneficiari de l’acció soluciona la falta inicial. Finalment, el relat acaba amb la sanció i el reconeixement 
de l’heroi, adjuvants i oponents. 

SUSPENS 
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ficció televisiva seriada, que en part utilitza aquesta estructura canònica cinematogràfica, però 

també té les seves característiques pròpies. 

Per començar, s’haurà de fer una primera distinció entre ficcions episòdiques  i serials. En  les 

primeres, en cada capítol es presenta  i resol una  trama, de manera que són els personatges 

principals (que es mantenen d’un episodi a un altre) els que donen coherència i unitat a tota la 

sèrie.  En  les  ficcions  serials,  les  trames  es  desenvolupen  al  llarg  de  varis  episodis.  També 

trobem formes híbrides, amb trames episòdiques que es combinen amb una història que es va 

desenvolupant al llarg dels capítols163.  

Els estudis de  la narrativa  televisiva, no molt nombrosos,  sovint assenyalen que  l’estructura 

seriada (ja sigui serial o episòdica) és més oberta que la de les obres úniques  i tancades, com 

les  pel∙lícules.  De  fet,  una  de  les  característiques  dels  serials  és  que mai  arriba  a  un  punt 

definitiu de tancament, d’equilibri durador. En telenovel∙les com Coronation Street, l’exemple 

clàssic de narració que es  resisteix a  la clausura,  fins  i  tot el matrimoni mai és el  final de  la 

trama,  sinó que  aquest  portarà  inevitablement  al divorci,  aquest  a un  nou matrimoni  i  així 

successivament... Així, en els serials la narració avança cap a un ideal de família feliç i estable al 

que mai s’arriba (Feuer, 1986: 111‐114). El mateix passa amb les sèries episòdiques: tot i que 

en cada capítol es resol un cas, mai hi ha un tancament definitiu, ja que sempre hi haurà nous 

casos a resoldre, nous pacients per curar, nous planetes per visitar.  

A més, Sarah Kozloff  (1992: 90‐94) assenyala algunes característiques de la narració televisiva 

que ens poden ser d’utilitat i que retrobarem en els programes de la mostra: 

• Trames predictibles i que segueixen fórmules ja establertes. 

•  Es desenvolupen múltiples trames que s’intercalen i relacionen de forma complexa.  

• Utilitzen  previews  (per  captar  l’atenció)  i  flashbacks  (per  recordar  informació  ja 

transmesa) que trenquen l’ordre cronològic de la narració. 

• S’acomoden  les  trames  a  les  interrupcions  publicitàries  i  s’utilitzen  llargades 

estàndards. 

• Tenen una diègesi permeable (intertextualitat). 

                                                            
163  La distinció entre  formes  serials  i episòdiques  serà  important en  relació  a  la  representació de  les 
transformacions com un procés ràpid o lent.  
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Com hem vist en la descripció de Kozloff, habitualment es destaca el caràcter convencional de 

la  ficció  televisiva,  tot  i que en els darrers anys, amb  l’aflorament de sèries que  innoven  tan 

formal com narrativament (veure Mittel, 2001), sembla que això canvia. Ara bé, en el cas de la 

telerealitat no sembla que s’hagi arribat a aquesta innovació narrativa, ja que es fonamenta en 

estructures narratives molt bàsiques, convencionals i estrictes, com veurem.  

Al mateix temps, tal com hem dit anteriorment, els programes televisius no són textos aïllats, 

sinó que estan embolcallats en el metadiscurs de la programació d’un canal i interromputs per 

pauses publicitàries. Així, Doc Comparato  (1989)  representa  la  corba dramàtica  típica de  les 

sèries televisives com  la Figura 3‐3, en  la que cada punt àlgid es correspon amb els moments 

anteriors a una pausa publicitària. Aquesta estructura es combinaria amb els tres actes típics 

de la narració aristotèlica. 

 

FIGURA 3‐3: CORBES DRAMÀTIQUES EN LES SÈRIES TELEVISIVES 

 

COMPARATO (1989: 90)  

 

El que és cert, és que  l’estructura seriada dels programes televisius (no només  les sèries) fan 

que  les  diferències  formals,  narratives,  etc.  entre  un  programa  i  un  altre  siguin mínimes, 

adaptant els continguts a estructures narratives molt rígides que donen unitat al programa al 

llarg de totes les seves entregues. Això fa possible que amb l’anàlisi de pocs episodis es pugui 

tenir  una  mostra  representativa  que  permeti  entendre  la  totalitat  de  la  sèrie.  Aquesta 

característica  serà  totalment  compartida  pels  programes  de  telerealitat  i  també  pels 

programes que formen part de la mostra seleccionada.  
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Personatges 

Tal com diuen Casetti  i Di Chio (1999: 270),  l’anàlisi que proposa  la semiòtica narrativa és de 

tipus  abstracte,  entenent  personatges,  accions  i  transformacions  com  a  components  d’una 

estructura  lògica.  Ara  bé,  per  la  nostra  investigació,  també  serà  interessant  complementar 

aquesta  anàlisi  amb  una  de  tipus  “fenomenològic”  (seguint  la  terminologia  utilitzada  pels 

autors), en  la que els personatges es consideren “persones”. Així, s’analitzen el seu caràcter  i 

comportament, si és un personatge pla o amb relleu, estàtic o dinàmic, etc. (Casetti i Di Chio, 

1999: 267‐268). Aquesta anàlisi complementarà l’estudi de la realitat profílmica (veure apartat 

3.3.2.1). 

 

Temps 

En  relació a  l’organització  temporal del  relat,  seguirem per a  la nostra anàlisi  les  categories 

proposades per André Gaudreault  i François Jost a El relato cinematográfico (1995: 109‐135), 

obra que ha esdevingut canònica en l’estudi de l’enunciació audiovisual. Les categories que es 

veuran  a  continuació parteixen de  la  idea que  tot  relat planteja dues  temporalitats:  la dels 

esdeveniments  relatats  i  la de  l’acte mateix de narrar. Anem a  resseguir ara quins elements 

s’hauran de  tenir en  compte per analitzar  les  relacions que  s’estableixen entre aquests dos 

àmbits.  

 

Ordre 

L’anàlisi de l’ordre té en compte la relació entre la successió dels esdeveniments en la història i 

l’ordre de la seva aparició en el relat. Així, una història es pot relatar en ordre cronològic (en el 

que l’ordre dels esdeveniments del relat i de la història és el mateix) o aquest es pot alterar de 

dues maneres:  

• Analepsi (o flashback), és a dir, anant enrere en el temps de  la història. Les analepsis 

poden ser  internes  (ens porten en un punt posterior a  l’inici del relat); externes (ens 

porten a un punt anterior a l’inici del relat); o mixtes (comencen en un punt anterior a 

l’inici del relat  i acaben en un punt posterior a aquest  inici). Poden ser utilitzades per 
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completar  la  informació que tenim d’una trama o personatges o suspendre (és a dir, 

retardar) el relat de certs esdeveniments. 

• Prolepsi (o flashforward), és a dir, una al∙lusió al futur per després tornar a recuperar 

el punt de partida (sinó seria una el∙lipsi). Aquesta pot ser interna (si anticipa allò que 

ens serà narrat posteriorment) o externa (quan ens projecta fora de l’eix temporal que 

recorrerà el relat). Pot servir per anunciar un esdeveniment que passarà, o per atreure 

la curiositat de l’espectador (ja hem vist que en el cas dels relats televisius el seu ús és 

corrent). 

 

Duració 

La duració  fa  referència a  la  relació que  s’estableix entre  la duració que uns esdeveniments 

tenen en la història i en el relat (és a dir, quant tardem en narrar‐los). Serà un aspecte rellevant 

a  l’hora  de  determinar  si  en  els  realities  de  transformació  les  transformacions  són 

representades com un procés ràpid o lent. Així, es pot distingir entre: 

• L’escena: la duració de la història és idèntica a la duració de la narració. 

Aquí podem  incloure el concepte de directe, que es refereix a aquelles emissions en 

les que el temps del relat  i el temps de recepció són el mateix. Tradicionalment s’ha 

parlat del directe com la característica pròpia de la televisió, allò que diferencia aquest 

mitjà del  cinema.  És  a dir,  el directe  com un  element ontològic de  la  televisió, que 

forma part de la seva essència. Aquesta visió ha estat contestada, especialment en un 

moment en el que s’emet més programació gravada que en directe. De tota manera, el 

directe es manté  com una  forma d’emissió privilegiada  a  l’hora de  crear efectes de 

realitat i autenticitat, per exemple en programes de telerealitat com Gran Hermano (ja 

ho hem vist en l’apartat 2.2.3.2)164. Per aquest motiu serà del nostre interès detectar si 

un  programa  té  fragments  en  directe  o  està  totalment  gravat,  quins moments  es 

dediquen al directe, com es comunica aquest fet, etc. 

                                                            
164 En aquest sentit, cal recordar el famós article de Jane Feuer “The concept of live television: ontology 
as  ideology”, en el que assenyala que el concepte de  televisió en directe en  realitat és una categoria 
ideològica  a  través  de  la  qual  s’intenta  amagar  la  fragmentació  i  les  contradiccions  que  hi  ha  en  el 
discurs televisiu (Feuer, 1983).  
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• Pausa: a una duració determinada del relat no li correspon cap duració en la història.  

• Sumari:  es  resumeix  un  temps  que  se  suposa més  llarg  (per  exemple,  en  accions 

homogènies i repetitives).  

• El∙lipsi:  és  un  silenci  narratiu  sobre  certs  esdeveniments,  és  a  dir,  una  supressió 

temporal entre dues accions diferents.  

• Dilatació: s’allarga el temps del relat.  

Aquestes  relacions  d’igualtat  o  desigualtat  entre  la  duració  de  la  història  i  del  relat  poden 

trobar‐se tant a nivell de seqüència com de tota l’obra.  

 

Freqüència 

La freqüència es refereix a la relació que s’estableix entre el número de vegades que es narra 

un esdeveniment en el relat i el número de vegades que se suposa que passa en la història. 

• El relat singulatiu: un relat per una història, n relats per n històries. 

• El relat repetitiu: n relats per una història. Per exemple, repetició parcial d’una acció 

des d’un angle diferent. 

• El relat  iteratiu: un relat per n històries. Habitualment serveix per representar  la vida 

quotidiana (i no un dia o acció en particular). 

 

Punt de vista 

Aquí  també  seguirem  a Gaudreault  i  Jost  (1995:  137‐155)  per  a  l’anàlisi  de  la  focalització  i 

l’ocularització. 
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Focalització 

La focalització fa referència a  l’organització del relat en relació a  la  informació que es dóna a 

l’espectador  respecte  la  informació  que  tenen  els  personatges.  D’aquesta manera,  amb  la 

focalització es poden guiar les preguntes que es fa l’espectador model. 

• Focalització interna: el relat està restringit a allò que pot saber un personatge.  

• Focalització  externa:  l’espectador  sap  menys  que  els  personatges.  La  focalització 

externa és molt freqüent a l’inici dels relats, per tal de crear curiositat en l’espectador.  

• Focalització  espectatorial:  el  film  dóna  un  avantatge  cognitiu  a  l’espectador  per 

damunt dels personatges. No es  tracta  tant d’una absència de  focalització,  sinó una 

organització del relat en la que l’espectador es troba en una posició privilegiada.  

La focalització serà un element important a l’hora d’analitzar els realities de transformació: tal 

com hem vist en el marc teòric (apartat 2.3.4), la revelació final (que constitueix el clímax dels 

programes  que  narren  transformacions materials)  es  basa  precisament  en  la  gestió  de  la 

informació que el programa fa respecte el participant i, també, respecte l’espectador.  

 

Ocularització 

En  el  cas  dels  relats  audiovisuals,  allò  que  sabem  i  allò  que  veiem  no  és  el mateix.  Així, 

l’ocularització fa referència a allò que veu l’espectador. Pot ser de dos tipus: 

• Ocularització  interna: el pla està  lligat a  la mirada d’un personatge. Pot ser també de 

dos tipus: 

o Primària: espectador  i personatge comparteixen mirada  (mirem a  través dels 

ulls del personatge). 

o Secundària: espectador i personatge comparteixen mirada, però en aquest cas 

no veiem exactament allò que ell veu (per exemple, pla/contrapla).  

• Ocularització  zero:  el  pla  no  està  vinculat  a  cap  personatge  (fa  referència  al  gran 

imaginador, la presència del qual pot ser més o menys evident). 
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Narrador i narratari 

Finalment,  s’analitzarà  la  presència  de  narradors  i  subnarradors165,  les  seves  funcions  i 

característiques. Per la nostra anàlisi es tindran en compte les sis característiques del narrador 

(i subnarradors) assenyalades per S. Kozloff (1992: 81‐85):  

• El  narrador  és  un  personatge  de  la  història  o  és  extern  a  la  diègesi?  (narrador 

homodiegètic i heterodiegètic, respectivament). 

• Té  presència  en  la  imatge  o  és  només  una  veu  en  off?  Si  apareix  en  el  pla,  parla 

directament a càmera? 

• Quina distància temporal hi ha entre l’acte de narrar i els actes narrats? 

• Quin grau de transparència o autoconsciència exhibeix el narrador? 

• És fiable? 

• Quin grau d’omnisciència té el narrador? 

La  distinció  entre  diferents  tipus  de  narradors  serà  rellevant  en  relació  al  concepte 

d’autentificació  del  relat,  desenvolupat  per  Lubomír  Dolezel  (1999:  209‐249).  Dolezel 

distingeix, dins un món ficcional, entre l’esfera dels fets (allò que en el món ficcional ha passat 

de debò) i l’esfera d’allò virtual (allò que algun personatge creu que podria haver passat, però 

que no ha passat). Com es distingeix entre uns  i altres? Mitjançant  la “narració autoritzada”, 

que és “la fuente primordial de los hechos ficcionales” i que no pot mentir ni equivocar‐se, de 

manera que autentifica que els fets que narra són certs (dins el món de ficció). En realitat hi ha 

una gradació entre narracions totalment autoritzades i altres que no ho són. Així, un narrador 

heterodiegètic  i omniscient explicarà  fets autèntics, que quedaran autentificats. En canvi, un 

narrador homodiegètic no  té autoritat per autentificar els  fets que narra, de manera que se 

l’haurà de guanyar (anunciant els límits dels seus coneixements, citant fonts, etc.).  

Precisament, aquesta serà la diferència entre un narrador en off i les declaracions testimonials 

dels participants d’un  reality, que expliquen  la  seva experiència  subjectiva d’un  fet.  La  seva 

                                                            
165 Narradors dins de  la narració, per exemple quan un personatge explica una història en un moment 
determinat del relat, narració que se superposa a la del narrador principal (Gaudreault i Jost, 1995). 
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funció no serà demostrar que un fet ha passat, sinó aportar el seu punt de vista subjectiu (les 

emocions que va experimentar, per exemple).  

Al mateix  temps,  també es  tindrà en  compte  la presència de narrataris dins del  relat  (a qui 

s’adreça  els  narradors  i  subnarradors?  A  altres  personatges?  Al  públic  de  plató?  A 

l’espectador?).  Ja  hem  vist  com  Brunsdon  assenyala  que  una  de  les  característiques  dels 

realities de transformació és  la presència de narrataris a  l’interior del relat que serveixen per 

mostrar a l’espectador la importància de la transformació mostrada. 
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3.4. La graella d’anàlisi  

Per tal de poder analitzar els programes de  la mostra, s’ha elaborat una graella d’anàlisi que 

agrupa  tots  els  elements  vistos  en  l’apartat  anterior.  Aquesta  graella  permet  analitzar 

l’enunciat  i  l’enunciació dels  textos audiovisuals des d’una perspectiva qualitativa. S’aplica  la 

mateixa graella a tota la mostra, de manera que es puguin treure característiques comunes.  

Aquesta graella està estructurada en quatre parts:  

• Característiques  generals  del  programa,  on  es  descriu  el  programa  i  s’analitzen  els 

elements que  fan  referència  a  la  realitat profílmica  (personatges  i  espai)  i  els  codis 

genèrics utilitzats. 

• Estructura actancial (anàlisi semio‐narrativa), on s’analitzen els rols narratius assignats 

als diferents personatges,  l’estat  inicial  i  final,  les  accions  i  transformacions dutes  a 

terme, etc. En aquest cas s’ha elegit organitzar l’anàlisi per personatges, entenent que 

un personatge pot tenir més d’un rol i que aquest pot canviar a mesura que avança el 

capítol, ja que això facilita l’anàlisi pel nostre objectiu particular. 

• Enunciació, on es té en compte el llenguatge audiovisual (tipus de plans, so, grafisme i 

muntatge)  i els  recursos narratius  (com s’organitza  i construeix el  relat a nivell de  la 

representació  del  temps,  el  punt  de  vista,  l’estructura  narrativa  i  la  presència  de 

narradors i narrataris).  

• Finalment s’inclou una anàlisi seqüència a seqüència de dos episodis, tenint en compte 

tant  l’enunciat  com  l’enunciació,  per  tal  d’entendre  millor  com  s’estructura  el 

programa i quin tipus de recursos utilitza. 

En  els  realities de  transformació de  tipus  episòdic  s’ha decidit  analitzar  a  fons dos  episodis 

suficientment representatius del programa. Aquesta anàlisi més detallada és complementada 

amb  un  estudi  d’altres  capítols  centrat  en  aspectes  del  contingut:  característiques  dels 

participants, falta inicial, actuació de l’expert, estat final...166 En el cas dels programes amb una 

estructura  serial  (com  ho  són  els  que  narren  transformacions  professionals),  la  mostra 

                                                            
166 En aquest sentit, és interessant revisar allò que diuen Aumont i Marie (1990: 112‐118) sobre l’anàlisi 
de fragments de films, i que s’han tingut en compte en l’anàlisi de la mostra.  
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analitzada comprèn els capítols de la setmana inicial i final, així com una de central. Al mateix 

temps, l’anàlisi es completa amb el visionat de tota la temporada. 
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Programa 

Format original 

 

Cadena   

Any d’emissió   

Capítols analitzats, 
temporada i data 
d’emissió.  

 

1. Característiques generals del programa 

1.1. Resum del 
programa 

 

1.2. Personatges  Participant 

  

Anònim / Famós / Actor  

Característiques  (gènere, edat, classe social, 
aspecte físic...) 

Expert  Característiques  (gènere, edat, classe social, 
aspecte físic...) 

Àmbit d’expertesa 

Origen  dels  seus  coneixements:  experiència 
pròpia o formació? 

Presentador  Característiques  (gènere, edat, classe social, 
aspecte físic...) 

1.3. Espai  Natural / 
Construït 

Característiques 

Plató?  Característiques i estructura 

1.4. Codis genèrics   

1.5. Directe?   
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2. Estructura actancial (anàlisi semio‐narrativa) 

2.1. Participant   

2.1.1. Estat Inicial   Conjunció / Disjunció 

Innat / Adquirit 

Descripció  

2.1.2. Objecte de valor  Tipus  (vivencial/existencial;  socioeconòmic;  ètic/polític; 
passional; cognitiu) 

2.1.3.  Rols  Rols en els diferents moments del programa 

2.1.4. Competències per a 
l’acció (per 
aconseguir l’objecte 
de valor) 

Volen? 

Poden? 

Saben? 

2.1.5.  Contracte   Promesa / Amenaça / Seducció / Provocació 

Efecte del contracte 

2.1.6. Estat final  Conjunció?  

Atribució / Adquisició 

2.1.7. Sanció  Reconeixement  

Retribució 

2.2. Expert   

2.2.1. Estat Inicial    

2.2.2. Objecte de valor  Tipus  (vivencial/existencial;  socioeconòmic;  ètic/polític; 
passional; cognitiu) 

2.2.3.  Rols  Rols en els diferents moments del programa 

2.2.4. Competències per a 
l’acció 

Volen? 

Poden? 
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Saben? 

2.2.5.  Contracte   Promesa / Amenaça / Seducció / Provocació 

2.2.6. Acció (heroi)  Destinada a:  

Fer guanyar un objecte 

Fer perdre un objecte 

Mantenir conjunció 

Mantenir disjunció 

Tipus d’acció:  

Material/somàtica; Cognitiva; Comunicativa; Institucional 

Esfera d’acció:  

Públic (política‐institucional/social) 

Privat (personal/professional) 

2.2.7. Estat final  Èxit? 

2.2.8. Sanció  Reconeixement 

Retribució 

2.3. Altres personatges   

2.3.1. Estat Inicial    

2.3.2. Objecte de valor   

2.3.3.  Rols   

2.3.4. Competències per a 
l’actuació 

 

2.3.5.  Contracte    

2.3.6. Estat final   

2.3.7. Sanció   
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3. Enunciació   

3.1. Llenguatge audiovisual 

3.1.1. Imatge   

a. Enquadraments  Mida 

Angulació  

Alçada 

Profunditat de camp 

Composició  

Lent 

b. Moviments de càmera  Tràveling 

Panoràmica 

Zoom 

c. Il∙luminació   Natural / Artificial 

Colors 

Suau / contrastada 

Tipus 

3.1.2.  So   

a. Tipus   Directe / Gravat 

b. Efectes sonors   

c. Música extradiegètica   

3.1.3.  Grafisme   

a. Careta    

b. Sobreimpressions   

3.1.4. Muntatge (edició)   
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3.2. Narració   

3.2.1. Punt de vista:   Focalització: Interna / externa / espectatorial 

Ocularització: Interna / zero 

3.2.2. Narrador/Narratari   

a. Narrador  Narradors / Subnarradors? 

Tipus de narrador: 

Off / Present (parla a càmera?) 

Heterodiegètic / Homodiegètic 

Distància temporal respecte els fets narrats? 

Transparència / Autoconsciència 

Fiable? 

Grau d’omnisciència 

Capacitat per autentificar els fets narrats? 

b.  Narratari   

3.2.3. Temporalitat    

a. Ordre   Ordre cronològic  

Analepsis 

Prolepsis 

b. Duració   Pausa 

Escena 

Sumari 

El∙lipsi 

Dilatació 

c. Repetició  Singulatiu 

Repetitiu 

Iteratiu 

3.2.4. Serialitat  Episòdic / Serial 

Clausura? 
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3.2.5. Estructura narrativa  (veure anàlisi per seqüències) 

3.2.6. Altres   Múltiples trames? 

   



La graella d’anàlisi  

      191 

Seqüències: què passa?  Enunciació: com es representa? 
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3.5. La mostra d’anàlisi 

Ja hem dit anteriorment que en els darrers anys els realities de transformació han despertat 

l’interès de  la recerca  internacional. Ara bé, en  l’Estat espanyol aquest  interès no ha estat el 

mateix, tot i la presència en les graelles televisives d’un bon nombre d’aquests programes des 

de  l’any  2007.  És  per  aquest motiu  que  ens  hem  decidit  a  construir  una mostra  d’anàlisi 

formada exclusivament per realities de transformació produïts i emesos a l’Estat espanyol.  

En  el  capítol  2  d’aquesta  Tesi  Doctoral  vèiem  que  es  podien  identificar  diferents  àmbits 

temàtics dins el subgènere dels realities de transformació:  

• Transformació  de  l’aparença  física  (a  través  de  canviar  el  vestuari  o  sotmetre’s  a 

cirurgia estètica). 

• Transformació de la llar (ja sigui a nivell de decoració o reconstruir‐la totalment). 

• Transformacions  en  l’àmbit  familiar  lligades  al  comportament  (educació  dels  fills, 

hàbits alimentaris, neteja de la llar, relacions de parella...).  

• Finalment, al límit del gènere, transformacions professionals. 

Així,  la  mostra  d’anàlisi  d’aquesta  Tesi  Doctoral  està  formada  per  vuit  realities  de 

transformació produïts  i emesos a  l’Estat espanyol en el període 2007‐2009167. S’han escollit 

els  exemples més  rellevants  del  període  (a  nivell  d’èxit  d’audiència  i/o  característiques  del 

programa) i s’ha buscat una diversitat d’àmbits temàtics. Aquests programes són168: 

• Cambio Radical (Antena 3) 

• Desnudas (Cuatro) 

• Esta casa era una ruina (Antena 3) 

• Supernanny (Cuatro) 

                                                            
167 Com hem vist en  l’apartat 2.3.3.2, el 2007 és  l’any en el que es produeix  l’eclosió dels  realities de 
transformació  a  Espanya,  amb  l’estrena de nombrosos  formats  a Cuatro  i  les  adaptacions d’Extreme 
Makeover i Extreme Makeover: Home Edition a Antena 3. No s’han inclòs programes anteriors a aquest 
any per qüestions relacionades amb la disponibilitat de la mostra. 
168 En cada anàlisi s’especificarà quins episodis concrets de cada programa conforma la mostra. 
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• Hermano Mayor (Cuatro) 

• Ajuste de Cuentas (Cuatro) 

• Operación Triunfo (Telecinco) 

• Fama ¡a bailar! (Cuatro) 

Són  programes,  doncs,  que  estan  centrats  en  transformacions  de  l’aparença  física  (Cambio 

Radical i Desnudas), de cases (Esta casa era una ruina), de comportaments i actituds (els més 

nombrosos:  Desnudas,  Hermano  Mayor,  Supernanny  i  Ajuste  de  Cuentas)  i  professionals 

(Operación Triunfo i Fama ¡a bailar!)169.  

El desequilibri que  s’observa  tant en  la  temàtica  com en  les  cadenes d’emissió  reflecteix  la 

presència d’aquests programes en les graelles espanyoles. Ja hem vist en l’apartat 2.3.3.2, que 

en  l’Estat  espanyol  destaca  la  poca  presència  de  programes  dedicats  a  les  transformacions 

físiques i de la llar (molt presents en l’àmbit anglosaxó i que també han rebut molta atenció en 

la recerca internacional) i l’abundància de programes centrats en transformacions lligades amb 

els  comportaments  i  actituds  (especialment  lligats  a  les  relacions  familiars)  i  en  l’àmbit 

professional, uns tipus de realities que, en canvi, han estat poc estudiats a nivell internacional.  

També hi ha una gran desigualtat en relació a les cadenes que emeten aquests programes: tots 

els programes de la mostra s’emeten per canals privats (d’entre els que destaca Cuatro), ja que 

en  les  graelles  de  TVE  i  Televisió  de  Catalunya  hi  ha  una  absència  total  de  realities  de 

transformació. 

 

 

 

                                                            
169 Així, han quedat fora de la mostra els següents programes emesos entre 2007‐09: S.O.S. Adolescentes 
(Cuatro,  un  format  molt  similar  a  Supernanny  i  Hermano  Mayor);  Ponte  verde  (Cuatro);  Reforma 
sorpresa  (Cuatro); De patitas en  la calle  (LaSexta), Terapia de pareja  (LaSexta); Supermodelo  (Cuatro), 
Circus (Cuatro); Madres adolescentes (Cuatro).  

Les raons que  justifiquen que aquests programes hagin quedat  fora de  l’anàlisi són vàries: alguns són 
programes massa  similars als  ja  seleccionats, altres  són programes que es van cancel∙lar  i,  finalment, 
alguns d’aquests programes van començar massa tard per poder‐los incorporar a la mostra. 



 

      195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CAPÍTOL 4: ANÀLISI DE LA MOSTRA 
   



 

 

 



Introducció: de la graella d’anàlisi a l’explotació de la mostra 

      197 

4.1. Introducció:  de  la  graella  d’anàlisi  a 

l’explotació de la mostra 

En el capítol anterior, dedicat a la metodologia, hem vist que els principals àmbits que guiaran 

l’anàlisi  (apartat 3.2) seran els personatges170,  les transformacions171  i  l’efecte de real172, que 

ens  permetran  extreure  conclusions  en  relació  als  valors  i  models  de  vida  proposats  per 

aquests programes. Per analitzar‐los s’ha triat dues metodologies lligades a l’anàlisi textual: la 

semiòtica narrativa i l’anàlisi de l’enunciació (apartat 3.3). A partir d’aquestes s’ha elaborat una 

graella d’anàlisi (apartat 3.4) que s’ha aplicat a 8 realities de transformació espanyols: Cambio 

Radical, Desnudas, Esta casa era una ruina, Hermano Mayor, Supernanny, Ajuste de Cuentas, 

Operación Triunfo i Fama ¡a bailar! (apartat 3.5). 

En  aquest  capítol  es presenten  els  resultats de  les  anàlisis  individuals dels programes de  la 

mostra. Aquestes  anàlisis  s’han organitzat  seguint una  estructura diferent  a  la de  la  graella 

abans  explicada.  Com  s’ha  pogut  veure  en  l’apartat  3.4,  la  graella  d’anàlisi  proposada  en 

aquesta  Tesi Doctoral  és molt  extensa  i  exhaustiva,  cosa  que  és  útil  a  l’hora  d’estudiar  els 

programes. Ara bé, a  l’hora d’explotar els  resultats  i  redactar‐los no és de  tanta utilitat. En 

primer  lloc, perquè no  tots els  ítems de  la graella tenen el mateix grau d'importància ni tots 

aporten  el mateix  grau  de  significació  i/o  d'interès  d'explotació.  En  segon  lloc,  perquè  una 

anàlisi que  seguís  la graella punt per punt  seria molt  fragmentària  i  faria difícil entendre  les 

relacions que s’estableixen entre les diferents capes i elements del text audiovisual. 

Així,  s’han  seleccionat  els  elements més pertinents per  a  cada programa  i  cada  anàlisi  s’ha 

organitzat seguint una mateixa estructura: 

• Anàlisi de l’enunciat:  

o Les característiques dels personatges (gènere, edat, classe social...). 

                                                            
170  Quins  col∙lectius  apareixen?,  amb  quins  problemes  es  relacionen?,  quins  rols  i  accions 
desenvolupen?, quin tipus d’experts apareixen i quin tipus d’accions i rols desenvolupen?, quina relació 
estableixen els participants amb els experts del programa? 
171 Quins problemes es representen  i quines causes s’assenyalen?, quines aspiracions es  transmeten?, 
quins mètodes de consecució es prescriuen? com es defineix la identitat en aquests programes?, com es 
representa l’esfera pública? Com es redefineix el concepte de servei públic? 
172 Com es construeix aquest efecte de real?, com es visualitzen  les transformacions?, quines friccions 
s’estableixen entre realitat i representació? 



Capítol 4: Anàlisi de la mostra 

198 

o Les característiques dels espais. 

o Estructura  actancial:  a  través  de  l’anàlisi  semio‐narratiu  es  veurà  com  es 

distribueixen  els  rols  narratius  entre  els  personatges  i  quin  tipus  d’accions 

duen a terme. Al mateix temps, ens servirà per  identificar  l’estat  inicial  i final 

dels participants, l’objecte de valor i quin tipus d’accions porten a aconseguir‐

lo.  

Un  cop  explicada  aquesta  estructura  actancial,  es  desenvoluparan  més 

detalladament els problemes, causes, solucions  i estats finals representats en 

el programa.  

• Anàlisi de  l’enunciació: veurem com els elements vistos en  l’anàlisi de  l’enunciat són 

representats a  través dels recursos de  l’enunciació  (llenguatge audiovisual, narració). 

Centrarem  l’atenció  en  la  representació  de  la  falta  i  l’establiment  del  contracte,  el 

procés de transformació i el desenllaç. 

• Conclusions: en les que s’assenyalaran els valors despresos dels elements anteriors. En 

aquestes es farà referència als personatges, les transformacions, i la visualització de la 

realitat (les friccions que s’estableixen en els programes entre representació i realitat). 

Com  es  pot  veure,  primer  s’analitza  l’enunciat  d’aquests  programes  i  després  com  és 

representat a través de  l’enunciació, ja que els significats  i valors es desprenen d’aquests dos 

nivells. Aquesta manera d’organitzar  la  informació  fa possible comprendre com els elements 

de  l’enunciat  i  de  l’enunciació  dialoguen  i  construeixen  un  mateix  significat,  així  com  les 

relacions  que  s’estableixen  entre  tots  els  elements  que  formen  part  del  text.  L’estructura 

actancial  i els elements de  l’enunciació del programa no  són  compartiments estancs que  se 

superposen, sinó que estan íntimament lligats. 
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4.2. Cambio Radical  

(Boomerang TV / Antena 3, 2007) 

 

4.2.1. Introducció  

Cambio Radical és l’adaptació espanyola d’Extreme Makeover173 (EUA, ABC) i va ser emesa per 

Antena  3  l’any  2007.  Cambio  Radical  relata  la  transformació  física  a  través  de  la  cirurgia 

estètica  i dental de dones  i homes que no s’agraden, una  transformació que duu a  terme el 

programa mitjançant l’ajuda de cirurgians i altres professionals de la medicina i l’estètica. Com 

hem vist en el marc teòric (apartat 2.3.3) es tracta d’un tipus de programa amb una important 

presència  en  els  països  anglosaxons  però  amb  escassa  tradició  en  la  televisió  de  l’Estat 

espanyol. De fet, només es va emetre una temporada de Cambio Radical, que va aconseguir un 

cert ressò mediàtic en la seva estrena, però poc èxit d’audiència. 

És  un  programa  episòdic  en  el  que  en  cada  emissió  es  tracten  dos  o  tres  casos,  que  es 

plantegen i resolen en el mateix capítol. El programa el presenta Teresa Viejo i es desenvolupa 

en  un  plató,  des  d’on  es  dóna  pas  als  blocs  de  vídeo  a  través dels  quals  es  presenta  a  les 

participants es i narra la seva transformació física. Després de cada bloc, Teresa Viejo comenta 

el seu contingut amb els familiars de  les participants  i els cirurgians. Tots els casos segueixen 

una mateixa estructura  (amb mínimes  variacions d’un  cas a  l’altre) que anem a descriure a 

continuació.  

• El  relat  comença  amb  el  vídeo  de  presentació  de  la  participant,  en  el  que  aquesta 

explica  el  seu  problema  (mostra  les  parts  del  cos  que  no  li  agraden  i  explica  el 

sofriment  que  li  causen  els  seus  complexos).  Aquest  bloc  inicial  acaba  amb  la 

comunicació a la participant que ha estat seleccionada pel programa.  

                                                            
 

173  S’ha parlat d’Extreme Makeover  en  el Marc  Teòric  (Capítol 2):  en  el  repàs històric  (veure  apartat 
2.3.3.1)  i en  l’apartat dedicat a  les  característiques estructurals dels  realities de  transformació  (veure 
apartat 2.3.4.3). 



Capítol 4: Anàlisi de la mostra 

200   

• Posteriorment s’explica  la transformació física de  la participant mitjançant varis blocs 

de  vídeo,  que  Teresa  Viejo  comenta  amb  els  familiars  i  els  cirurgians.  Cal  tenir  en 

compte  que  durant  el  procés  de  transformació  la  participant  és  aïllada  de  la  seva 

família: el programa  la porta a una altra ciutat, on s’haurà d’estar en un hotel, sense 

poder‐se comunicar amb ells. Així, el programa es desenvolupa sense  la presència de 

la participant i sense que els seus familiars hagin vist la seva transformació.  

Els passos seguits en el procés de transformació segueix un ordre força estable en cada 

capítol. Així, es mostra: 

o La primera visita al cirurgià, on es decideix quines intervencions es faran. 

o L’operació de cirurgia estètica.  

o La primera visita al cirurgià una setmana després de  l’operació per treure els 

punts, les escaioles, etc. 

o Una sessió amb la psicòloga per adaptar‐se a la seva nova imatge. 

o Tractaments de bellesa. 

o Intervencions de cirurgia dental. 

o Entrenament físic. 

o Rebuda de missatges de la família mentre la participant és a l’hotel. 

o Petits procediments d’estètica (botox, àcid hialurònic, làser, col∙lagen...). 

o La tria d’un vestit per la revelació final. 

o Maquillatge i perruqueria. 

o Revelació  a  la pròpia participant del  el  seu nou  aspecte  físic  (que  es manté 

ocult per als familiars i els espectadors).  

• Finalment, el relat acaba amb el moment de la revelació final, en el que la participant 

arriba  a  plató  i  mostra  la  seva  nova  imatge  als  seus  familiars  i  als  espectadors. 

Posteriorment  es mostra  un  vídeo  en  el  que  es  fa  la  comparació  entre  l’abans  i  el 
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després  i es  recorden els procediments als que  s’ha  sotmès. Finalment, Teresa Viejo 

entrevista a la participant i li entrega algun premi (un viatge, un curs de model...). 

Per  analitzar  els  valors  que  projecta  Cambio  Radical  s’ha  aplicat  la  graella  d’anàlisi  textual 

explicada en el capítol de  la metodologia  (veure apartats, 3.3.  i 3.4) a dos episodis: “Mari y 

Mónica”  (episodi  2,  emès  el  01.04.2007)  i  “Raquel,  Francisco  y  Silvia”  (episodi  4,  emès  el 

15.04.2007). Com hem dit, aquesta graella  combina  l’anàlisi actancial  (semiòtica narrativa)  i 

l’anàlisi  de  l’enunciació.  Donat  que  tots  els  episodis  segueixen  una  mateixa  estructura 

narrativa,  amb  una  certa  unitat  en  el  tipus  de  participants,  els  problemes  i  solucions 

representats, els recursos de l’enunciació emprats, etc. s’han triat dos episodis que permetran 

donar compte del programa. 

Seguint  allò  dit  en  les  preguntes  d’anàlisi,  ens  fixarem  especialment  en  els  personatges 

(característiques dels participants  i els experts, rols assignats,  la relació que s’estableix entre 

aquests...),  les transformacions  (estat  inicial, causes d’aquest estat  inicial, estat  final desitjat, 

mètodes de consecució)  i els mecanismes emprats en aquest programa per crear  l’efecte de 

real.  

Tal  com  s’ha dit anteriorment, aquesta anàlisi no  seguirà  l’estructura de  la graella d’anàlisi. 

L’estructura que se seguirà és la següent: 

• Anàlisi de l’enunciat:  

o Les característiques dels personatges (gènere, edat, classe social...). 

o Les característiques dels espais. 

o Estructura  actancial:  a  través  de  l’anàlisi  semio‐narratiu  es  veurà  com  es 

distribueixen  els  rols  narratius  entre  els  personatges  i  quin  tipus  d’accions 

duen a terme. Al mateix temps, ens servirà per  identificar  l’estat  inicial  i final 

dels participants, l’objecte de valor i quin tipus d’accions porten a aconseguir‐

lo.  

Un  cop  explicada  aquesta  estructura  actancial,  es  desenvoluparan  més 

detalladament els problemes, causes, solucions  i estats finals representats en 

el programa.  
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• Anàlisi de  l’enunciació: veurem com els elements vistos en  l’anàlisi de  l’enunciat són 

representats a  través dels recursos de  l’enunciació  (llenguatge audiovisual, narració). 

Centrarem  l’atenció  en  la  representació  de  la  falta  i  l’establiment  del  contracte,  el 

procés de transformació i el desenllaç. 

• Conclusions: en les que s’assenyalaran els valors despresos dels elements anteriors. En 

aquestes es farà referència als personatges, les transformacions, i la visualització de la 

realitat (les friccions que s’estableixen en els programes entre representació i realitat). 

Veurem que a Cambio Radical les participants no tenen cap capacitat d’acció i estan totalment 

subordinades als experts del programa. Es  tracta un  tema amb arrels  socials profundes des 

d’una òptica  individual  i es planteja una  relació directa entre complexos  i defectes  físics, de 

manera que prescriu la cirurgia estètica com la millor manera d’augmentar l’autoestima de les 

dones.  Es  transmet  així  una  definició  molt  estreta  de  bellesa,  vinculada  a  la  joventut, 

l’esveltesa  i  la  hiperfeminitat  i  es  representa  la  dona  com  un  objecte  de  desig masculí.  Al 

mateix  temps, es prescriuen  les  transformacions  físiques  com a un mitjà per  transformar  la 

manera  de  ser  de  les  participants,  de  forma  que  es  representen  les  transformacions  de  la 

identitat  com  a  fàcils  i  ràpides.  Finalment,  a  través  de  l’enunciació  es  construeixen  unes 

instruccions de lectura molt estrictes, transmetent una interpretació unívoca del text.  
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4.2.2. Anàlisi  

4.2.2.1. Anàlisi de l’enunciat 

Personatges 

A  Cambio  Radical  hi  ha  quatre  tipus  de  personatges:  les  participants174,  el  programa,  els 

experts  i  els  familiars  i  amics  de  les  participants.  A  continuació  es  resseguiran  les 

característiques  d’aquests  personatges  a  nivell  de  gènere,  edat,  classe  social,  etc.  i  en  el 

següent apartat s’aprofundirà explicant com es distribueixen els  rols narratius entre aquests 

personatges. 

Les participants majoritàriament són dones (només un home va ser transformat pel programa) 

de classe baixa. Totes són d’origen espanyol. No hi ha una homogeneïtat en relació a l’edat i a 

l’estat  civil:  algunes  són  joves  i  altres madures,  algunes  tenen  parella,  altres  no  (ja  siguin 

solteres o separades/divorciades). En tots els casos tenen trets físics (corporals o facials) que 

no s’adeqüen als ideals de bellesa: tenen nassos grans, arrugues, pits petits, sobrepès, etc. En 

alguns  casos  (Mónica,  Silvia),  porten  roba  molt  informal  i  poc  femenina,  que  ressalta  el 

sentiment d’inadequació que senten respecte el seu cos.  

En  segon  lloc,  hi  ha  el  programa,  que  és  presentat  com  a  personatge  col∙lectiu. De  fet,  el 

narrador en off es  refereix a Cambio Radical com a subjecte de  les accions  (ho veurem més 

endavant). Ara bé, la presentadora, Teresa Viejo, és la cara visible d’aquest programa. Aquesta 

condensa els trets físics als que aspiren les participants: és una dona madura amb un físic que 

segueix  els  cànons  de  bellesa  femenins  (prima,  pit  generós,  llavis  voluptuosos,  sense 

arrugues...),  ben  vestida  i  pentinada  (trets  que  la  lliguen  a  les  classes  benestants),  amb  un 

aspecte molt femení (roba ajustada, escots, vestits llargs, talons...) i, el que és més important, 

amb signes d’haver‐se sotmès a la cirurgia estètica.  

 

                                                            
 

174  Donat  que  la  majoria  de  participants  de  Cambio  Radical  són  dones  (només  un  home  va  ser 
transformat en el programa), ens referirem sempre a les participants (en femení). 
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FIGURA 4.2‐1: TERESA VIEJO 

   

CAMBIO RADICAL (TEMPORADA 1, EPISODI 4, “RAQUEL, FRANCISCO Y SILVIA”) 

 

Pel que fa als experts, per una banda apareixen cirurgians i odontòlegs, que s’encarreguen de 

transformar  físicament  a  la  participant.  A  aquests  s’hi  afegeix  una  psicòloga,  encarregada 

d’ajudar a la participant a adaptar‐se al seu nou aspecte, i altres metges que fan procediments 

menors  (botox,  col∙lagen,  àcid hialurònic...).  Tots  són  experts prestigiosos, que  treballen  en 

centres de  luxe  i  la seva expertesa prové de  l’estudi  i  l’experiència professional. A més, hi ha 

una equivalència exacta entre l’àmbit d’expertesa i l’àmbit d’acció. 

A aquests experts  s’hi afegeixen estilistes, perruquers, maquilladors, entrenadors personals, 

etc. que  col∙laboren  també en  la  transformació.  La majoria d’aquests  tenen  famosos  com a 

clients (és explicitat en el programa). És a dir, que també són professionals prestigiosos. En el 

seu cas, també hi ha una equivalència exacta entre l’àmbit d’expertesa i l’àmbit d’acció.  

En resum, tots els experts que apareixen en el programa estan relacionats amb les classes altes 

i, per tant,  les participants no hi podrien tenir accés fora del programa (ja que recordem que 

són de classes baixes).  

Finalment, els familiars de les participants tenen un paper molt secundari i comparteixen amb 

les participants la seva pertinença a classes desafavorides, cosa que es detecta per la roba que 

porten,  la  forma  de  parlar...  Ara  bé,  com  veurem  dins  la  narració  sí  que  tenen  certa 

importància  ja  que  fan  el  paper  de  narrataris,  que  serveixen  per  indicar  a  l’espectador  la 

rellevància de la transformació (en parlarem més endavant).  
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Espais 

Cambio Radical transcorre en un plató (veure Figura 4.2‐2), que és on es troba la presentadora 

i  des  del  qual  s’organitzen  tots  els  continguts  del  programa:  és  on  comença  i  acaba  el 

programa,  on  es  dóna  pas  als  vídeos  que  narren  el  procés  sofert  per  les  participants,  on 

s’entrevisten als familiars i experts (cirurgians) i, sobretot, on es posa en escena el moment de 

la revelació final del nou aspecte físic de les participants. 

El plató té una zona central en la que es desenvolupa la major part del programa. En aquesta 

zona hi ha  les dues grades on seuen els familiars de  les participants, una pantalla gegant  i un 

sofà on es fan les entrevistes. D’aquesta zona central en surt una passarel∙la que arriba fins a la 

porta per on entren les participants en el moment de la revelació final, que és l’únic moment 

en  el  que  s’utilitza.  El  fet  que  s’incorpori  un  element  com  una  passarel∙la  en  un  programa 

dedicat a la cirurgia estètica no és banal. Aquest espai remet directament a l’àmbit de la moda, 

és  a  dir,  l’àmbit  de  la  bellesa  ideal,  dels  cànons  estètics  als  que  les  participants  no  podien 

arribar i que els causa tanta infelicitat. 

Un altre aspecte del plató destacable,  i que  tindrà  implicacions a nivell de  l’enunciació, és  la 

presència  d’un  gran  nombre  de  pantalles. A més  de  la  pantalla  gegant  que  domina  l’espai 

central, també hi ha tires de monitors de televisió col∙locades en horitzontal darrere les grades 

dels familiars i darrere el sofà de les entrevistes. Finalment, a banda i banda de la porta per la 

que entren les participants hi ha dos monitors més. Com a conseqüència d’això, en la pràctica 

totalitat  de  plans  del  plató  (entrevistes  als  familiars  a  les  grades,  entrevistes  als  experts  i 

participants  al  sofà,  comentaris  de  Teresa  Viejo  a  càmera...)  apareix  alguna  d’aquestes 

pantalles. 

Finalment, en el plató  també hi ha públic, que està situat en dues grades situades a banda  i 

banda de la passarel∙la. Aquest públic té molt poc pes en el programa, ja que pràcticament no 

es veu mai, només en els plans generals de l’espai. 
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FIGURA 4.2‐2: EL PLATÓ DE CAMBIO RADICAL 

   

   

 

CAMBIO RADICAL (TEMPORADA 1, EPISODI 2, “MARI Y MÓNICA”) 

 

Pel  que  fa  als  espais  naturals  que  apareixen  en  els  vídeos  que  presenten  les  participants  i 

narren la seva transformació, es poden dividir en dos grups. En primer lloc, els espais lligats a 
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la participant: la seva casa, el lloc de feina, els bars als que acostuma a anar... Aquests espais 

ajuden  a  caracteritzar  les participants  i ens  indiquen  la  seva  condició  socioeconòmica, però 

tenen poc pes ja que no són més que un teló de fons, no s’hi dóna cap importància a nivell de 

l’enunciació. 

En  segon  lloc, hi ha els espais en els que es desenvolupa  la  transformació de  la participant. 

Com  hem  dit  abans,  aquesta  és  extreta  del  seu  àmbit  i  portada  a  uns  espais  que  no  li 

corresponen. Aquests  espais  són  els  àmbits  de  treball  dels  experts  del  programa:  clíniques, 

centres d’estètica, perruqueries, botigues... i l’hotel en el que s’està la participant mentre dura 

el procés. Tots aquests espais tenen un tret en comú: són  llocs  luxosos. Per tant, són centres 

en  els que  les participants mai podrien  anar degut  al  seu  cost  econòmic.  Significativament, 

aquests espais sí que tenen un cert pes dins el programa, ja que se’ls dediquen panoràmiques, 

plans d’exploració, etc. (Figura 4.2‐3). 

 

FIGURA 4.2‐3: CLÍNICA TEKNON DE BARCELONA 

   

CAMBIO RADICAL (TEMPORADA 1, EPISODI 2, “MARI Y MÓNICA”) 

 

Estructura actancial: rols, estats, objecte de valor i accions 

Com s’ha dit anteriorment, en cada episodi de Cambio Radical es narren dos o tres casos, de 

forma  successiva.  Tots  aquests  relats  comparteixen  una mateixa  estructura  actancial,  que 

anem a explicar a continuació. 
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A  l’inici  del  relat,  la  participant  (una  dona  de  classe  baixa)  té  una  falta  inicial  (estat  de 

disjunció)  que  té  a  veure  amb  la  relació  que manté  amb  el  seu  cos:  se  sent  acomplexada 

perquè no  li agraden algunes parts de  la seva anatomia. Aquesta falta primària provoca en  la 

participant  altres  faltes  secundàries:  problemes  en  les  relacions  personals  (són  tímides,  no 

tenen parella o tenen dificultats en la seva relació...) i en el desenvolupament professional (no 

poden dedicar‐se a allò que volen o tenen dificultats per desenvolupar la seva feina). Per tant, 

la participant és incompleta a nivell personal (i en alguns casos també a nivell professional). 

L’objecte de valor desitjat per  les participants és tenir un cos perfecte, per tal de superar els 

seus complexos  (un objecte de valor de tipus vivencial/existencial). D’aquesta manera, s’està 

assenyalant que la causa de la falta de la participant és el seu cos (i no la manera de pensar de 

la participant). Aquest objecte de valor primari ha de permetre aconseguir altres objectes de 

valor  secundaris  d’ordre  més  profund  i  que  solucionarien  les  faltes  secundàries  abans 

explicades: canviar la forma de ser (ser més oberta i segura), tenir millors relacions personals, 

trobar parella, ser millor a la feina i, finalment, ser feliç (és a dir, una combinació d’objectes de 

valor vivencials/existencials i passionals).  

Però la participant no pot aconseguir l’objecte de valor principal (ni els secundaris) ja que no té 

les  competències  necessàries  per  actuar:  tot  i  que  vol,  no  pot  aconseguir‐ho  per  motius 

econòmics (donat que els tractaments de bellesa són cars).  

Donat que la participant no pot aconseguir allò que desitja per ella mateixa, haurà de demanar 

ajuda a l’heroi del relat (subjecte d’acció): el programa. Aquest pot ajudar a les participants (té 

els diners)  i sap com  fer‐ho  (veurem que compta amb  l’ajuda d’experts). La qüestió és si vol 

ajudar‐la a aconseguir  l’objecte de valor. Així,  la participant  sedueix al programa  (el  fa voler 

ajudar‐la) mitjançant la mostració de la falta (el cos) i l’explicació del sofriment que li produeix 

aquesta, despertant així la seva compassió. Per tant, la participant adopta el rol de destinadora 

i el programa de destinatari del contracte. De fet, fer voler és  l’única acció que duen a terme 

les participants a Cambio Radical.  

Per tal de poder dur a terme la seva missió el programa se serveix d’adjuvants: els cirurgians i, 

en  segon  terme, una psicòloga, entrenadors personals, estilistes, perruquers  i maquilladors. 

Aquests  duran  a  terme  una  acció  de  tipus material  (transformar  el  cos  de  la  participant), 

complementades amb accions comunicatives, que consisteixen en una breu teràpia amb una 

psicòloga. Aquestes accions estan destinades a fer guanyar  l’objecte de valor a  la participant, 
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que se  li assigna el rol de subjecte d’estat  (la beneficiària de  l’acció del subjecte d’acció  i els 

adjuvants). És a dir, el programa monopolitza la capacitat d’acció.  

Finalment, el relat acaba amb un final  feliç  i tancat. El programa  i els seus adjuvants sempre 

tenen èxit en  les seves accions  i  la participant acaba completa (estat de conjunció)  ja que ha 

aconseguit  l’objecte  de  valor  principal  (un  cos  perfecte).  Al mateix  temps,  s’explicita  com 

aquest  li  farà  guanyar,  de  forma  directa,  els  objectes  de  valor  secundaris:  canviar 

personalment, millorar  les relacions personals, millorar en  les aspiracions professionals... Ara 

bé, donat que l’objecte de valor li ha estat atribuït enlloc d’haver‐lo adquirit per ella mateixa, 

al  final  del  relat  la  participant  segueix  sense  tenir  les  competències  necessàries  per  poder 

afrontar  una  altra  falta  similar  en  el  futur.  El  programa  rep  a  canvi  de  les  seves  accions  el 

reconeixement com a heroi i, com a única retribució, l’agraïment de la participant. 

 

A  continuació,  s’aprofundirà  en  la  falta  inicial  de  les  participants,  la  causa  d’aquesta  falta 

identificada pel programa, l’objecte de valor i les solucions proposades. És a dir, allò que s’ha 

analitzat  a  nivell  profund  i  abstracte  a  través  de  l’anàlisi  actancial,  es  veurà  ara  com  es 

concreta en el programa. Tot això tindrà implicacions a nivell dels models de vida i aspiracions 

transmesos  pel  programa,  així  com  la  definició  que  es  fa  d’identitat  i  la  seva  relació  amb 

l’aspecte físic. 

En  l’anàlisi actancial dèiem que  la falta  inicial de  la participant són els complexos derivats de 

tenir un cos que no  li agrada. És a dir,  la falta és el sentiment d’inadequació en relació al seu 

cos:  les participants senten que tenen un cos desviat respecte els  ideals de bellesa femenins. 

Ara bé, en el programa  s’identifica el propi cos com  la causa d’aquests complexos. És a dir, 

s’assenyalen  diversos  trets  físics  com  a  defectes  reals.  Per  tant,  l’autèntica  falta  de  les 

participants no és la percepció del seu cos, sinó el cos.  

D’aquesta manera, s’obvien altres causes. Per una banda, causes de tipus psicològic sobre com 

la  participant  percep  el  seu  cos  i  com  aquesta  percepció  l’afecta  en  la  seva  vida.  Per  altra 

banda,  també s’obvien altres causes més profundes, com els valors socials dominants, el  rol 

assignat a  la dona,  la  importància de  la bellesa  física o  la crueltat de  l’altra gent. De  fet,  les 

participants assenyalen en el seu relat que volen transformar el seu físic per a elles mateixes i 

no  pels  altres,  però  paradoxalment  en molts  casos  fan  referències  al  sofriment  que  els  ha 
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causat  la  pressió  social,  per  exemple,  les  burles  que  van  sofrir  quan  eren  petites Mónica, 

Raquel i Silvia.  

Així  doncs,  es  deixa  de  banda  el  context  social  i  ideològic  i  s’aïlla  a  la  participant  i  el  seu 

problema. El programa no reflexiona sobra la dona i el seu paper en la societat, sinó que narra 

el drama personal de Mari, Mónica, Silvia, Raquel...175  

Els  trets  físics que  són assenyalats com a desviats  són  sempre els mateixos: nassos grossos, 

marques de l’edat (arrugues, flacciditat...), cossos amb sobrepès o zones concretes amb massa 

volum (cuixes, panxa), pits petits, dents tacades, mal col∙locades o dents que falten. En el cas 

de  l’únic participant masculí del programa, a més de tenir unes dents en mal estat, arrugues, 

greix localitzat en la panxa i unes orelles massa separades del cap, també s’assenyala la calvície 

com a problema.  

Aquesta  falta  primària,  un  cos  desviat  de  la  norma,  es  lliga  a  altres  faltes  derivades 

directament d’aquesta (segons el programa): 

• Efectes  negatius  en  el  caràcter,  especialment  inseguretat.  També  se’n  poden 

assenyalar altres, per exemple, Mari és molt tancada. 

• Barreres professionals: no es poden dedicar a allò que els agradaria  (Mónica voldria 

ser model) o els seus complexos afecten a la seva professió (Mari, que és ballarina de 

flamenc, no es pot concentrar quan balla perquè li sembla que tothom està veient els 

seus defectes físics i jutjant‐la negativament). 

• Dificultats  amb  la  parella:  per  exemple, Mónica  i  Raquel  tenen  parella  però  es  diu 

explícitament que  tenen dificultats en  les  relacions  íntimes; Mari es  va  separar pels 

seus complexos i ara no té parella i creu que no en podrà trobar degut al seu aspecte; 

també Silvia ha tingut problemes per tenir i mantenir les parelles. 

                                                            
 

175 Com hem dit, durant el procés de  transformació  se  sotmet a  les participants a un aïllament  total 
respecte la seva família: han de marxar a una altra ciutat i quedar‐se en un hotel els dos mesos que dura 
el procés i només es poden comunicar amb els seus éssers estimats en moments molt puntuals i gairebé 
mai  cara  a  cara  (trucades,  cartes,  vídeos...).  A  nivell  de  significació,  aquest  aïllament  reforça 
l’aproximació  individual al problema plantejat en el programa, enlloc d’altres perspectives que tinguin 
en compte el context social del problema. 
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• I, finalment, la infelicitat.  

En definitiva, es construeix una  relació directa  i aproblemàtica entre  les característiques del 

cos de la participant i la seva felicitat personal i professional, oblidant‐se de passos intermedis. 

Per  exemple,  el  fet que Mari no  es pugui  concentrar mentre balla perquè  li  sembla que  el 

públic es fixa en  les seves arrugues  i  les seves dents no té res a veure ni amb  les arrugues ni 

amb  les dents,  sinó  amb  la percepció distorsionada de Mari  (que  centra  la  seva  atenció de 

forma obsessiva en allò que no li agrada d’ella mateixa i projecta en els altres la seva manera 

de pensar i percebre).  

Pel que  fa a  l’objecte de  valor desitjat per  les participants,  si el programa deixa  clar que  la 

causa de  la falta  inicial d’aquestes (els seus complexos) és el cos (un cos desviat a  la norma), 

sembla que  la forma més  lògica de solucionar‐la serà transformant el cos per adequar‐lo a  la 

norma. És a dir,  l’objecte de valor serà tenir un cos perfecte. Tot  i que aquesta transformació 

física és presentada  com  l’única  solució possible, és evident que deixa de banda altres vies, 

com ara treballar l’aspecte psicològic (canviar la forma com es veuen i valoren a elles mateixes 

les participants) o social del problema (posar en dubte els valors majoritaris de la societat).  

Aquest objecte de  valor primari  s’espera que permetrà a  les participants, de  forma directa, 

aconseguir  altres  objectes  de  valor  secundaris  d’ordre més  profund  i  que  solucionarien  les 

faltes  secundàries  abans  explicades:  per  exemple,  canviar  la  forma  de  ser,  tenir  millors 

relacions personals, trobar parella, ser millor a la feina i, finalment, ser feliç. És a dir, es fa un 

vincle directe entre aparençà exterior i identitat.  

I pel que  fa a  les solucions proposades pel programa, es presenta  la cirurgia estètica com el 

mitjà de consecució principal d’aquest cos perfecte (enlloc d’altres solucions menys dràstiques, 

com  el  maquillatge,  la  perruqueria,  la  roba,  les  dietes  i  l’exercici...).  La  cirurgia  es 

complementarà amb altres accions, com entrenament físic, teràpia psicològica, tractaments de 

bellesa, adquisició de nou vestuari i, finalment, una sessió de perruqueria i maquillatge. 

Com  hem  dit,  la  participant  no  pot  aconseguir  l’objecte  de  valor  principal  per  motius 

econòmics:  les operacions de  cirurgia  estètica  són molt  cares,  igual que  els  tractaments de 

bellesa, la roba de dissenyador... Ara bé, les competències necessàries per aconseguir l’objecte 

de valor venen totalment determinades per aquest i pel mitjà de consecució prescrit. És a dir, 

donat que l’objecte de valor és un cos adequat als ideals actuals i la manera d’aconseguir‐ho és 

transformant‐lo mitjançant  la cirurgia estètica, està clar que  la principal barrera per aquestes 
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dones  de  classe  baixa  seran  els  diners.  Ara  bé,  si  el  programa  se  centrés  en  les  causes 

psicològiques del malestar de les participants amb el seu propi cos, aleshores les competències 

que necessitarien serien unes altres (de tipus psicològic).  

Dèiem també que el programa monopolitza tota la capacitat d’acció. De fet és més que això. A 

Cambio Radical  la desigualtat  jeràrquica que  s’estableix  entre  la participant  i  els  experts  és 

molt  gran.  Tant  gran,  que  aquesta  no  té  la  possibilitat  de  decidir  res  sobre  la  seva  pròpia 

transformació: són els cirurgians els que assenyalen els trets que caldrà corregir  i decideixen 

com  seran  corregits,  en  altres  paraules,  quin  serà  l’aspecte  final  de  la  participant.  Així,  en 

alguns  casos  hi  ha  trets  físics  que  seran  transformats  tot  i  que  la  participant  no  els  havia 

assenyalat  en  la  seva  presentació.  Aquesta  situació  es  repetirà  amb  la  resta  d’experts:  els 

maquilladors, perruquers, etc. decidiran per la participant. 

Pel que fa a la teràpia psicològica, destaca el poc pes que té tant en el relat com en la història. 

La  seva  tasca es  limita a ajudar que  la participant  s’adapti a  la  seva nova  imatge, enlloc de 

treballar  altres  qüestions  lligades  a  les  faltes  primàries  i  secundàries.  Així,  s’espera  que  la 

participant  a  partir  de  la  transformació  física  també  es  transformi,  de  forma  espontània,  a 

nivell psicològic, personal i professional.  

Com hem dit en l’anàlisi actancial, les participants al final del programa estan completes, però 

segueixen sense les competències necessàries per poder afrontar una altra situació similar en 

el futur, cosa que és més que probable que passi ja que el procés d’envelliment és inevitable i, 

a més,  alguns  dels  procediments  als  que  s’han  sotmès  tenen  uns  efectes  temporals  (per 

exemple el botox). Això és conseqüència d’identificar com a falta i com a objecte de valor uns 

aspectes  i no uns altres, però sobretot pel  fet que es  representa com a mitjà de consecució 

d’aquest objecte de  valor  el  consum d’uns béns de  luxe  als que  aquestes dones de  classes 

desafavorides no podran tornar a accedir mai més. 

 

4.2.2.2. Anàlisi de l’enunciació 

Hem  vist  que  Cambio  Radical  representa  a  les  dones  de  classe  baixa  com  a  incompletes, 

incompetents  i  passives,  estableix  una  relació  directa  entre  complexos,  cos  i  realització 

personal  i  professional  i  prescriu  una  solució  basada  en  la  cirurgia  estètica.  Ara  bé,  en  fer 

aquesta representació de  la realitat, és evident que Cambio Radical deixa fora altres causes  i 
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solucions  possibles.  Serà  precisament  a  través  dels  recursos  de  l’enunciació  audiovisual 

(llenguatge  audiovisual, narrador  i  subnarradors,  estructura narrativa...) que  es  reforcen  els 

elements vistos en  l’anàlisi actancial  i es  tapen  les esquerdes que puguin existir, assegurant 

una interpretació unívoca per part de l’espectador model.  

Aquest apartat està organitzat de  la següent manera: en primer  lloc es descriuran breument 

els recursos enunciatius utilitzats a Cambio Radical, un apartat que servirà com a  introducció 

de l’anàlisi. A continuació s’analitzarà com es combinen els diferents elements de l’enunciació 

en  moments  clau  del  programa:  la  identificació  de  la  falta  inicial,  la  representació  de  la 

transformació de les participants i el final feliç del programa. També veurem com es legitimen 

els experts del programa a través de l’enunciació. Intercalarem a l’anàlisi extractes dels diàlegs 

dels capítols analitzats i imatges del programa, que serviran per il∙lustrar allò que s’explica. 

 

Trets generals de l’enunciació de Cambio Radical  

Cambio Radical construeix el seu relat combinant els blocs de vídeo en els que es relata l’estat 

inicial  i el procés de transformació de  la participant, amb els moments que transcorren en el 

plató, on Teresa Viejo presenta  i dóna pas  a  cada  vídeo  i, després d’aquests, entrevista els 

familiars de  la participant  i els cirurgians per comentar allò vist en cada bloc. A més a més, a 

plató també es desenvolupa la seqüència de la revelació final.   

En  els  vídeos,  per  una  banda,  s’utilitzen  les  convencions  del  documental  d’observació  (una 

càmera  que  capta  uns  esdeveniments  espontanis,  tot  i  que  generats  pel  programa,  sense 

intervenir‐hi) i el reportatge (declaracions a càmera de la participant i els familiars). S’afegeix a 

aquesta  estètica  documental  un  gran  nombre  de  recursos  que  tenen  com  a  objectiu 

dramatitzar i donar forma narrativa als esdeveniments. En primer lloc, els plans estan sempre 

en moviment  i tenen poca duració, es  juga amb els  filtres  i els recursos gràfics. Tots aquests 

recursos audiovisuals donen ritme a aquests fragments i els allunya de les característiques dels 

documentals  tradicionals. A més,  s’incorporen  recursos per dramatitzar  les  imatges  i marcar 

com s’han d’interpretar aquestes, quin és el to de  la seqüència. En aquest sentit, destaca  l’ús 

de  la  càmera  lenta  i  de  la  música  extradiegètica  per  subratllar  el  caràcter  dramàtic  i 

espectacular d’allò que es mostra.  
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A nivell narratiu,  ja hem dit que Cambio Radical és un programa episòdic, en el que en cada 

emissió es tracten dos o tres casos a la vegada, que es plantegen i resolen en el mateix capítol i 

que  es  relaten  de  forma  independent  i  successiva  (un  després  de  l’altre).  En  cada  un  dels 

relats, la narració està estructurada en blocs temàtics que segueixen un ordre cronològic, cosa 

que  emfasitza  l’evolució  i  la  transformació de  la participant. Ara bé,  abans  i després de  les 

pauses  publicitàries  s’introdueixen  recordatoris  d’allò  que  ja  s’ha  vist  i  previews  d’allò  que 

vindrà que trenquen aquest ordre cronològic (un recurs típic dels programes televisius). A més 

cada  bloc  de  vídeo  comença  recordant  l’estat  inicial  de  la  participant  (en  parlarem  més 

endavant). Com és habitual en aquest tipus de programes, es juga amb la focalització, amagant 

en tot moment l’estat final de la participant fins que aquesta arriba a plató, per tal d’assegurar 

la intriga i l’impacte final. 

En  els  vídeos,  s’utilitza  un  narrador  en  off  que  és  omniscient,  heterodiegètic,  transparent  i 

fiable  i que tindrà  la capacitat d’autentificar allò que explica. El seu to és emfàtic  i seriós. Els 

participants, els seus familiars i els experts també tenen la funció de subnarradors, en aquest 

cas homodiegètics i, per tant, subjectius i poc fiables (especialment les participants).  

En el plató, on  la paraula  té un paper primordial, s’utilitzen  les convencions dels  talk shows, 

amb  una  presència  important  dels  primers  plans  dels  familiars  en  les  seves  declaracions. 

Teresa Viejo, com a presentadora, també fa funcions de narradora heterodiegètica, objectiva i 

fiable,  autentificant  allò  que  explica.  Al  mateix  temps,  en  el  programa  també  apareixen 

narrataris: el públic del plató  (amb molt poc pes a nivell enunciatiu: no  se’ls dedica en  cap 

moment  primers  plans  per  veure  les  seves  reaccions)  i  els  familiars,  que  no  han  vist  les 

participants en els darrers dos mesos.  

Finalment,  el  programa  no  té  elements  didàctics,  és  a  dir,  no  s’adreça  directament  a 

l’espectador per tal de donar‐los consells sobre com adaptar allò que veuen en la pantalla a les 

seves vides.  

 

Acte I: Identificació de la falta inicial  

En  el  primer  bloc  de  vídeo  del  programa,  que  equival  al  primer  acte  del  relat  clàssic,  es 

presenta a la participant i la seva falta inicial, s’identifica la causa i les conseqüències d’aquesta 

falta, es mostra  la  seva  incompetència per adquirir  l’objecte de valor  i es posa en escena el 
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contracte  que  estableix  amb  el  programa.  Veurem  en  aquest  apartat  com  a  través  de 

l’enunciació es reafirma l’estructura actancial i, al mateix temps, s’enriqueix el text amb altres 

valors i significats. 

Com  ja s’ha dit vàries vegades,  la disjunció principal de  les participants de Cambio Radical és 

de caire psicològic: no se senten bé amb el seu cos. El text  identifica el seu cos com  la causa 

d’aquests  complexos,  aspecte  que  pot  ser  discutible.  Així,  mitjançant  els  recursos  de 

l’enunciació, es representarà el cos de  les participants com un cos desviat  i, per tant, com el 

principal  problema  de  les  participants.  I  és  que,  si  es  generés  algun  dubte  sobre  aquest 

aspecte,  tot  el  programa  quedaria  perjudicat  perquè  es  deixaria  oberta  la  possibilitat  de 

preguntar‐se si la cirurgia estètica és la solució a la falta representada.  

Com  hem  dit,  el  vídeo  de  presentació  de  la  participant  és  el  principal  moment  en  què 

s’assenyala (reiteradament) el cos de les participants com un cos desviat. La participant explica 

a càmera què no li agrada d’ella mateixa, quins són els seus defectes físics principals. Agafem 

com a exemple el cas de Mari. En la seva presentació diu: 

Mari: Tengo 41 años y la gente me dice que estoy muy mayor, muy estropeada, y tienen 

razón. (...) Lo que más asco me da es la boca. La boca hace que no sonría nunca. Siempre 

voy súper seria por  la calle. (…) Estoy muy arrugada... Mi nariz... mi nariz no me gusta. 

Tengo una bolita aquí en la punta. (…) Y el pecho, lo tengo muy caído y no tengo pecho 

casi.  

Com  es  pot  comprovar,  a  través  del  seu  relat  Mari  assenyala  els  seus  defectes,  intenta 

autentificar‐los fent referència a “la gent”  i emfasitza  la falta, dient que el seu cos  li fa fàstic. 

Ara  bé,  aquest  és  un  relat  subjectiu  i  poc  fiable,  ja  que  Mari  és  una  subnarradora 

homodiegètica  que  parla  amb  poca  distància  respecte  els  fets,  cosa  que  no  li  permet 

autentificar allò que narra (en aquest cas, els seus defectes físics). És a dir, només amb el relat 

de la participant podria quedar algun dubte sobre si els defectes existeixen realment o només 

és una percepció de la participant. Per aquest motiu, se sumaran els comentaris de familiars i 

amics de  la participant per  tal de  corroborar  (i  autentificar)  les  seves declaracions. Anem  a 

veure dos exemples també del vídeo de presentació de Mari:  

Sandra (Cunyada): Tú  la ves de espaldas y  la puedes confundir con una chavalita de 18 

años, de 20 perfectamente. Cuando se gira… ahí viene el problema. 

(…) 
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 Filla: Mi madre tiene la boca mal. (...) Tiene arrugas (...) Tiene chicha colgando por aquí 

[sota els braços]. Tiene la barriga así, torcida. 

Al relat d’aquests subnarradors s’hi afegeixen dues veus amb autoritat dins del programa: el 

narrador en off  i Teresa Viejo, que encarnen  la  figura del narrador heterodiegètic, objectiu, 

fiable i omniscient. Aquí tenim alguns exemples:  

Narrador off: Al ver las arrugas de Mari la gente piensa que tiene más de 50 años, pero 

acaba de cumplir 41.  

(…) 

Narrador  off:  El  cuerpo  y  rostro  de  Mari  han  sufrido  los  efectos  de  la  flacidez,  el 

descolgamiento y las arrugas antes de tiempo.  

(…) 

Teresa Viejo: Mari es una mujer  francamente avejentada para  tener sólo 41 años, que 

tenía una gran inquietud des del primer momento y nos la trasladó: sus dientes.  

A més  del  relat  dels  narradors  i  subnarradors,  els  recursos  audiovisuals  es  posen  al  servei 

d’autentificar el relat de les participants i deixar clar que els seus defectes són reals. En primer 

lloc, destaca el tipus d’enquadraments utilitzats en aquest vídeo de presentació, que ressalten 

els defectes assenyalats. El cas més clar és el de Mónica, que declara a  la càmera que el seu 

principal complex  i defecte és el nas, a  la que es dediquen molts plans en els que s’accentua 

aquest tret (plans de perfil o presos de molt a prop, veure Figura 4.2‐4).  

 

FIGURA 4.2‐4: PLANS EN ELS QUE S’ACCENTUA EL NAS DESVIAT DE MÓNICA 
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CAMBIO RADICAL, TEMPORADA 1, EPISODI 2 

 

En altres moments s’utilitzen recursos menys subtils. Per exemple, el vídeo de presentació de 

Mónica  comença  amb  tres  plans  dels  cartells  d’una  discoteca  en  els  que  surten  cossos 

perfectes  i,  seguidament, es mostra a Mónica amb el  seu grup d’amics  (Figura 4.2‐5). En els 

cartells apareixen dues noies (i un noi) a  les que no se’ls veu el rostre (només són cossos) en 

bikini  i en actitud seductora, representant a  la perfecció el rol d’objecte de desig masculí. En 

canvi, a Mónica només se li veu el rostre: apareix amb ulleres i el cabell recollit en una cua mal 

feta, vestida amb un abric i un jersei de coll alt que amaga el seu cos.  

Aquests plans serveixen per remarcar el contrast entre aquests cossos perfectes i el de Mónica 

i, al mateix  temps,  representen quin és  l’objecte de valor al que ha d’aspirar  la participant  i 

quin és el rol social que ha de seguir. 
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FIGURA 4.2‐5: EL CONTRAST ENTRE ELS COSSOS PERFECTES I EL COS DE MÓNICA 

   

   

CAMBIO RADICAL (TEMPORADA 1, EPISODI 2, “MARI Y MÓNICA”) 

 

Més  endavant,  aquest  contrast  es  reitera, mostrant  imatges  de Mónica  dins  la  discoteca  i 

establint un contrast directe entre els cossos de les ballarines i el de Mónica (Figura 4.2‐6). 
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FIGURA 4.2‐6: MÓNICA I LES GOGOS 

   

   

CAMBIO RADICAL (TEMPORADA 1, EPISODI 2, “MARI Y MÓNICA”) 

 

Altre cop s’estableix una comparació entre les ballarines que mostren els seus cossos perfectes 

(van vestides amb un bikini i uns shorts) i Mónica, que encara va vestida amb l’abric i el jersei 

de coll alt. En aquest context, no mostrar el  cos és  signe del  sentiment d’inadequació de  la 

participant, conseqüència de no tenir un cos normatiu.  

Finalment,  per  acabar  de  deixar  clar  que  la  causa  del  problema  és  el  cos,  les  participants 

reiteren de nou els seus defectes davant un mirall. En aquesta seqüència s’utilitzen recursos 

infogràfics per assenyalar els defectes. En la Figura 4.2‐7 es veu clarament en què consisteixen: 

dues  línies verticals  i dues horitzontals que es van apropant  fins a assenyalar  l’objectiu, així 

com un cercle daurat que imita l’aspecte de l’escriptura manuscrita. Aquests recursos apel∙len 

a un context tecnològic, entre militar (s’assenyala quin és l’objectiu a abatre) i mèdic. La funció 
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d’aquests recursos és clara: objectivar els defectes, apartar‐los del relat  individual  i, per tant, 

subjectiu i poc fiable de les participants, i presentar‐los com a reals.  

 

FIGURA 4.2‐7: RECURSOS INFOGRÀFICS QUE OBJECTIVEN ELS DEFECTES DE LES PARTICIPANTS 

   

   

CAMBIO RADICAL (TEMPORADA 1, EPISODI 2, “MARI Y MÓNICA”) 

 

En  resum, mitjançant  la  reiteració  i  l’ús de  recursos enunciatius es  transmet  la  idea que els 

complexos de  les participants no  són  fruït d’una percepció distorsionada del propi  cos,  sinó 

que  són  conseqüència d’un defecte autèntic, que  té una existència  real. S’estableix així una 

relació directa  i no problemàtica entre els  complexos de  les participants  i els  seus defectes 

físics.  

Les faltes secundàries a nivell personal i professional conseqüència de la falta principal també 

són  explicitades  en  el  vídeo  pel  narrador  en  off,  la  participant  i  els  seus  amics  i  familiars, 
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seguint  els  mateixos  recursos  d’autentificació  vistos  anteriorment.  Aquí  tenim  alguns 

exemples: 

Mari: Esto hace que me haya convertido en una persona muy cerrada. Realmente nadie 

me conoce como soy... 

(…) 

Mari: Es una profesión que amo y a  la vez me ha dado disgustos, porque cuando tengo 

que bailar o tengo que salir al escenario, porque me reclama la gente y eso, siempre paso 

mucha vergüenza, intento esconderme, me voy... O sea, cuando acabo de bailar, todo el 

mundo está saludando, todo el mundo está aplaudiendo y yo me voy. (…)  Me comparo 

con mis compañeras, porque no me atrevo a que se me vea lo que a ellas, son jóvenes no 

tienen complejos, ni nada todavía. 

Sandra (cunyada de Mari): Yo creo que alguna vez ella se ha llegado a plantear el hecho 

de dejar de bailar por no poder expresar encima de un escenario todo. Es algo que a ella 

le ha marcado mucho y que le marca de hecho. 

(…) 

Narrador off: Pero  los complejos no  la abandonan  [a Mónica] ni en  los momentos más 

íntimos, afectando también a su pareja. 

Serafin  (ex marit  de Mari):  Yo  creo  que  los  complejos  de Mari  influyeron  en  nuestra 

separación.  Yo  para  salvar  nuestro matrimonio  a Mari  le  decía  que  era  guapa,  que 

estaba bien... Pero no pude conseguir nada.  

Mari: Mis miedos y mis temores son que mis hijos se hagan mayores y se vayan de casa y 

yo me quede sola y claro, con el aspecto que tengo, cuando ellos sean mayores todavía 

será peor.   

En aquest cas es torna a establir una relació directa entre defectes físics i problemes personals 

i professionals. 

Així,  si  tenir  un  cos  desviat  de  la  norma  és  la  causa  de  tots  els mals  i  problemes  de  les 

participants,  serà  natural  que  la  solució  sigui  tenir  un  cos  perfecte  i  que  la millor manera 

d’aconseguir‐lo  sigui  la  cirurgia  estètica.  Aquest  “cos  perfecte”  com  a  objecte  de  valor  és 

recalcat,  en  primer  lloc,  mitjançant  la  careta  del  programa  (Figura  4.2‐8).  En  aquesta, 

destaquen  les  siluetes  d’una  noia  i  un  noi  que  ocupen  el  lloc  de  dues  lletres  (A  i  I, 
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respectivament)  i  representen  dos  “cossos  ideals”:  la  noia  és  prima,  amb  corbes,  amb  els 

cabells  llargs,  aparentment  jove  i  sembla  que  estigui  posant  per  a  una  càmera  invisible 

(remetent així a  l’àmbit de  la moda  i  identificant  la dona amb un objecte de desig); el noi té 

una figura atlètica i masculina. És interessant que la paraula més ressaltada és “cambio”, tot i 

que en cap cas  les  figures  representen aquest canvi,  sinó només  l’estat  final, que coincideix 

amb l’objecte de valor al que aspira la participant.  

 

FIGURA 4.2‐8: LA CARETA DE CAMBIO RADICAL 

 

 CAMBIO RADICAL (TEMPORADA 1) 

 

Al  mateix  temps,  en  el  programa  es  construeix  de  manera  explícita  una  relació  directa  i 

aproblemàtica entre canviar el físic i canviar de vida (coherent amb la identificació de tenir un 

cos desviat com a causa de tenir problemes personals i professionals). La idea que aconseguir 

un cos perfecte permetrà a les participants canviar el caràcter, millorar les relacions de parella, 

trobar  nòvio  o  millorar  professionalment  és  explicitat  contínuament  per  part  de  les 

participants,  dels  familiars,  de  la  presentadora  i  del  narrador  en  off.  Aquí  en  tenim  alguns 

exemples extrets del segon capítol: 

Mari: Necesito un cambio radical, quiero ser  feliz, quiero bailar y poder sonreír cuando 

esté  bailando  en  un  escenario... Quiero  pasear  por  la  calle  y  que me  piropee  todo  el 

mundo. Sí que necesito un cambio radical. Quiero ser feliz. 

(…) 
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Noelia (amiga de Mari): Un cambio radical es su sueño, digamos, lo que ella espera para 

seguir en su profesión, porque esto le disloca y tiene obsesión con su físico. Entonces es 

su última oportunidad. 

(…) 

Mari: Ahora voy a dar el primer paso para empezar a cambiar, y no sólo por fuera, sino 

también por dentro. Vais a conocer a la nueva Mari. (…) 

En l’anàlisi actancial dèiem que l’única capacitat d’acció que tenien les participants era seduir 

al programa,  fer‐lo voler ajudar‐les.  I per aconseguir‐ho han de demostrar que mereixen ser 

ajudades confessant  la  seva  falta davant  la càmera  (mostrar el  seu cos desviat, com  ja hem 

vist) i explicar tot el sofriment que els ha causat aquest cos:  

Mónica: En el colegio siempre me decían Pinocho, nariz de garfio, me decían por ejemplo 

por  los dientes, dientes de serrucho, que estaba muy  tísica, nadadora  (o sea, nada por 

delante y nada por detrás). Es cruel, me río ahora pero antes no me reía. 

Mare de Mónica: Cuando venía por las tardes casi siempre venía llorando, a mediodía o 

por la tarde, que sus compañeros se metían siempre con la nariz. 

Mónica: He llorado... he llorado muchísimo 

(…) 

Germana  Mónica:  Mi  hermana  de  cara  a  los  demás  tiene  un  caparazón  que  es  la 

capacidad que tienen de reírse de sí misma, pero en el fondo sí le afecta su aspecto físico. 

En aquest cas es  tornen a utilitzar els mateixos  recursos vistos anteriorment per objectivar  i 

autentificar  el  relat  subjectiu  de  les  participants.  A més,  el  llenguatge  audiovisual  emprat 

també  emfasitza  aquest  sofriment:  s’utilitza  una  gran  quantitat  de  primers  plans  de  les 

participants en els que mostren els seus sentiments,  la seva tristesa. El primer pla no només 

ens indica que el personatge representat sent forts sentiments, sinó que a més ens transmet la 

idea que aquells  sentiments  són autèntics,  ja que  la proximitat  fa difícil  fingir. Tota aquesta 

seqüència va acompanyada de música extradiegètica que subratlla aquest caràcter dramàtic. 

La  importància del sofriment resideix en que magnifica  la falta  inicial  i  la seva  importància. A 

Cambio Radical voler tenir un nas més petit no és un desig banal  i superficial, sinó que és un 

assumpte crucial que  té a veure amb  la  felicitat  i  la possibilitat de  realització personal de  la 

participant. 
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El vídeo de presentació (i el primer acte del relat) acaba amb el narrador en off explicitant que 

la participant rebrà l’ajuda del programa, és a dir, que el programa accepta la missió que li ha 

estat encomanada (per compassió, s’entén), donant pas així a  la narració de  la transformació 

de la participant: 

(Narrador  en  off,  parlant  de Mónica):  Y  ese  potencial merece  un  cambio.  Tendrá  su 

oportunidad en Cambio Radical. 

 

Acte II: El procés de transformació  

En  els  blocs  que  formarien  part  del  segon  acte  del  relat  clàssic,  es  narra  el  procés  de 

transformació  física de  les participants. Aquí entren en escena els adjuvants, els experts que 

operaran, vestiran, maquillaran i pentinaran a les participants.  

Durant el segon acte, el  text segueix construint el cos de  la participant com un cos desviat  i 

com la causa de la seva falta. Després de mostrar la primera visita de la participant al cirurgià 

es mostren una sèrie de plans en els que apareixen les participants en roba interior color carn 

donant voltes sobre un fons de color vermell (Figura 4.2‐9). L’ús d’aquest fons buit carrega de 

significats el pla:  s’extirpa el cos  femení del context  social que el marca com a desviat  i  se’l 

mostra aïllat, objectivant així, altre cop, tots aquests defectes. Sobre aquestes imatges es torna 

a marcar  les  parts  del  cos  desviades  amb  un  cercle  daurat  i  es  detallen  els  procediments 

quirúrgics als que s’hauran de sotmetre les participants per tenir un cos i rostre adequats a la 

norma.  Així,  el  text  s’assegura  que  no  quedi  cap  dubte  sobre  la  necessitat  d’aquests 

procediments. 
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FIGURA 4.2‐9: LA IMATGE DESCONTEXTUALITZADA DEL COS DESVIAT DE LA PARTICIPANT 

   

   

   

CAMBIO RADICAL (TEMPORADA 1, EPISODI 2, “MARI Y MÓNICA”) 
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En aquestes  imatges el  cos apareix en aquestes  imatges  fragmentat: no és un  tot,  sinó que 

preval  la mirada fragmentària de  la participant que només és capaç de fixar  l’atenció en allò 

que no li agrada. 

L’organització del relat també s’utilitza per reforçar aquesta  idea de cos desviat. El procés de 

transformació  de  les  participants  es  narra  a  través  de  diferents  blocs  que  van  avançant  de 

forma cronològica, ara bé, cada nou bloc comença amb  la  reiteració de com eren abans  les 

participants:  els  seus  “defectes”  físics,  complexos  i  problemes  personals  i  laborals 

conseqüència d’aquests, mostrant les imatges dels cossos abans de  la transformació (imatges 

ja  vistes  en  el  vídeo  de  presentació).  Aquesta  forma  d’organitzar  la  narració  confereix  un 

caràcter  obsessiu  al  relat  que  reflecteix  l’experiència  personal  de  les  participants,  que  no 

poden deixar de veure aquelles parts del cos que no els agrada d’elles mateixes  (nas, dents, 

arrugues...).  Aquesta  repetició  constant  d’alguna  manera  també  objectiva  els  defectes, 

demostrant  per  reiteració  que  aquests  nassos,  dents,  pits,  etc.  situats  fora  dels  ideals  de 

bellesa són un problema real.   

A més,  la  presència  constant  dels  cossos  no  normatius  de  les  participants  no  es  limita  als 

vídeos mostrats  en  el  programa.  També  en  els  fragments  que  es desenvolupen  en  el plató 

s’utilitza un dispositiu similar, que s’ajuda de  la presència de pantalles en els diferents espais 

que  el  formen  (veure  descripció  plató,  apartat  4.2.2.1).  D’aquesta  forma,  en  la  pràctica 

totalitat de plans (entrevistes als familiars a les grades, entrevistes als experts i participants al 

sofà,  comentaris  de  Teresa  Viejo  a  càmera...)  apareix  alguns  d’aquests  monitors.  Això  és 

especialment  rellevant  si  es  té  en  compte  que  en  aquestes  pantalles  es  mostren 

ininterrompudament  les  imatges de  les participants en  roba  interior color carn  (són  imatges 

tant de cos sencer, com de parts del cos: el rostre, el cul, els pits...). El que s’aconsegueix amb 

això és una presència constant d’aquests cossos desviats en la pràctica totalitat dels plans del 

programa (Figura 4.2‐10).  
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FIGURA 4.2‐10: LA PRESÈNCIA CONSTANT EN EL PLATÓ DE LES IMATGES DELS COSSOS DESVIATS DE LES PARTICIPANTS  

A. PRESENTACIÓ DE TERESA VIEJO: 

   

 

 

B. ENTREVISTES ALS CIRURGIANS: 
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C. ENTREVISTES ALS FAMILIARS DE LES PARTICIPANTS: 

 

CAMBIO RADICAL (TEMPORADA 1, EPISODI 2, “MARI Y MÓNICA”) 

 

I  fins  i  tot  quan  les  pantalles  no  són  visibles,  la  imatge  del  cos  de  la  participant  torna  a 

aparèixer a través dels recursos gràfics. Un exemple d’això és la Figura 4.2‐11, que correspon a 

un moment del programa en què Teresa Viejo entrevista a la parella de Mónica i en el que es 

mostra un primer pla del noi en un requadre de  la  imatge  i, al costat, apareix  la  imatge de  la 

participant en roba interior . 

 

FIGURA 4.2‐11: ALTRES FORMES DE FER PRESENT LA IMATGE DELS COSSOS DESVIATS EN LES SEQÜÈNCIES DE PLATÓ 

 

CAMBIO RADICAL, TEMPORADA 1, EPISODI 2 
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Pel que fa al procés de transformació de la participant, aquest és representat com a ràpid, tant 

en relació al temps de la història com al temps del relat. En primer lloc, el programa explicita 

que  el  procés  de    transformació  dura  tan  sols  dos  mesos.  En  relació  al  temps  del  relat, 

l’estructura  episòdica  del  programa  també  transmet  aquesta  idea,  donat  que  en  un  únic 

programa es planteja  i resol el procés de transformació de dues o més participants. A més a 

més,  això  es  reforçà  a  través  de  l’enunciació.  Per  exemple,  els  procediments  de  cirurgia 

estètica sempre són representats a través d’un sumari. És a dir, uns pocs plans representen un 

procés que dura hores. 

Els  experts  del  programa  són  legitimats  a  través  de  diferents  recursos.  Per  una  banda,  els 

cirurgians  són  presentats  com  a  personatges  a  través  d’una  careta  de  presentació  (Figura 

4.2‐12)  en  la  que  se’ls  mostra  en  un  primer  pla  mentre  treballen  (ulleres  protectores, 

mascareta...) i s’especifiquen els seus mèrits professionals que els certifiquen com a “experts”, 

que saben i poden ajudar al programa a transformar les participants. 

 

FIGURA 4.2‐12: CARETA DE PRESENTACIÓ DELS CIRURGIANS 

  

CAMBIO RADICAL (TEMPORADA 1, EPISODI 2, “MARI Y MÓNICA”) 

 

 Simultàniament, en off, se sent una frase del cirurgià que defineix com ell entén la seva feina. 

Un parell d’exemples del capítol 2:  

Dr. De Benito: El éxito de la cirugía estética no depende de lo que se haga sino de cómo 

el paciente lo utilice luego. 
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Dr. Joan Autran (odontòleg): “Sin una sonrisa bonita no puedes expresar todo  lo bueno 

que llevas dentro de ti” 

Dr. Cerqueiro: “Mi proyecto como cirujano plástico no es sólo mejorar la belleza exterior, 

sino mejorar el bienestar interior ligado a ella” 

És  interessant  com en els  tres  casos  les declaracions dels  cirurgians  reforcen  la  idea que  la 

transformació  física  porta  a  millores  més  profundes  lligades  a  aspectes  psicològics.  Més 

endavant ens referirem a  la complicada relació que s’estableix en aquest tipus de programes 

entre l’aspecte exterior i la identitat. 

La representació de les operacions a les que se sotmet a les participants és un moment central 

del programa, ja que l’efecte de real en el que es basa Cambio Radical es fonamenta en què la 

transformació és autèntica  i  irreversible. No es tracta només de canviar  la forma de vestir, el 

pentinat i el maquillatge de les participants, sinó tallar i cosir el cos. I això és “provat” amb les 

imatges de la intervenció quirúrgica (Figura 4.2‐13). Es tracta, doncs, d’un exemple de l’ús del 

cos del participant com a espai en el que es desenvolupa l’efecte de real. 

 

FIGURA 4.2‐13: LA REPRESENTACIÓ DE LES INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES 

A. MAMOPLÀSTIA  
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B. RINOPLÀSTIA 
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CAMBIO RADICAL (TEMPORADA 1, EPISODI 2, “MARI Y MÓNICA”) 

 

Ara  bé,  tot  i  que  aquestes  imatges  serveixen  per  “certificar”  que  estem  davant  d’una 

transformació  real  i  radical, en  les operacions mai veiem clarament el  treball dels cirurgians 

sobre el cos de les participants. Es mostren primers plans del cirurgià, així com plans detall de 

la zona en  la que treballa, però el cos de  la pacient queda fora de pla o amagada darrere  les 

mans  i els utensilis. En altres casos se sobreexposa  la zona del cos que està sent operada, de 

manera que no es veu amb claredat. Aquesta manera de representar  l’operació fa que no es 

mostrin imatges excessivament dures. L’efecte que aquesta forma de representació té a nivell 

de significació és que les intervencions, tot i ser quirúrgiques, no són un acte invasiu o violent 

(no es veu sang, ni com es talla el cos, etc.). En definitiva, la intervenció sembla inofensiva.176  

Aprofundint més en aquesta idea, cal destacar la principal el∙lipsi que s’observa en el relat: els 

primers dies després de l’operació, en els que el cos de la pacient mostra més visiblement les 

marques de l’operació en forma de blaus, inflamació, etc. Aquesta part, que és una evidència 

de la violència del procediment, és eliminada del relat i les primeres imatges que veiem de les 

participants ja mostren un rostre amb menys inflamació i només amb algunes benes.  

Els cirurgians, en general, no tenen entrebancs en  la seva tasca. El procés és presentat com a 

fluid  i  aproblemàtic.  I  és  que,  tot  i  que  introduir  entrebancs  ajudaria  a  enriquir  la  trama  i 

enfortiria el  rol d’heroi del programa,  també es correria el  risc de  representar els processos 

                                                            
 

176  Seria  interessant  comparar aquesta  representació de  les  intervencions de  cirurgia estètica amb  la 
representació a la sèrie de ficció Nip/Tuck (EUA, F/X, 2003‐2010), molt més dura. 
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quirúrgics com a perillosos, cosa que el programa evita en tot moment. Les operacions sempre 

acaben amb èxit, les pacients sempre es recuperen favorablement i sempre estan a gust amb 

el resultat. Només en alguns casos (Mari, episodi 2; Silvia, episodi 4177) el procés es representa 

una mica més complicat degut a la dificultat d’algunes participants a adaptar‐se a la seva nova 

imatge. Ara bé,  aquests problemes  són minimitzats  (per  exemple, mitjançant  l’entrevista  al 

cirurgià), resolts ràpidament i oblidats en el moment de revelació final, en el que la participant 

arriba a plató feliç de la transformació. 

En el cas de la resta d’experts: psicòloga, esteticistes, perruquers, estilistes... és el narrador qui 

els presenta i identifica com a experts, identificant‐los obertament com a experts que treballen 

habitualment  per  a  personatges  famosos.  Això  no  només  els  legitima  com  a  experts,  sinó 

també com a “exclusius”. Les seves accions tenen un pes secundari en el programa.  

Al mateix  temps, al  llarg d’aquests blocs  també es  reitera que el procés de  transformació al 

que  s’ha  sotmès  la  participant,  no  només  és  físic,  sinó  que  tindrà  conseqüències  a  nivell 

psicològic: 

Teresa Viejo: Y les anticipo que no es la misma mujer que se puso en manos de nuestros 

cirujanos. 

(…) 

Narrador off: Mari es una mujer hermética  (...) y ni  siquiera es  capaz de abrirse a  sus 

hijos. Su cambio radical transformará su exterior pero también su interior. 

(…) 

Narrador off: Hoy en Cambio Radical caerán los muros que las separan de la felicidad. 

(…) 

Narrador  off:  Los  cirujanos  de  Cambio  Radical  les  devolverán  la  autoestima  sobre  la 

mesa de operaciones. 

                                                            
 

177 Mari  i  Silvia,  en  veure’s  pocs  dies  després  de  l’operació manifesten  que  es  fan  fàstic,  que  no  es 
reconeixen  i que es penedeixen d’haver anat al programa. Per exemple, Mari declara a  càmera:  “Mi 
primera reacción cuando me miré al espejo fue de asco, me di asco. Primero porque no me reconocía, 
que la persona que estaba en el espejo no era yo. (…) Cuando yo me vi la primera vez en el espejo, casi 
que me quise morir, me arrepentí un montón de veces de lo que había hecho e incluso... no sé si podré 
decirlo... vomité cuando me vi en el espejo”. 
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(…) 

Miren (psicóloga): ¿Crees que lo vas a disfrutar, que ya no vas a tener miedo al sentirte 

observada? 

Mari: Sí que va a influenciar, porque yo antes, aparte de estar pendiente de bailar, pues 

estaba más pendiente de si  la gente me miraba  la boca, que si  la gente me miraba  la 

barriga. Entonces ahora todo eso ya no está. 

Ara  bé,  com  és  habitual  en  els  programes  de  transformació  que  relaten  transformacions 

materials,  tot el procés es narra per  tal de  crear  intriga  sobre quin  serà  l’aspecte  final dels 

participants. Així, es combina  la  focalització espectatorial  (en  la que  l’espectador sap tot allò 

que està passant) amb  la  focalització externa, que oculta quin és  l’aspecte de  la participant. 

Això  es  fa mitjançant  el∙lipsis  i,  sobretot,  a  través  del  treball  de  la  càmera.  A  partir  d’un 

determinat moment en el procés de transformació, quan la participant ja s’apropa al seu estat 

final,  la càmera no ens mostra el seu aspecte general, només fragments. Un bon exemple és 

quan es miren  al mirall després de  la  cirurgia odontològica  (Figura 4.2‐14), on només  se’ns 

mostren plans que oculten l’aspecte de la boca. 

 

FIGURA 4.2‐14: MARI VEU LES SEVES NOVES DENTS 

 

CAMBIO RADICAL (TEMPORADA 1, EPISODI 2, “MARI Y MÓNICA”) 

 

De  la mateixa manera,  en  determinats moments  del  programa,  es mostren  imatges  de  les 

participants  en  el moment  en  què  surten  de  l’hotel  per  anar  cap  al  plató  d’Antena  3.  En 
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aquestes  seqüències només es mostren plans detall  (l’esquena,  la mà, un  tros de  cama, els 

peus...) o plans desenfocats per  tal d’ocultar quin és  l’aspecte  final  i així maximitzar  l’intriga 

tant per a l’espectador, com per als familiars que esperen a plató (veure Figura 4.2‐15).  

 

FIGURA 4.2‐15: MARI VA CAP AL PLATÓ DE CAMBIO RADICAL 

   

 

CAMBIO RADICAL (TEMPORADA 1, EPISODI 2, “MARI Y MÓNICA”) 

 

Precisament  aquesta  intriga  se  subratlla  a  través del  familiars. Aquests  en  aquesta  fase del 

relat passen de ser subnarradors a narrataris. Els familiars no han vist a la participant durant el 

procés de transformació, de manera que ocupen el mateix lloc que els espectadors televisius.  

Veure  la seva reacció és  la forma de transmetre a  l’espectador  la  importància d’allò que està 

succeint. Això se subratlla mitjançant  l’ús de requadres dins  la  imatge dels blocs de vídeo en 

els que  apareixen primers plans d’aquests, mostrant nervis  i  ansietat  (veure  Figura 4.2‐13  i 

Figura 4.2‐15), i també amb les preguntes de Teresa Viejo, destinades a identificar el seu estat 
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d’ànim més que  a enriquir  la  informació que es dóna en els  vídeos,  i  amb  l’ús  constant de 

primers plans que ens mostren els seus sentiments.  

 

Acte III: La revelació final 

És en el tercer acte en el que es posa en escena un dels moments característics dels realities de 

transformació: la revelació de l’estat final de la participant, que constitueix el clímax del relat. 

Per  tal que  aquesta  sigui  possible,  al  llarg del  segon  acte  s’ha ocultat  el nou  aspecte de  la 

participant tant a l’espectador com a la família. Donat que a Cambio Radical les participants sí 

que es poden veure a elles mateixes a mesura que avança el procés de transformació, serà la 

reacció  dels  familiars  davant  el  seu  nou  aspecte  allò  que  transmetrà  a  l’espectador  la 

importància  de  la  transformació  (ja  hem  parlat  abans  que  els  familiars  adopten  el  rol  de 

narrataris). 

Així,  el  moment  d’entrada  de  la  nova  participant  al  plató  es  dilata  per  intensificar  el 

nerviosisme dels familiars i la intriga dels espectadors. Quan finalment entra, el primer que es 

mostra a  l’espectador són els primers plans de reacció de  la família, per després mostrar a  la 

participant (Figura 4.2‐16). 

 

FIGURA 4.2‐16: LA REVELACIÓ FINAL 
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CAMBIO RADICAL (TEMPORADA 1, EPISODI 2, “MARI Y MÓNICA”) 

 

Pel que fa a la posada en escena d’aquesta revelació final, ja hem comentat anteriorment que 

les participants entren a plató desfilant per la passarel∙la, que va des de la porta per on entren 

fins a la zona central, on l’esperen Teresa Viejo i els familiars i amics de peu. Així, quan entren 

a plató, ho fan desfilant com si fossin models. Al mateix temps, la situació del públic permetrà 

obtenir  plans  en  els  que  les  noves  participants  entren  envoltades  de  gent  de  peu  que  les 

aplaudeix  (Figura 4.2‐17),  transmetent una  idea positiva del canvi  i del seu nou aspecte, així 

com una idea d’èxit: a partir d’ara ja no tindran barreres per aconseguir allò que volen tant a 

nivell personal com professional. Finalment, les participants apareixen arreglades, amb vestits, 

talons, maquillades.. una imatge molt femenina que contrasta amb la roba que algunes d’elles 

portaven en els vídeos de presentació. Per exemple, si Mónica apareixia amb un jersei de coll 

alt, en el moment de  la revelació  final porta un vestit escotat  i curt, amb  talons  i els cabells 

deixats  anar;  Silvia,  enlloc  de  portar  pantalons  i  jerseis  amples,  apareix  en  un  vestit  curt  i 

cenyit,  etc.  Les  participants  poden mostrar‐se  ja  com  a  objecte  de  desig  i  d’acord  amb  els 

cànons de la hiperfeminitat.  
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FIGURA 4.2‐17: LA PARTICIPANT ENTRA A PLATÓ PER UNA PASSAREL∙LA MENTRE ÉS APLAUDIDA PEL PÚBLIC 

 

CAMBIO RADICAL (TEMPORADA 1, EPISODI 2, “MARI Y MÓNICA”) 

 

Si al  llarg del programa hi ha una presència  constant de  les  imatges de  l’estat  inicial de  les 

participants, aquestes continuen molt presents en aquesta part final. En aquest cas  l’objectiu 

és la comparació entre l’abans i el després i la constatació de la radicalitat del canvi i de l’èxit 

del programa i els seus adjuvants en les seves accions. Això es fa de tres maneres diferents.  

En primer  lloc, en els monitors  situats a banda  i banda de  la porta d’entrada hi apareix un 

primer pla amb la imatge de la participant abans de tot el procés de transformació, de manera 

que  en  entrar  al  plató  la  participant  se  situa  enmig  de  les  dues  imatges  (Figura  4.2‐17). 

Posteriorment es mostrarà un vídeo en el que es compara l’estat inicial i final de la participant 

(Figura 4.2‐18), utilitzant els mateixos recursos gràfics que assenyalaven les parts desviades en 

el primer i segon acte (Figura 4.2‐9). 
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FIGURA 4.2‐18: COMPARACIÓ DE L’ABANS I EL DESPRÉS DE MARI 
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CAMBIO RADICAL (TEMPORADA 1, EPISODI 2, “MARI Y MÓNICA”) 

 

Mentre veiem aquest plans el narrador en off resumeix els canvis que s’han produït en el cos i 

rostre de la participant, de manera que es repeteixen els defectes que s’han anat assenyalant i 

recordant durant tot el programa:  

Narrador off: Esto es lo que Mari ha obtenido: una nariz más harmoniosa; unos nuevos y 

definidos pómulos; una cirugía de párpados para borrar de su mirada el paso de los años; 

una sonrisa perfecta; una elevación y un aumento de su pecho y un vientre más plano 

gracias a la abdominoplastia. Pero lo que hará más feliz a Mari será su cara: joven, tersa 

y  sin  las  arrugas  que  tanto  la  acomplejaban.  La  bailaora  de  rostro  envejecido 

prematuramente es ahora una mujer guapa, feliz y sin ningún miedo a mostrarse ante su 

público. 

La  comparació  entre  l’abans  i  el  després  es  reiterarà  (per  tercera  vegada)  a  plató,  durant 

l’entrevista que es fa a la participant en el sofà: 



Cambio Radical 
 

241 

FIGURA 4.2‐19: COMPARACIÓ ENTRE L’ABANS I EL DESPRÉS DE MARI A PLATÓ 

   

 

CAMBIO RADICAL (TEMPORADA 1, EPISODI 2, “MARI Y MÓNICA”) 

 

Aquestes imatges no deixen cap dubte sobre que les participants acaben el relat completes, ja 

que han aconseguit l’objecte de valor principal: un cos perfecte.  

Al mateix  temps, s’explicita que aquest nou cos  farà guanyar a  la participant els objectes de 

valor secundaris als que s’ha fet referència en el primer acte: canviar personalment, millorar 

les relacions personals, trobar parella, millorar en  les aspiracions professionals... Això és  fa a 

través de  les paraules de Teresa Viejo, que al  llarg de tota  l’entrevista final deixa clar que un 

nou cos significa una nova vida:  

Teresa Viejo: Mari ya no tiene miedos, Mari pisa segura i orgullosa el escenario. Adiós a 

la antigua Mari, bienvenida la nueva. Así es su cambio radical. 

 (…) 
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Teresa Viejo: Bueno, hay algo que ha planeado durante todas las conversaciones que yo 

he  tenido  con  tus  seres queridos que  era  ese mutismo,  esa  forma de  encerrarte  en  ti 

misma, esa baja autoestima y ¿eso como está en este momento? 

Mari: Ahora mismo mejor, yo creo que estoy ya más abierta, ya me da menos vergüenza 

hablar con la gente... 

Teresa Viejo: Tú te habías comprometido a hablar con tus hijos y a que contarais cosas. 

Díselo de nuevo, mirándolos a los ojos. 

Mari: Que ahora os contaré todo, todo lo que pase por mi cabeza. 

Teresa Viejo: Que van a cambiar muchas cosas, ¿verdad?” 

(…) 

Teresa  Viejo:  A  mí  me  gustaría  pensar  que  para  Mari  este  cambio  físico  fuera  un 

instrumento para un cambio  radical en  lo más profundo, que es en el  fondo  lo que  tú 

pretendías,  ¿no es así? Creo que observándote,  tienes en  tu mano  verdaderos  tesoros 

para  sentirte  una  mujer  privilegiada.  Ahora  mismo  eres  una  mujer  con  un  físico 

imponente para dedicarte a un oficio, un  trabajo, que  es  tu gran hobby,  el baile. Ese 

miedo  que  tú  tenías  de  tener  que  dejarlo  algún  día  porque  a  lo mejor  no  te  sentías 

segura, porque te comparabas con otras chicas más jóvenes, eso ya no existe. Tienes dos 

hijos fantásticos y tienes que disfrutar de ellos. No tienes pareja y yo no sé si... bueno, si 

podrías recuperar la de antes o podría llegar otra nueva... todo se verá...  

(…) 

Teresa Viejo: (...) Disfruta, porque tu nueva vida empieza ya. 

Així, el programa acaba en un final feliç i tancat, amb la promesa d’una nova vida i d’uns canvis 

que duraran per sempre, obviant la complexitat dels canvis psicològics i el procés imparable de 

l’envelliment. 
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4.2.3. Conclusions 

4.2.3.1. Els personatges: participants i experts 

La majoria de participants de Cambio Radical són dones de classes desafavorides que no tenen 

autoestima  i estan acomplexades pels  seus  trets  físics, que  s’aparten dels  ideals de bellesa. 

Aquestes  dones  són  representades  com  a  incompletes  a  nivell  personal  i  la  seva  falta  no 

només es relaciona amb un sentiment d’inadequació, sinó amb el mateix cos (que ja hem vist 

que el  text assenyala com a objectivament desviat  i com  la causa dels complexos  i  la manca 

d’autoestima de  les participants). D’aquesta manera  el programa  identifica  l’aparença  física 

com un problema seriós lligat al gènere femení: en altres paraules, afirma que les dones s’han 

de preocupar per la seva aparença física. 

A més d’incompletes,  les participants  són  incompetents  i passives, cosa que  justifica  la  seva 

subordinació  total  als  experts  del  programa,  que  monopolitzen  la  capacitat  d’acció:  els 

cirurgians, dentistes, perruquers i estilistes decideixen els procediments a seguir i quin serà el 

seu  aspecte  final.  Així,  el  programa  adopta  el  rol  d’heroi  i, mitjançant  els  seus  adjuvants, 

atribueix  l’objecte de valor a  les participants sense esperar res a canvi (més que  l’agraïment), 

de manera que és un heroi altruista. A més, donat que la transformació duta a terme és ràpida 

i radical, no només són herois altruistes, sinó també capaços de fer miracles. 

La desigualtat jeràrquica que s’estableix entre experts/programa i participants també és visible 

en altres aspectes. En primer lloc, la participant per poder convèncer (seduir) al programa que 

mereix  ser  ajudada  ha  de mostrar  públicament  el  seu  cos  desviat,  així  com  explicar  el  seu 

sofriment.  Es  tracta  d’un  acte  de  confessió  que  implica  un  grau  important  d’humiliació.  Al 

mateix temps, tot i que l’actitud dels experts (cirurgians, dentistes, perruquers...) amb elles és 

de  caire  professional,  sí  que  es  detecta  en  el  to  del  programa  una  actitud  compassiva. 

Finalment, les participants no tenen cap poder dins el text per autentificar allò que relaten, de 

manera que depenen d’altres  instàncies com el narrador en off o  la presentadora per tal que 

allò que expliquen sigui confirmat.    
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4.2.3.2. Les transformacions: falta inicial, objecte de valor i mitjans de 

consecució 

Cambio Radical  identifica  els  complexos  i  la manca d’autoestima  com un problema  femení, 

assenyala el cos desviat com la causa d’aquest malestar psicològic i prescriu la cirurgia estètica 

com la solució a aquestes faltes, de manera que tenir un cos perfecte és l’aspiració proposada 

pel programa.  

Així doncs, Cambio Radical agafa un problema amb arrels socials profundes (el rol assignat a la 

dona  en  la  societat  actual)  i  el  presenta  com  una  tragèdia  personal.  És  a  dir,  el  sentiment 

d’inadequació que senten  les dones per tenir un cos desviat de  la norma és representat com 

una experiència totalment individual que, com a tal, s’ha de tractar també de forma individual: 

modificar el cos de les participants a través de la cirurgia estètica.  

D’aquesta manera,  s’identifica  els  trets  físics  que  no  s’ajusten  als  ideals  de  bellesa  com  un 

obstacle per a  la realització personal,  i fins  i tot professional, de  les dones. És a dir, abans de 

poder  triomfar  a  la  vida,  la dona haurà de  ser necessàriament bella  i  atractiva. Només  així 

podrà trobar parella i formar una família, tenir bones relacions socials i familiars, ser simpàtica 

o concentrar‐se en la feina.  

Per  tant,  la bellesa es prescriu com a aspiració  femenina. A més, es  reforça una definició de 

bellesa molt  restrictiva,  que  es  representa  com  quelcom  objectiu  amb  el  que  tothom  està 

d’acord. En aquest sentit,  la  tasca del cirurgià és  fonamental: aquest, en assenyalar els  trets 

que cal canviar i proposar un estat final, naturalitza una definició de bellesa molt estreta. És a 

dir, que del seu discurs es desprèn que només hi ha una opció correcta. A Cambio Radical,  la 

bellesa es relaciona amb la joventut, l’esveltesa i la hiperfeminitat (cintura estreta, pit generós, 

llavis carnosos, pòmuls, nas petit, etc.178), i amb altres aspectes més abstractes com la dolcesa, 

la sensualitat i la delicadesa. Per tant, el programa aprofundeix en l’estereotip de la dona com 

a un objecte del desig masculí. 

Per tant, el que planteja Cambio Radical és una normalització i homogeneïtzació dels rostres i 

cossos:  si només hi ha una definició de bellesa al que  totes  les dones han d’aspirar,  també 
                                                            
 

178 Complementat per un vestuari, pentinat  i maquillatge que apel∙la  també a aquesta hiperfeminitat 
(vestits, talons, etc.). 
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totes  les accions dels cirurgians aniran en  la mateixa direcció  i  les participants acabaran amb 

un  aspecte  similar.  Aquí  apareix  una  paradoxa  entre  un  discurs  explícit  que  ressalta  el 

concepte  d’individualitat  de  les  participants,  amb  el  fet  que  els  cossos  se  sotmeten  a  una 

normalització a través de la cirurgia (veure Heyes, 2007). Per tant, un concepte important que 

apareix  en  aquest  programa  és  el  de  la  identitat.  En  aquest  sentit,  és  rellevant  citar  un 

revelador diàleg que es produeix al final del tercer acte del relat de  la transformació de Mari 

(episodi 2): 

Sandra (cunyada de Mari): ¡Es que no parece ella! 

Teresa Viejo: Es ella, ¿eh? Fantástica, pero ella. 

Aquest  diàleg  ens  porta  a  reflexionar  sobre  quina  relació  s’estableix  en  el  programa  entre 

aparença exterior  i  interior. A Cambio Radical, de totes  les relacions possibles entre  interior  i 

exterior, es prioritza  la  idea que  la  transformació de  l’exterior és una  forma de  transformar 

també  l’interior. Així, es defensa  l’existència d’una unitat entre  l’aparença  física  i el caràcter 

(de  la mateixa manera que en els contes de fades  la bellesa de  les heroïnes  indicaven  la seva 

bondat  i  la  lletjor de  les bruixes  la seva maldat). Inicialment  les participants tenen problemes 

interns  (inseguretat,  problemes  per  relacionar‐se,  timidesa...)  perquè  també  tenen  un  físic 

problemàtic. Conseqüentment, s’espera que la transformació física portarà a les participants a 

canviar el caràcter179. D’aquesta manera, es minimitza la complexitat dels canvis psicològics i el 

                                                            
 

179 En els formats anglosaxons es poden identificat altres tipus de relacions entre l’interior i l’exterior en 
aquest tipus de programes. Per una banda, sovint es representen els procediments quirúrgics com una 
manera d’adequar  l’exterior a  l’interior  (en direcció  inversa a  la  representada a Cambio Radical). Per 
exemple, aquest seria el cas de participants que se senten  joves però que tenen un cos que mostra el 
pas del temps o el pas per la maternitat. Aquestes participants expressen el seu sofriment pel fet que el 
seu  aspecte  (envellit,  flàccid,  amb  sobrepès)  no  s’adequa  a  com  se  senten  interiorment  (joves, 
femenines, dinàmiques) (veure Banet‐Weiser i Portwood‐Stacer, 2006).  

L’altra cara de  la moneda  la trobem en programes com The Swan (veure apartat 2.3.3.1), en el que  la 
transformació  física  és molt més  radical,  ja que  l’objectiu no  és que  la participant  sembli  la mateixa 
persona una mica més  guapa o  jove,  sinó  transformar  radicalment una noia  “normal”  (“an average‐
looking woman”)  en  una  bellesa  (“a  beauty  queen”)  capaç  de  guanyar  una  competició  de miss.  En 
aquest  cas,  en  el  que  el  després  no  guarda  pràcticament  cap  relació  amb  l’abans,  s’introdueix  un 
problema  en  relació  a  la  identitat  de  les  participants.  Són  la mateixa  persona?  Per minimitzar  els 
conflictes els cirurgians habitualment explicitaven en el programa que la seva tasca consistia en “treure 
el màxim partit” de  les característiques de  la participant o “revelar o alliberar” aquells  trets bells que 
estaven amagats en  la participant  (però que eren presents). És a dir, es minimitza el  canvi donant a 
entendre que s’exposa, es fa visible, una bellesa que es tenia però estava amagada en el greix,  la pell 
flàccida i arrugada o l’excés de pèl. 
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fet que és difícil canviar les actituds sense canviar la forma de pensar i percebre el món. Això 

es  fa  encara més  profund  si  tenim  en  compte  que  la  transformació  (física  i  psicològica)  es 

representa com un procés extremadament ràpid i fàcil.  

Pel  que  fa  a  les  solucions  prescrites  pel  programa,  en  proposar  la  cirurgia  estètica  com  la 

manera de solucionar els problemes de  les participants, el cos desviat és representat com un 

cos malalt,  ja que  la solució proposada és mèdica  (veure Atwood Gailey, 2007). Així, Cambio 

Radical patologitza l’envelliment i determinats trets físics, confonent bellesa amb salut.  

Al mateix  temps, no hi ha cap dubte que a Cambio Radical  la cirurgia estètica és  legitimada, 

domesticada i publicitada (veure Tait, 2007): 

• Legitimada  perquè  el  programa  clarament  allunya  la  cirurgia  estètica  d’allò  banal  i 

superficial: hem dit en  l’anàlisi que en el vídeo de presentació de  les participants es 

feia molt èmfasi en el sofriment que els defectes físics els causen. Aquest aspecte no 

és trivial,  ja que permet representar  la cirurgia estètica com un mitjà d’alliberament, 

que pot millorar la vida de les persones pràcticament de la mateixa manera que ho fan 

la resta de disciplines mèdiques180. A més, donat que  la transformació física es  lliga a 

una  transformació  personal  (canviar  el  caràcter,  millorar  les  relacions  personals  i 

familiars, trobar parella...) i professional, la seva transcendència augmenta.  

• Domesticada  en  representar  els  procediments  estètics  com  a  ràpids,  indolors  i 

aproblemàtics.  

• Publicitada  perquè,  de  fet,  en  el  programa  s’introdueixen  seqüències  properes  al 

publireportatge, en les que les participants expressen dubtes sobre els procediments o 

l’estat final i els cirurgians els expliquen reiteradament que tot anirà bé.  

Així,  aquest  programa  segueix  les  idees  del  postfeminisme181,  ja  que  prescriu  la  cirurgia 

estètica  com  la  via  per  alliberar‐se  de  les  barreres  que  suposen  determinats  trets  físics 

etiquetats  com  a  desviats  de  la  norma  i  que  impedeixen  a  les  participants  ser  felices  i 

desenvolupar‐se  personal  i  professionalment.  Precisament,  el  postfeminisme  es  basa  en  el 
                                                            
 

180 Al mateix  temps,  això  fa que  les  accions que duu a  terme el programa,  com  a heroi,  tinguin una 
transcendència molt major i pugui ser interpretat com un acte de caritat (ajuda social). 
181 Veure el Marc teòric (apartat 2.3.4.3).  
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tractament individual d’un problema social i ideològic: enlloc de replantejar les definicions de 

bellesa, el paper assignat a la dona, etc. la solució és canviar‐se a una mateixa per encaixar en 

aquests ideals i papers. Aquest acte d’alliberament és pervers ja que tot i que les participants 

afirmen que es volen operar per a “elles mateixes”, en realitat resulta clar que  és una resposta 

a una pressió social directa o indirecta.  

A més, si s’entén  la cirurgia estètica no només com una pràctica mèdica sinó també com una 

pràctica de consum, aquests programes  legitimen  la  idea de “millorar personalment a través 

del  consum”  (també  relacionada  amb  el  postfeminisme).  Precisament,  la  transformació 

quirúrgica  es  complementarà  amb  l’adquisició  de  productes:  tractaments  de  bellesa, 

cosmètics, roba, perruqueria, maquillatge, etc.  

Tots aquests procediments i productes, a més, són propis de les classes benestants (cosa que 

és emfasitzada pel programa). És a dir, que se sotmet a aquestes dones de classe baixa a uns 

tractaments als que no podrien accedir pel cost econòmic que comporten. Així, quan entren a 

plató en el moment de  la revelació  final vestides amb vestits cars, maquillades  i pentinades, 

allò que  es  representa no  és només  la  transformació  física d’un  cos desviat  a un  altre que 

segueix els cànons de bellesa,  sinó  també el pas d’una classe  social a una altra de  superior, 

posant en escena el mite de  la mobilitat social tan present en aquests programes. D’aquesta 

manera, a través dels mitjans de consecució proposats pel programa i la posada en escena i els 

recursos de  l’enunciació utilitzats en el moment de  la revelació  final, s’afegeix un objecte de 

valor de tipus socioeconòmic als objectes de valor explicitats: millorar de classe social. Aquesta 

millora  socioeconòmica,  però,  només  es  dóna  a  nivell  de  les  aparences  (i  aquí  és  rellevant 

recordar allò dit per Gareth Palmer, 2008, sobre que aquests programes només treballen en la 

superfície)  ja que al final del programa  la participant segueix essent de classe baixa, tot  i que 

“no es nota”.  

 

4.2.3.3. La visualització del real 

Cambio Radical  se  centra en  transformacions materials que es poden  representar  fàcilment 

per  televisió  perquè  tant  el  procés  com  el  resultat  són  visibles.  Precisament  en  aquesta 

visibilitat es fonamenta l’efecte de real del programa i d’aquí la importància de les seqüències 

en les que es reitera l’abans, la representació del procés i la revelació del després. 
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Però si el text, mitjançant els recursos de l’enunciació, no ha de fer un gran esforç per mostrar 

aquesta  transformació, no passa el mateix amb  tot el discurs  construït al voltant d’aquesta. 

Així, mitjançant els recursos de  l’enunciació es  transmeten unes  instruccions de  lectura molt 

estrictes,  que  no  deixen  espai  pels  dubtes  i  amaguen  els  punts  febles  del  programa:  la 

identificació del cos com a causa de la falta inicial de les participants, la cirurgia estètica com la 

millor  solució  possible,  l’existència  d’una  relació  directa  entre  la  transformació  exterior  i 

interior, que el  final és  feliç  i  tancat. Al mateix  temps,  introdueix un  to de drama, que dóna 

importància a la falta i converteix el programa en un exemple de servei públic. 
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4.3. Desnudas  

(Plural Entertainment / Cuatro, 2007) 

 

4.3.1. Introducció 

Desnudas és  l’adaptació espanyola del  format britànic How  to  look good naked  (Regne Unit, 

Channel 4, 2006). Es va estrenar a l’abril de 2007 i va tenir una única temporada formada per 

sis capítols emesos setmanalment en el prime time (que van aconseguir uns pobres resultats 

d’audiència). 

Com ja hem dit, els realities de transformació són programes que identifiquen un estat inicial 

problemàtic  i  les  seves  causes, presenten un estat  ideal al que  cal arribar  i prescriuen unes 

maneres  d’arribar‐hi.  En  fer  això,  representen  la  realitat  d’una  determinada  manera: 

relacionen determinats col∙lectius amb faltes i aspiracions, identifiquen problemes socials i les 

seves causes... a la vegada que transmeten models de vida. En aquest cas, les participants del 

programa estan acomplexades pel seu cos (no els agraden les seves cuixes, la panxa, el pit...). 

Així,  l’expert  del  programa,  Juanjo  Oliva,  les  ajudarà  a  millorar  la  seva  autoestima  i  les 

aconsellarà sobre quin tipus de roba les afavoreix més (un element paradoxal respecte el títol 

del programa). 

És tracta d’un programa episòdic, pregravat  i muntat, en el que en cada capítol es planteja  i 

resol un cas. Tots els episodis segueixen una mateixa estructura (amb mínimes variacions d’un 

cas a l’altre), que anem a descriure a continuació: 

• El programa comença amb una breu introducció en la que es presenta a la participant.  

• Es projecta una  fotografia del cos de  la participant en  roba  interior en una plaça de 

Madrid  i Juanjo Oliva pregunta a  la gent del carrer què els sembla  la noia que veuen. 

Les respostes (totes positives) es combinen amb el relat de la participant sobre què no 

li agrada d’ella mateixa.  

• Es demana a  la participant que  se  situï davant d’un mirall en  roba  interior  i expliqui 

què no li agrada d’ella mateixa.  
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• Juanjo  duu  a  terme  dues  activitats  per  millorar  l’autoestima:  en  la  primera  la 

participant s’ha de comparar amb altres noies per tal que vegi que la percepció del seu 

cos no  s’adequa a  la  realitat. En  la  segona, ha de veure un vídeo on es mostren  les 

opinions  positives  que  han  expressat  els  vianants  en  veure  la  seva  fotografia 

projectada. 

• Juanjo explica a la participant quina roba l’afavoreix més.  

• Maquillen i pentinen a la participant sense que es pugui veure. 

• Mostren a la participant el seu nou aspecte.  

• La participant fa una sessió de fotos despullada per demostrar que ha millorat la seva 

autoestima.  

• Una de les fotografies de la participant sense roba es projecta a la Gran Via de Madrid i 

Juanjo i la participant demanen l’opinió als vianants (que torna a ser positiva).  

Donat que tots els episodis segueixen una mateixa estructura narrativa, amb una certa unitat 

en el tipus de participants, els problemes i solucions representats, els recursos de l’enunciació 

emprats, etc. s’han triat dos episodis representatius que permetran entendre el funcionament 

del  programa.  Així,  per  analitzar  els  valors  que  projecta  Desnudas  s’ha  aplicat  la  graella 

d’anàlisi  textual  (veure apartats 3.3.  i 3.4) als  següents episodis: “Sonia”  (episodi 2, emès el 

27.04.2007)  i “Clara” (episodi 4, emès el 11.05.2007). L’anàlisi s’ha completat amb el visionat 

de  la resta de capítols del programa, centrant  l’atenció en el tipus de famílies representades, 

tipus de falta inicial i estat final al que s’arriba182. 

Seguint allò dit en les preguntes d’anàlisi (veure apartat 3.2), ens fixarem especialment en els 

personatges  (característiques  dels  participants  i  els  experts,  rols  assignats,  la  relació  que 

s’estableix  entre  aquests...),  les  transformacions  (estat  inicial,  causes  d’aquest  estat  inicial, 

estat final desitjat, mètodes de consecució) i els mecanismes emprats en aquest programa per 

crear l’efecte de real.  

L’estructura que se seguirà és la següent: 

• Anàlisi de l’enunciat:  

                                                            
182 “Conchi” (episodi 1), “Yolanda” (episodi 3), “Diana” (episodi 5) i “Estela” (episodi 6). 
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o Les característiques dels personatges (gènere, edat, classe social...). 

o Les característiques dels espais. 

o Estructura  actancial:  a  través  de  l’anàlisi  semio‐narratiu  es  veurà  com  es 

distribueixen  els  rols  narratius  entre  els  personatges  i  quin  tipus  d’accions 

duen a terme. Al mateix temps, ens servirà per  identificar  l’estat  inicial  i final 

dels participants, l’objecte de valor i quin tipus d’accions porten a aconseguir‐

lo.  

Un  cop  explicada  aquesta  estructura  actancial,  es  desenvoluparan  més 

detalladament els problemes, causes, solucions  i estats finals representats en 

el programa.  

• Anàlisi de  l’enunciació: veurem com els elements vistos en  l’anàlisi de  l’enunciat són 

representats a  través dels recursos de  l’enunciació  (llenguatge audiovisual, narració). 

Centrarem  l’atenció  en  la  representació  de  la  falta  i  l’establiment  del  contracte,  el 

procés de transformació i el desenllaç. 

• Conclusions: en les que s’assenyalaran els valors despresos dels elements anteriors. En 

aquestes es farà referència als personatges, les transformacions, i la visualització de la 

realitat (les friccions que s’estableixen en els programes entre representació i realitat). 

Veurem que a Desnudas es relaciona  la dona amb problemes relacionats amb  l’aspecte  físic. 

Com  a  Cambio  Radical,  la  falta  de  la  participant  són  els  complexos,  però  no  s’establirà  un 

lligam entre aquests  i els  trets  físics. Així, es  treballarà el problema des de  la psicologia  i el 

consum. A més, les transformacions interiors es representaran com processos fàcils i ràpids. El 

programa  intenta ampliar  la definició de bellesa, però a  la vegada transmet un rol tradicional 

de  la  dona,  com  a  objecte  de  desig  masculí.  Finalment,  veurem  que  l’enunciació  intenta 

contenir la polisèmia del text (tot i que no aconsegueix tancar totes les contradiccions) i que, a 

més, s’utilitzen molts recursos per fer visible les transformacions interiors. 
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4.3.2. Anàlisi 

4.3.2.1. Anàlisi de l’enunciat 

Personatges 

A Desnudas apareixen dos  tipus de personatges:  les participants  i els experts. A continuació 

detallarem  les seves característiques a nivell profílmic  (gènere, edat, classe social, etc.). Més 

endavant, en l’anàlisi actancial, es veurà com es distribueixen els rols narratius entre ells i quin 

tipus d’accions duen a terme. 

Les participants del programa són totes dones, de classe mitjana i tenen entre 26 (Sònia) i 42 

anys (Clara), amb una clara majoria de dones de 30 anys (Yolanda, Diana, Estela). Cap d’elles té 

parella  (són solteres o estan separades/divorciades), excepte Sònia, que està casada. Quatre 

d’elles tenen fills. Totes són espanyoles, excepte Yolanda, nascuda al Camerún. Tenen en comú 

un cos que no respon l’ideal de bellesa (esveltesa, molt pit...), especialment en les àrees de la 

panxa,  les cuixes  i el cul. Ara bé, cap d’elles té problemes de sobrepès. Finalment,  la majoria 

porten roba ampla, poc femenina, no van arreglades, etc.  

L’expert del programa és  Juanjo Oliva, un dissenyador de moda. És  interessant que  l’expert 

sigui un  representant de  la  indústria de  la moda, que habitualment és acusada de  fomentar 

una  definició  unívoca  i  inassequible  de  bellesa.  El  seu  àmbit  d’expertesa,  doncs,  prové  de 

l’experiència professional i es limita al tallatge de la roba i les tendències de la moda. Ara bé, 

Juanjo  no  només  s’encarrega  d’explicar  a  les  participants  quin  tipus  de  peces  de  vestir 

s’ajusten  millor  a  les  formes  del  seu  cos,  sinó  que  també  s’encarrega  de  fer  un  treball 

psicològic amb la participant, intentant que millori la seva autoestima. S’estableix, doncs, una 

inadequació entre  l’àmbit d’expertesa  i  l’àmbit d’acció. Pel que  fa a  la  seva actitud amb  les 

participants, aquesta és amable, carinyosa i en alguns casos ratlla la compassió. 

Finalment,  Juanjo és  ajudat per  tres experts més: Rosa, una  corsetera; Cruz, maquilladora  i 

Juan, perruquer. En el programa s’especifica que Cruz maquilla a personatges famosos (no es 

fa cap referència a  la resta d’experts). En el seu cas,  l’àmbit d’expertesa prové de  la pràctica 

professional i s’estableix una coincidència exacta entre aquest i l’àmbit d’acció.  
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Espais 

En  aquest programa  apareixen  dos  tipus d’espais:  espais naturals  i un plató. Cap d’aquests 

espais tenen pes a nivell visual, sinó que són un simple teló de fons en el que es desenvolupen 

les accions. Tot i això, tenen incidència en els significats i valors despresos en el programa. 

En relació als espais naturals, alguns d’aquests estan lligats a la participant (la seva llar, lloc de 

feina...) i permeten caracteritzar‐la (per exemple, es pot veure la seva professió, la seva classe 

social...).  Ara  bé,  aquests  apareixen  poc,  ja  que  l’acció  del  programa  es  desenvolupa 

majoritàriament al carrer, en botigues de roba i en el plató.  

El carrer és l’espai en el que el programa projecta la imatge de les participants al principi i final 

del  programa  per  preguntar  als  vianants  la  seva  opinió.  És  a  dir,  és  un  espai  públic  que 

funciona com a tal, on es posa en relació a la participant i la “societat” (a petita escala).  

Part de  les accions de  l’expert es duen a  terme en botigues de  roba. Així, es  transmet que 

aquest no només ensenya a  la participant  com vestir‐se,  sinó  també  com  comprar  (aquesta 

mateixa activitat es podria dur a terme en un plató ple de roba).  

Finalment, en el plató es desenvolupa bona part del programa: es mostra  la falta  inicial de  la 

participant, es duen a terme algunes de les “teràpies” del programa, el moment de la revelació 

final,  la  sessió  de  fotos...  Aquest  plató  és  totalment  blanc  i  està  buit.  En  aquest  espai  les 

persones apareixen sense cap context, totalment deslligades del món real. Veurem que això és 

coherent amb la representació que Desnudas fa de la relació que s’estableix entre la dona i el 

seu  cos,  vista  com  a  estrictament  individual,  sense  tenir  en  compte  el  context  social  o 

ideològic. 

 

Estructura actancial: rols, estats, objecte de valor i accions 

A continuació anem a veure com es distribueixen els rols narratius entre els personatges i quin 

tipus d’accions duen a terme, quin és l’estat inicial de les participants, el seu objecte de valor i 

l’estat final al que arriben.  

L’estat inicial de la participant de Desnudas és de disjunció: no se sent bé amb el seu aspecte 

físic (àmbit privat i personal), cosa que li suposa com a falta secundària la infelicitat. L’objecte 

de valor és agradar‐se i tenir autoestima (un objecte de valor vivencial/existencial). Ara bé, tot 
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i que vol, no sap com fer‐ho i, en conseqüència, no pot adquirir aquest objecte de valor per ella 

mateixa.  

Donat  que  la  participant  no  té  les  competències  necessàries  per  solucionar  la  seva  falta, 

demana ajuda a Juanjo Oliva, l’expert del programa, que sap i pot ajudar‐la. Així, la participant 

és destinadora del  contracte, mentre que  l’expert n’és el destinatari. Per  fer  voler  actuar  a 

l’expert,  la  participant  el  seduirà  (farà  que  vulgui  ajudar‐la)  confessant  la  seva  falta  i  el 

sofriment que li produeix aquesta i despertant la seva compassió. 

Juanjo,  doncs,  adopta  el  rol  de  subjecte  d’acció  (heroi).  Les  seves  accions  seran  de  tipus 

comunicatiu  (educatiu)  i aniran dirigides a  fer competent a  la participant. És a dir,  fer que  la 

participant guanyi  les  competències que  li mancaven per adquirir  l’objecte de valor per ella 

mateixa:  per  una  banda  que  canviï  la  percepció  que  té  del  seu  propi  cos  i,  per  l’altra, que 

aprengui a comprar la roba que més l’afavoreix. Aquestes accions comunicatives es combinen 

amb  accions  materials  lleus  sobre  el  cos  de  la  participant,  consistents  en  maquillatge  i 

perruqueria. En aquest procés de transformació de  la participant, Juanjo compta amb  l’ajuda 

de tres adjuvants: una corsetera, una maquilladora i un perruquer. 

El relat acaba sempre amb un final feliç en el que la participant acaba en un estat de conjunció, 

ja que ha aconseguit  l’objecte de valor  (sentir‐se bé amb ella mateixa)  i, al mateix temps, és 

competent per tal de mantenir aquest objecte de valor. L’heroi és reconegut com a tal per  la 

participant,  donat  que  ha  tingut  èxit  en  les  seves  accions,  i  rep  el  seu  agraïment  com  a 

retribució.  

 

Anem ara a veure amb més detall els problemes  identificats  (i  les seves causes),  l’estat  final 

proposat i els mitjans de consecució prescrits pel programa.  

Com hem dit, el problema que tenen les participants de Desnudas és que no se senten bé amb 

el  seu aspecte  físic  ja que hi ha parts del  seu cos que no els agraden. En  la major part dels 

casos  aquestes  zones  “problemàtiques”  són  la panxa,  les  cuixes  i  el  cul, percebudes  com  a 

massa voluminosos i que no encaixen amb els ideals de bellesa. Només una d’elles, Estela, està 

acomplexada per tenir poc pit.  

Ara bé, en aquest programa no s’estableix una relació causal entre complexos i defectes físics. 

És  a  dir,  la  causa  dels  seus  complexos  no  és  tenir  un  cos  desviat  de  la  norma,  sinó  una 
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percepció distorsionada del  seu  cos: es miren  a elles mateixes  amb una mirada  repressora, 

només es fixen amb les parts que no els agraden d’elles mateixes i les magnifiquen. De forma 

coherent  amb  el  problema  i  les  causes  identificades,  la  solució  proposada  pel  programa 

residirà  en  l’àmbit  de  la  psicologia,  enlloc  de  transformar  el  cos. Ara  bé,  a  aquesta  solució 

psicològica s’hi afegirà una altra solució  relacionada amb el consum de béns  (en aquest cas, 

roba). Aquesta solució és paradoxal respecte el títol del programa  i no té una relació directa 

respecte el problema i les causes identificades explícitament en el programa.  

En  tots  els  episodis  de  Desnudas  s’utilitzen  les  mateixes  solucions  i  el  mateix  tipus  de 

“teràpies”  i activitats, a diferència d’altres programes que veurem en aquesta mostra en els 

que s’introdueix variabilitat d’un episodi a  l’altre. Aquestes es poden dividir en dues classes, 

segons els seus objectius:  

• Canviar la percepció que la participant té del seu propi cos, intentant solucionar certes 

distorsions i millorar així l’autoestima.  

• Aprendre a comprar  la  roba més adequada a  la  forma del  seu cos  (la  roba que més 

l’afavoreixi). 

A  cada  episodi  de  Desnudas  es  duen  a  terme  dues  dinàmiques  amb  l’objectiu  de millorar 

l’autoestima, és a dir, provocar una transformació interior. Aquestes dues activitats responen a 

la  necessitat  de  fer  visible  un  treball  de  tipus  psicològic  que  és  difícil  de  representar 

televisivament. En  la primera,  la participant ha de confrontar  la percepció que té del seu cos 

amb la realitat. Per fer‐ho, s’ha de comparar amb altres noies. Així, porten la participant a un 

espai  en  el  que  hi  ha  sis  noies  en  roba  interior  i  formant  una  fila,  ordenades  de  forma 

descendent segons el volum de  les seves cuixes,  la seva panxa... (en funció de  la part del cos 

que menys agradi a la participant). La participant s’ha de col∙locar en la posició en la que creu 

que està (veure Figura 4.3‐1). En tots els episodis la participant sempre creu que és més grassa 

del  que  és  realment,  de  manera  que  l’exercici  serveix  per  fer‐li  veure  els  seus  errors 

perceptius. 
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FIGURA 4.3‐1: DINÀMICA PER SOLUCIONAR LES DISTORSIONS PERCEPTIVES DE LA PARTICIPANT EN RELACIÓ AL SEU COS  

 

   

DESNUDAS (TEMPORADA 1, EPISODI 4, “CLARA”) 

 

En  la  segona  activitat,  la  participant mira  un  vídeo  en  el  que  persones  anònimes  (homes  i 

dones  joves  i  adults)  donen  opinions  positives  sobre  el  seu  cos  (a  partir  d’una  fotografia 

d’aquesta  en  roba  interior  projectada  en  un  carrer).  La  finalitat  d’aquesta  dinàmica  és 

demostrar a la participant que els altres no la veuen com ella es pensa i que, a més, no donen 

importància  a  aspectes  del  seu  cos  en  els  que  ella  focalitza  excessivament  l’atenció 

(precisament aquelles parts que menys  li agraden d’ella mateixa). La mirada repressora de  la 

participant es confronta amb la mirada amable de la gent del carrer. 

La presència de gent del carrer, és a dir, de la societat és destacable per la seva funció dins el 

programa. El referent clar sobre  la que es construeix aquesta dinàmica és 10 Years Younger, 

que és el seu reflex en negatiu. Com s’ha explicat en el marc  teòric  (apartat 2.3.3.1), aquest 

programa  també  sotmet  el  cos de  la participant  a  l’escrutini de  la gent del  carrer. Però  en 
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aquest  cas,  les  opinions  són menys  agradables,  ja  que  es  projecta  sobre  la  participant  una 

mirada  disciplinant,  que  expressa  rebuig  per  un  cos  que  s’allunya  dels  ideals  de  bellesa, 

especialment el valor de  la  joventut. A 10 Years Younger es posa en escena  la pressió social 

que s’exerceix sobre  la dona en relació al seu aspecte físic  i es relaciona  la no adequació a  la 

norma de les participants en termes de vergonya i desviació moral (veure marc teòric, apartat 

2.3.4.3). En canvi, Desnudas busca en l’home del carrer una resposta positiva a cossos que no 

responen exactament als  ideals de bellesa, creant una oposició entre aquests  ideals  imposats 

des dels mitjans i la indústria de la moda i la percepció de l’home real sobre les dones reals. 

Amb aquestes dues dinàmiques, s’espera que  la participant canviï radicalment  la seva  forma 

de veure’s  i  superi els  seus complexos. Ara bé, qui duu a  terme aquesta “teràpia” no és un 

psicòleg,  sinó  un  dissenyador  de  moda  (tot  i  que  les  dues  proves  sí  estan  inspirades  en 

tècniques de  teràpia psicològica)  i el procés és molt breu, donant a entendre que canviar  la 

forma de percebre el món i a un mateix és fàcil i ràpid. 

Després d’aquestes activitats d’ordre psicològic, es passa al terreny del consum183. En aquest 

cas Juanjo ensenya a la participant quin tipus de roba l’afavoreix més: quins talls de pantalons, 

quins  vestits,  quins  escots,  quines  mànigues,  quina  roba  interior...  L’èmfasi  es  posa  en 

aprendre  a  comprar  (cal  recordar que  aquest  aprenentatge  sempre es duu  a  terme en una 

botiga). Així, en el programa saber comprar la roba adequada és presenta com una manera de 

“treure el millor de la participant”. És a dir, l’objectiu de la roba és dissimular les parts del cos 

que estan desviades de  la norma: utilitzar  roba  interior  reductora, vigilar que  les butxaques 

dels pantalons no marquin les cuixes, etc. En resum, allò que es pretén amb això és disciplinar 

el cos (o, al menys, el seu aspecte). Aquí trobem, doncs, una incoherència entre el problema i 

la causa assenyalada explícitament en el programa i les solucions proposades.  

Aquest  desajust  ens  indica  que  segons  el  programa  hi  ha  una  segona  causa  als  problemes 

d’autoestima de  les participants, a més d’una percepció distorsionada d’elles mateixes: no es 

cuiden  i no porten  roba que  les afavoreixi. Això és  tant  causa  com conseqüència de  la  seva 

baixa autoestima. 

                                                            
183 Les solucions basades en el consum  tenen en el programa un pes  important  ja que són prescrites 
explícitament a  l’espectador(a) mitjançant  recursos heretats dels programes didàctics  (ho  veurem en 
l’anàlisi de l’enunciació). 



Capítol 4: Anàlisi de la mostra 

258 

Finalment, després d’ensenyar a  la participant a comprar  la  roba adequada  i proporcionar‐li 

alguns conjunts, se la sotmetrà a petites transformacions físiques: una sessió de maquillatge i 

perruqueria. Aquí, una altra vegada s’acostarà a la participant als estàndards de bellesa. 

Pel  que  fa  a  l’estat  final  al  que  arriba  la  participant,  després  de  comprar  roba  i  d’haver‐se 

sotmès  a  una  sessió  de perruqueria  i maquillatge,  es  demana  a  la  participant  que  faci  una 

sessió  de  fotos  sense  roba  (d’aquí  el  nom  del  programa),  per  tal  de  demostrar  que  ja  té 

autoestima. Com veurem, el referent directe d’aquestes imatges són les fotografies eròtiques, 

en  les  que  la  dona  és  objecte  del  desig masculí.  En  l’epíleg  del  programa,  una  d’aquestes 

fotografies es projecta a  la Gran Via de Madrid, mentre  Juanjo  i  la participant pregunten  la 

seva opinió als vianants (opinió que sempre és positiva  i explicita  la bellesa  i sensualitat de  la 

participant). Així, el programa mostra que l’estat final de la participant és d’autoconfiança i la 

manera de demostrar‐la és recuperant  la  feminitat que havia abandonat a  l’inici de  l’episodi 

(portant roba ampla, no arreglant‐se) i mostrant‐se una altra vegada com a objecte de desig. 

 

4.3.2.2. Anàlisi de l’enunciació 

Hem vist fins ara que Desnudas representa dones solteres i amb complexos com a personatges 

incomplets, incompetents i passius, que necessiten l’ajuda de l’expert del programa. En aquest 

programa  no  es  vincula  els  complexos  amb  defectes  físics  sinó  amb  una  percepció 

distorsionada  del  propi  cos  i  una  definició  massa  estreta  de  bellesa.  Per  solucionar  el 

problema,  doncs,  s’apostarà  per  treballar  l’aspecte  psicològic,  tot  i  que  qui  durà  a  terme 

aquesta tasca no és expert en aquest àmbit. Al mateix  temps, hem vist que s’introdueix una 

segona  solució:  ensenyar  a  les  dones  a  comprar  la  roba  que millor  els  queda,  per  tal  que 

puguin mostrar‐se femenines, sensuals i seductores.  

Està clar que en aquest programa hi ha algunes esquerdes  (per exemple, plantejar un canvi 

psicològic com quelcom molt fàcil i ràpid) i algunes ambivalències, com per exemple combinar 

el treball psicològic amb el consumisme. A través de  l’enunciació s’intentarà, per una banda, 

guiar la lectura de l’espectador, en segon lloc fer visible una transformació que és bàsicament 

interior i, finalment, intentar resoldre l’ambivalència descrita anteriorment.  

A continuació repassarem aquests recursos enunciatius i quines funcions tenen en el text, així 

com quins  valors  se’n desprenen. Aquest  apartat  està organitzat de  la  següent manera:  en 
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primer  lloc es descriuran breument els recursos enunciatius utilitzats a Desnudas, un apartat 

que  servirà  com  a  introducció  de  l’anàlisi.  A  continuació  s’analitzarà  com  es  combinen  els 

diferents elements de  l’enunciació en moments clau del programa:  la  identificació de  la falta 

inicial,  la  representació  de  la  transformació  de  les  participants  i  el  final  feliç  del  programa. 

També ens fixarem en el caràcter didàctic del programa, en quin tipus d’informació es dóna a 

l’espectador. Intercalarem a l’anàlisi extractes dels diàlegs dels capítols analitzats i imatges del 

programa, que serviran per il∙lustrar allò que s’explica. 

 

Trets generals de l’enunciació de Desnudas 

Com hem dit, en tots els capítols de Desnudas s’identifica una unitat estilística molt marcada. 

En primer  lloc, el programa  segueix els codis del documental d’observació  (una càmera que 

capta al vol esdeveniments reals, tot i que generats pel programa, sense intervenir en ells) i el 

reportatge periodístic  (declaracions a càmera de  la participant). Aquests  trets estan matisats 

per  altres  característiques  que  donen  ritme  al  programa  i  l’apropen  als  gèneres 

d’entreteniment: plans de curta durada, enquadraments en diagonal, ús constant de música 

heterodiegètica... 

A nivell narratiu,  tots els episodis de Desnudas  segueixen un esquema  idèntic  (i  ja hem vist 

que,  a més,  les  activitats  dutes  a  terme  per  les  participants  també  són  les mateixes).  El 

programa està organitzat a través de blocs temàtics, que estan ordenats cronològicament i que 

encaixen amb els tres actes del relat clàssic. 

En  aquest  programa  es  fa  servir  un  narrador  en  off,  heterodiegètic,  objectiu,  fiable  i 

transparent,  que  guia  la  lectura  del  programa  en  tot moment.  És  una  veu masculina  que 

utilitza un to neutre. També s’utilitzen rètols sobreimpressionats en la imatge, en els que se’ns 

dóna  informació extra  (per exemple el preu de  la  roba que es  compra  la participant)  i que 

també fan la funció de narrador heterodiegètic, objectiu, fiable i transparent. Les participants 

en alguns moments fan de subnarradores, explicant a càmera com se senten i com han viscut 

els diferents moments del programa. Aquestes, pel fet de ser subnarradores homodiegètiques, 

són subjectives, poc  fiables, amb poca distància respecte els  fets narrats, però serveixen per 

mostrar a l’espectador la seva experiència subjectiva dels esdeveniments mostrats. 
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Finalment, Desnudas inclou moments didàctics, en els que el programa s’adreça directament a 

l’espectador per donar‐li consells. Veurem com aquests es  limiten a  l’àmbit del consum (com 

comprar  la  roba  adequada),  deixant  de  banda  altres  qüestions,  com  les  transformacions 

psicològiques.  

 

Acte I: Identificació de la falta inicial 

En  les primeres seqüències de Desnudas s’explicita  la falta  inicial de  la participant  i  les seves 

causes de forma reiterada (de fet, es representa quatre vegades utilitzant diferents recursos). 

També es fan explícits l’objecte de valor i es presenta a l’expert. El contracte, en canvi, queda 

implícit. Anem a veure‐ho amb més detall. 

Cada episodi comença amb una introducció del narrador en off en la que explica la falta inicial 

de les participants (els complexos) i la solució d’aquesta falta (millorar l’autoestima). 

Narrador  off  [“Clara”]:  Desnudas  es  un  programa  para  todos  los  cuerpos,  porque  la 

belleza no se mide en centímetros. Cuando una mujer se enfrenta al espejo ve más a los 

complejos que a sí misma: se ve gorda, no le gustan sus piernas, en definitiva, no es feliz. 

La solución está en mejorar su autoestima y para eso no es necesario pasar por ningún 

quirófano. 

Narrador off [“Sonia”]: En Desnudas sabemos que la belleza no es una cuestión de talla, 

sino de miradas. Cuando una mujer no es feliz con lo que ve frente al espejo el problema 

no  está  en  la medida  de  sus  caderas.  Está  en  la medida  de  su  autoestima. Muchas 

mujeres  llegan  a  pensar  que  la  única  solución  es  la  cirugía.  En  Desnudas  vamos  a 

demostrarles que están en un error.  

Per  tant en  aquesta  introducció es defensa una definició més àmplia de bellesa, es deslliga 

complexos  i  cos  i es  critica  la  cirurgia  estètica  com  a  solució  (situant  així el programa  a  les 

antípodes de Cambio Radical). A més a més, es fa referència de manera velada a una situació 

social més  àmplia  ja  que  es  parla  en  termes  generals  (“cuando  una mujer  se  enfrenta  al 

espejo...”). Tot i això, no es va més enllà i les causes socials del descontentament de la majoria 

de les dones amb la seva aparença queden fora del programa.  

Aquestes  paraules  van  acompanyades  d’unes  imatges  de  noies  normals  i  corrents  en  roba 

interior, que somriuen  i es mouen de forma desenfadada,  juntament amb una música alegre 
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(Figura  4.3‐2).  Es  tracta,  doncs,  d’una  mirada  no  repressora  al  cos  femení  que  amplia  la 

definició de bellesa. Ara bé, si dèiem que el narrador en off generalitza en aquesta introducció 

i parla de  les dones en general, en aquestes  imatges  les dones, que representen el col∙lectiu 

femení, apareixen sobre un fons blanc, de manera que s’esborra visualment tot context social 

o ideològic.  

 

FIGURA 4.3‐2: UNA MIRADA NO REPRESSORA AL COS FEMENÍ 

   

   

DESNUDAS (TEMPORADA 1) 

 

Tot  això  es  reafirma  en  la  careta  del  programa  (Figura  4.3‐3).  En  aquesta  apareixen  cossos 

femenins amb corbes (allunyant‐se dels ideals de bellesa lligats a l’esveltesa), amb referències 

explícites als  centímetres  i  les  talles. Al mateix  temps apareixen noies amb  cara d’infelicitat 
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(referència a la falta inicial de les participants). La cançó, significativament, és el tema de Mika 

“Big girls you are beautiful”.  

 

FIGURA 4.3‐3: CARETA DE DESNUDAS 

   

   

   

DESNUDAS (TEMPORADA 1) 
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Quan el narrador en off presenta a  la participant que apareixerà en  l’episodi  i a  l’expert, tots 

aquests elements es reiteren: 

Narrador off [Clara]: Clara detesta su culo y sus caderas, no se ve guapa y ya no sabe qué 

hacer para verse guapa. Ahí es donde entra en acción Juanjo Oliva, diseñador de moda y 

conocedor, como nadie, de lo que necesita una mujer para estar guapa. Con la ayuda de 

un equipo de especialistas  Juanjo acompañará a Clara en el proceso que  le enseñará a 

sacarse el máximo partido. Clara no cree que podamos ayudarla, pero  Juanjo Oliva  se 

encargará de demostrarle lo contrario. 

Juanjo [mirant a càmera]: Confía en mí y te ayudaré a sentirte guapa vestida y desnuda 

Així doncs,  el narrador  fa  explícit  verbalment  la major part dels  elements  vistos  en  l’anàlisi 

actancial:  la  falta  inicial de  la participant  (en aquest cas, concretant en el seu cas particular: 

“Clara detesta su culo y sus caderas, no se ve guapa”);  la seva  incompetència per aconseguir 

l’objecte de valor (“Ya no sabe qué hacer para verse guapa”); les accions de tipus comunicatiu 

que durà a  terme  l’expert per  fer guanyar a  la participant  les  competències necessàries per 

aconseguir l’objecte de valor (“Juanjo acompañará a Clara en el proceso que le enseñará...”); la 

presència d’adjuvants (“Con la ayuda de un equipo de especialistas...”). Com es pot comprovar, 

es guia la interpretació de l’espectador model de ben a prop.  

Curiosament, Desnudas no destina gaires esforços a legitimar a Juanjo Oliva com a expert que 

té  les  competències  necessàries  per  tal  d’actuar  i  ajudar  a  la  participant.  Com  hem  vist,  el 

narrador es limita a afirmar que Juanjo és “diseñador de moda y conocedor, como nadie, de lo 

que  necesita  una mujer  para  estar  guapa”, mentre  veiem  a  Juanjo  en  una  tenda  de  roba 

femenina, una referència clara al consum (Figura 4.3‐4). És a dir, se’l  legitima com  la persona 

adequada per ensenyar a la participant a comprar la roba adequada a la seva forma de cos. En 

canvi, no s’intenta relacionar  la seva expertesa amb  la capacitat per abordar transformacions 

de caire psicològic.  
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FIGURA 4.3‐4: PRESENTACIÓ DE JUANJO OLIVA 

   

DESNUDAS (TEMPORADA 1, EPISODI 4, “CLARA”) 

 

Un  altre  element  interessant  d’aquest  fragment  és  que,  a  l’hora  de  fer  referència  a  les 

solucions proposades, es detecta un canvi  respecte  la primera  introducció: en aquest cas es 

parla de la millora a través del consum (“le enseñará a sacarse el máximo partido”) i s’oblida la 

part psicològica. Finalment,  les paraules de Juanjo a càmera, fan referència als dos processos 

d’aprenentatge: aprendre a comprar (“vestida”) i millorar l’autoestima (“desnuda”). 

Així, en els primers minuts de programa ja apareixen en el text desajustos entre identificar els 

errors  perceptius  i  una  definició  massa  restrictiva  de  bellesa  com  a  causa  de  la  manca 

d’autoestima  de  les  participants  i  proposar  una  solució  basada  en  el  consum.  Aquesta 

contradicció simplement s’obvia en el text. 

Després de la presentació de la participant per part del narrador es torna a representar la falta 

d’aquesta per tercera vegada. En aquest cas, serà ella mateixa qui explica a càmera què no  li 

agrada del seu cos i el sofriment que la baixa autoestima i els complexos li provoquen. Donat 

que  el  seu  relat  és  subjectiu  i  poc  fiable  perquè  la  participant  és  una  subnarradora 

homodiegètica,  familiars  o  amics  d’aquesta  corroboren  el  seu  relat.  Ara  bé,  allò  que 

corroboren els familiars és la baixa autoestima i l’estat d’ànim que li produeix aquesta i no els 

defectes físics (com sí que passava a Cambio Radical).  

Aquest  relat  inicial  de  la  participant  s’intercala, mitjançant  un muntatge  paral∙lel,  amb  les 

opinions de gent anònima (homes  i dones joves  i adults) que observen una fotografia del cos 

de la participant en roba interior projectada al carrer (veure Figura 4.3‐5). 
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FIGURA 4.3‐5: EL COS DE CLARA PROJECTAT EN UNA PLAÇA DE MADRID 

 

DESNUDAS (TEMPORADA 1, EPISODI 4, “CLARA”) 

 

Anem  a  veure  un  extracte  de  l’inici  del  programa  dedicat  a  Clara  per  entendre  com  es 

construeix aquest relat en paral∙lel:  

Dona 1: Me parece una mujer sexy, como las de hoy en día 

Home 1: A mí me parece que es muy femenina.  

Juanjo: ¿Te parece que su barriguita está bien? 

Dona 2: Está estupenda. 

Dona 3: No tiene ninguna barriga. 

Clara: Lo que no me gusta de mí, pues es mi barriga, y mis caderas. 

Juanjo: ¿Qué destacarías del cuerpo de esta chica? 

(…) 

Home 2: Yo empezaría por el ombligo, me parece un ombligo simpático, sensual... 

(...) 

Dona 4: A mí me parece bastante sexy esta mujer. 

Dona 2: El pecho está estupendo.  

Home 3: Ni mucho ni poco pero bien, en su justa medida. 
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Dona 2: Ya quisieran muchas… 

Clara: Creo que tengo poco pecho y me veo que estoy un poco descompensada. 

(…) 

Juanjo: Del 1 al 10, ¿qué nota le darías? 

Home 3: Un siete, un ocho, perfectamente. 

Dona 2: Un nueve, en algunas partes un diez. 

Home 2: Un siete y medio. 

Dona 1: Un nueve. 

Home 4: Un diez. 

Dona 3: Ocho y medio. 

Dona 5: Sí, por lo menos un ocho. 

Home 5: Un nueve. 

Les opinions que es mostren, totes positives, desacrediten sistemàticament cadascuna de  les 

opinions de la participant sobre el seu cos. D’aquesta manera es torna a deixar clar que la falta 

no es troba en aquest, sinó en la mirada.  

Finalment,  la  participant,  acompanyada  per  Juanjo,  ha  de mirar‐se  en  roba  interior  en  tres 

miralls de cos sencer que abracen 360o situats en el plató blanc i buit (Figura 4.3‐6). Mitjançant 

aquesta seqüència s’identifica la falta inicial de la participant per quarta vegada. Juanjo explica 

que  l’objectiu  d’aquest  acte  és  “afrontar  els  seus  complexos”,  però  en  realitat  el  que 

s’aconsegueix és mostrar‐los a  l’espectador de nou. Les participants, que mentre es miren al 

mirall  assenyalen  les  parts  que  menys  els  agraden  d’elles  mateixes,  demostren  molta 

incomoditat (Clara fins i tot acaba plorant). Aquí es reitera, doncs, que la falta de la participant 

és  la  relació que manté amb el  seu  cos  i el  rostre que demostra  incomoditat  serveix  com a 

índex d’aquesta falta. Per aquest motiu els primers plans tenen molta importància en aquesta 

seqüència. És a dir, el programa posa  les participants  sota pressió per despertar  sentiments 

autèntics que  funcionen com a evidència d’una  falta que és difícil de representar visualment 

(ja que és de tipus psicològic).  
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FIGURA 4.3‐6: CLARA DAVANT EL MIRALL 

   

 DESNUDAS (TEMPORADA 1, EPISODI 4, “CLARA”) 

 

En aquesta seqüència, que fa de pont entre el primer i el segon acte, trobem una ambivalència 

en l’actitud de Juanjo que serà una constant al llarg del programa. Per entendre‐la pot ser útil 

comparar‐lo  amb  Gok Wan,  el  presentador  del  format  original. Wan  al  llarg  del  programa 

repeteix  contínuament  a  les  participants  que  estan  fantàstiques,  són  sexies  i  que  han  de 

començar  a  “estimar  allò  que  tenen”.  En  canvi,  Juanjo  no  acostuma  a  fer  aquest  tipus  de 

comentaris,  sinó  que  centra  la  seva  atenció  en  com  a  través  de  consumir  els  productes 

adequats és possible millorar la seva imatge. Per exemple, a Sonia li diu: “para esta parte, que 

es la que más te preocupa, el tema de las cartucheras, hay muchas soluciones en el mercado y 

yo te voy a dar un montón de consejos que vas a poder adaptar”. És a dir, apareix en el discurs 

de Juanjo  la  idea que el problema de Sonia no és només una qüestió de complexos, tot  i els 

esforços del programa per construir aquest discurs.  

 

Acte II: El procés de transformació 

Com hem dit, el procés de transformació de  la participant, que ocupa el segon acte del relat, 

consta de dues fases: la “teràpia” psicològica per millorar l’autoestima i l’educació sobre com 

consumir. 

En  relació  a  les  activitats  que  tenen  com  a  objectiu  transformar  la  forma  de  pensar  de  la 

participant, i com ja hem assenyalat anteriorment, el programa s’enfronta al problema de com 
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fer visible aquest  treball psicològic. Això  s’aconseguirà a  través de varis  recursos. En primer 

lloc, es duen a terme activitats fàcils de representar televisivament. Per exemple, l’activitat en 

la que la participant s’ha de comparar amb altres noies permet fer visible la percepció que té 

aquesta del seu cos, quina imatge mental té d’ella mateixa.  

En segon  lloc, s’explicita verbalment  tot allò que passa,  ja sigui a  través del narrador en off, 

Juanjo Oliva o  la mateixa participant. Per exemple, el narrador presenta  les dues activitats  i 

deixa clar l’objectiu d’aquestes: 

Narrador off: Como hemos visto, uno de  los mayores complejos de Clara es su barriga. 

Para  demostrarle  que  su  concepto  sobre  ella  misma  no  es  real,  contamos  con  la 

participación de seis chicas. (…) Clara descubrirá que tiene una percepción diferente de la 

realidad. 

Posteriorment Juanjo torna a explicar la dinàmica a la participant. Finalment, un cop l’activitat 

s’ha acabat,  la participant explica a  càmera què  li ha  semblat  l’exercici  i quines  conclusions 

n’ha extret. Aquesta és una manera de demostrar la utilitat de l’exercici i verbalitzar que s’ha 

produït una transformació interior en la participant. 

Tot  i això, a vegades  les paraules de  la participant no demostren haver  interioritzat encara, 

com és normal, les conclusions de l’exercici. Per exemple, en el cas de Clara: 

Clara: Creo que al final me he dado cuenta que estoy equivocada, ¿no? (...) Juanjo… pues 

él entiende más de todo esto y si él ha visto que realmente mi posición era esa, pues creo 

que es así. 

És a dir, l’exercici pretenia confrontar la percepció de Clara amb la realitat, però ella no entén 

l’exercici així, sinó com una comparació entre la seva percepció del seu cos i la de Juanjo (és a 

dir, una altra percepció subjectiva tot  i que més fiable en ser expert). Aquestes esquerdes el 

text les torna a obviar. 

Seguint amb els recursos utilitzats a Desnudas per visibilitzar transformacions  interiors, en el 

cas de  la  segona activitat de  la  teràpia psicològica  (en  la que  s’ensenya a  la participant què 

opinen sobre el seu cos altres persones), es mostra  la reacció de  la participant en un primer 

pla, per tal que l’espectador vegi la seva reacció emotiva davant els comentaris positius i que 

funciona com a índex d’un canvi d’actitud i percepció de la realitat.  
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FIGURA 4.3‐7: LA REACCIÓ DE CLARA EN ESCOLTAR COMENTARIS POSITIUS SOBRE EL SEU COS 

 

DESNUDAS (TEMPORADA 1, EPISODI 4, “CLARA”) 

 

Pel  que  fa  a  l’aprenentatge  lligat  al  consum  de  roba,  aquest  té  dues  fases.  Primer,  Juanjo 

explica a Clara quins són els tallatges de roba que  l’afavoriran més  i per fer‐ho ratlla amb un 

rotulador negre una fotografia de la participant en roba interior (Figura 4.3‐8). Aquesta imatge 

ens remet directament a  l’àmbit de  la cirurgia estètica:  les  línies que  Juanjo dibuixa sobre  la 

fotografia recorden com els cirurgians dibuixen sobre el cos de les pacients per marcar per on 

han  d’operar.  I  la  relació  no  és  gratuïta  ja  que  en  aquesta  part  del  programa  l’objectiu  és 

disciplinar l’aparença del cos a través de la roba. 

 

FIGURA 4.3‐8: L’ANÀLISI DEL COS DE CLARA FET PER JUANJO 

 

DESNUDAS (TEMPORADA 1, EPISODI 4, “CLARA”) 
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Posteriorment,  la  teoria  es  porta  a  la  pràctica  en  botigues,  en  les  que  Clara  s’emprovarà 

diferents peces. Al  llarg d’aquest procés, el narrador en off verbalitza els canvis soferts per  la 

participant, que és possible que l’espectador no pugui apreciar: 

Narrador  en  off:  Gracias  a  Juanjo,  Clara  ha  aprendido  a  sacarse  el máximo  partido. 

Ahora luce sonriente aquella ropa que jamás pensó que se pondría.  

Finalment,  la  participant  s’emprova  un  conjunt  i  es  mira  al  mirall.  Aquest  moment  es 

representa mitjançant un primer pla de la seva reacció, que preludia el moment de la revelació 

final i prepara el terreny per a tancar el relat amb un final feliç. 

 

FIGURA 4.3‐9: CLARA ES MIRA AL MIRALL PORTANT ROBA NOVA 

   

DESNUDAS (TEMPORADA 1, EPISODI 4, “CLARA”) 

 

És important recalcar que la roba que s’emprova i se li regala a la participant mai és de luxe (a 

diferència del que passava a Cambio Radical)184 i que no es fan referències a millorar de classe 

social a partir de millorar d’aspecte. Només  la maquilladora donarà a cada participant alguns 

senzills consells que ella afirma que “dóna a les seves clientes famoses”, per exemple posar‐se 

col∙liri als ulls per evitar que estiguin vermells o exfoliar‐se els llavis amb un raspall de dents.  

 

                                                            
184  Es pot  afirmar  això perquè en  el programa  s’especifica el preu d’aquesta  roba,  com  veurem més 
endavant. 



Desnudas 
 

271 

Acte III: La revelació final 

Capa episodi de Desnudas acaba amb un final feliç: la participant ha guanyat l’autoestima que 

li  faltava  i  té  roba  nova  amb  la  que  podrà  lluir  el  seu  cos  i  tornar  a  tenir  una  aparença 

femenina. Tal com passava a l’inici del programa amb la falta, es reitera vàries vegades l’estat 

final de conjunció a la que ha arribat la participant. 

El tercer acte de cada episodi de Desnudas comença amb el moment de la revelació final, en el 

que  la participant es mira al mirall després d’una  sessió de perruqueria  i maquillatge  sense 

miralls. Per aconseguir que la revelació final tingui algun efecte cal que el programa gestioni la 

informació  que  dóna  als  personatges  i  a  l’espectador.  En  aquest  cas,  es  posa  en  escena  la 

sorpresa de  la participant al veure’s per primera vegada amb un nou aspecte, però aquesta 

sorpresa  no  és  compartida  amb  l’espectador,  que  sí  que  ha  pogut  veure  el  procés  de 

transformació i l’estat final abans que ella. Per tant, el clímax del relat no té tant a veure amb 

la transformació exterior de la participant, com amb les seves emocions, cosa que és coherent 

amb l’objectiu del programa, que és canviar l’interior més que l’exterior. 

 

FIGURA 4.3‐10: LA REVELACIÓ FINAL 

   

DESNUDAS (TEMPORADA 1, EPISODI 4, “CLARA”) 

 

A més,  seguint  la  lògica de  verbalitzar  absolutament  tots els aspectes del programa,  Juanjo 

pregunta explícitament a les participants com se senten per tal de dissipar qualsevol dubte que 

pogués quedar en l’espectador: 
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Juanjo: ¿Cómo te sientes? 

Clara: Pues, guapísima, la verdad. 

Juanjo: Estás preciosa. 

Aquest moment de revelació final es desenvolupa en el plató blanc i buit, en el que Clara està 

sola amb Juanjo. És a dir, és un moment totalment individual, en el que no es busca la reacció 

de ningú més que de la participant (a diferència de programes com Cambio Radical o 10 Years 

Younger en els que la revelació final es fa davant dels familiars). 

Després d’aquest moment, Juanjo demana a  la participant que faci una sessió de fotos sense 

roba. El que es busca en aquesta seqüència és un contrast: a l’inici del programa la participant 

es mira al mirall en  roba  interior  i plora, al  final posa despullada per un  fotògraf contenta  i 

confiada. És una altra forma de fer visible la transformació interior i l’estat de conjunció de la 

participant, demostrar que ja té autoestima.  

 

FIGURA 4.3‐11: LA SESSIÓ DE FOTOS DE CLARA 

   

DESNUDAS (TEMPORADA 1, EPISODI 4, “CLARA”) 

 

Si  observem  la  Figura  4.3‐11,  el  referent  directe  d’aquestes  imatges  són  les  fotografies 

eròtiques, en  les que  la dona és objecte del desig masculí: Clara posa despullada en un  llit, 

entre els llençols, mira a càmera directament, es toca els cabells... Queda clar que el programa 

estableix una equivalència entre autoestima, feminitat i sensualitat.  
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Després de  la  sessió de  fotos, el narrador en off  reitera  l’estat  final de conjunció mentre es 

mostren imatges de l’abans i el després de la participant: 

Narrador off: A Clara, sus complejos,  le habían  transformado en una mujer  triste y sin 

vida cuando la conocimos. Ahora Clara es lo opuesto a eso. Camina con seguridad, sonríe 

como hacía tiempo que no lo hacía y ha vuelto a verse guapa.  

 

FIGURA 4.3‐12: CLARA, ABANS I DESPRÉS DE PASSAR PEL PROGRAMA 

 

   

DESNUDAS (TEMPORADA 1, EPISODI 4, “CLARA”) 

 

Les  imatges  d’abans  i  després,  en  primer  lloc, mostren  la  transformació  exterior  de  Clara 

gràcies  a  l’adquisició  dels  béns  adequats:  porta  un  dels  conjunts  que  s’ha  emprovat  amb 

Juanjo, del que destaca  l’americana blanca que contrasta amb els colors foscos que porta en 

les  imatges de  les primeres seqüències. En segon  lloc, una transformació  interior,  ja que allò 

que més contrasta entre unes  imatges  i  les altres és  l’actitud de Clara: primer es veu  trista  i 
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cansada  i després  se  la mostra eufòrica. Al mateix  temps,  l’espai en el que es desenvolupa 

aquesta seqüència és un espai públic que forma part de la vida quotidiana de la participant (la 

plaça per on passa després de recollir els fills de l’escola), de manera que es transmet la idea 

que el programa ha canviat la seva vida.  

Finalment,  en  un  epíleg,  la  fotografia  de  la  sessió  de  fotos  sense  roba  de  la  participant  es 

projecta  a  la  Gran  Via  de Madrid.  En  aquest  cas  Clara  està  present  i  Juanjo  la  convida  a 

preguntar  als  vianants  què  els  sembla  la  fotografia.  Els  comentaris  altre  cop  són  positius  i 

expliciten la bellesa i sensualitat de la participant. Aquesta seqüència serveix per reafirmar per 

última  vegada  la  transformació  interior  de  Clara. No  només  és  capaç  de  fer‐se  fotos  sense 

roba, sinó que s’atreveix a enfrontar‐se directament amb les opinions de la gent del carrer (és 

a dir, de la societat), mentre que abans la manca d’autoestima li impedia pensar que podia ser 

vista com una dona atractiva. 

 

FIGURA 4.3‐13: LA FOTOGRAFIA DE CLARA DESPULLADA A LA GRAN VIA DE MADRID 

 

DESNUDAS (TEMPORADA 1, EPISODI 4, “CLARA”) 

 

En aquest tercer acte, a més, es fa explícit el reconeixement del programa com a heroi per part 

de la participant i la sanció que aquest rep a canvi (el seu agraïment):  

Clara [parlant a càmera]: Para mí ha sido un regalo estupendo, porque me veo además 

guapísima. (...) Para mí ha sido una experiencia muy bonita que  jamás,  jamás olvidaré. 

Muchas gracias a todos.  
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D’aquesta manera el programa demostra que ha fet bé la seva feina, que l’expert ha complert 

la seva missió amb èxit. 

 

El caràcter didàctic del programa 

Desnudas es presenta a ell mateix com un programa didàctic, és a dir, que encara manté dins 

el  text  les  traces  dels  seus  avantpassats  televisius  (els  programes  de  hobbies).  Això  ho  fa 

adreçant‐se  directament  a  l’espectadora  (femenina)  per  donar‐li  consells  en  diferents 

moments del programa. Aquests consells són de tres tipus. 

En  primer  lloc, mentre  Juanjo  ensenya  a  la  participant  quin  tipus  de  roba  li  queda millor, 

s’intercalen  seqüències  breus  en  les  que  el  narrador  explica  diferents  estils  de  roba  (tipus 

d’escots,  pantalons,  faldilles...)  i  la  seva  utilitat.  S’utilitza  com  a  il∙lustració,  curiosament, 

imatges de passarel∙les (cosa que es contradiu amb la frase de la introducció “la belleza no se 

mide en centímetros”), introduint una nova esquerda en el text. 

En  segon  lloc,  es  fan  ressenyes  de  diferents  tractaments  de  bellesa,  ja  sigui  per millorar  la 

figura o disminuir  la cel∙lulitis. En aquest cas, vàries noies “normals  i corrents”  (les mateixes 

que apareixen en  l’entradeta  i que serveixen d’escala de mesura en  la primera activitat de  la 

teràpia)  proven  els  tractaments  i  donen  la  seva  opinió,  mentre  s’especifica  en  un  rètol 

sobreimpressionat en la imatge el preu d’aquests (Figura 4.3‐14).  

 

FIGURA 4.3‐14: RESSENYES DE TRACTAMENTS DE BELLESA 

   

DESNUDAS (TEMPORADA 1, EPISODI 4, “CLARA”) 
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Finalment,  també  s’especifiquen  els  preus  de  les  peces  de  roba  que  Juanjo  mostra  a  la 

participant,  en  alguns  casos  a  partir  de  plans  fets  específicament  per  a  això  en  els  que  la 

participant està en un fons blanc donant voltes (Figura 4.3‐15).  

 

FIGURA 4.3‐15: APRENDRE A COMPRAR ROBA 

   

DESNUDAS (TEMPORADA 1, EPISODI 4, “CLARA”) 

 

Com es pot observar, tots aquests consells tenen a veure amb aprendre a consumir (cosa que 

se subratlla amb l’especificació dels preus dels productes). En canvi, no passa el mateix amb el 

treball psicològic. D’aquesta manera en el programa s’introdueix un petit desequilibri entre les 

aquests dos elements, a favor del primer.  
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4.3.3. Conclusions 

4.3.3.1. Els personatges: participants i experts 

Totes les participants de Desnudas són dones d’entre 30 i 40 anys, que tenen trets físics que no 

s’ajusten a un  ideal de bellesa basat en  l’esveltesa  i són  incompletes a nivell personal perquè 

no  tenen autoestima. Així, Desnudas relaciona dona  i problemes  lligats amb  l’aparença  física 

(tal  com  passava  a  Cambio  Radical).  Al mateix  temps  les  participants  són  incompetents  i 

passives, de manera que han de ser ajudades per l’expert del programa, que és l’heroi del relat 

(un heroi altruïsta que actua per compassió  i no demana res a canvi). Per aconseguir  la seva 

ajuda, les participants hauran de demostrar que mereixen ser ajudades confessant la seva falta 

a càmera, amb el component d’humiliació que això comporta. 

L’expert  del  programa,  que  manté  amb  les  participants  una  actitud  molt  propera 

(contínuament les abraça, els parla amb un to tendre, etc.), adopta una posició de superioritat 

jeràrquica  respecte aquestes, de manera que els dirà en  tot moment què han de  fer  (inclòs 

treure’s  la  roba  o  fotografiar‐se  despullades).  Ara  bé,  Desnudas  introdueix  una  diferència 

important respecte Cambio Radical en relació a l’objectiu de l’acció de l’expert del programa: 

no  es  tracta  d’atribuir  al  participant  l’objecte  de  valor  (fer  un  acte  de  caritat),  sinó  fer‐la 

competent per  tal que aconsegueixi  l’objecte de valor per ella mateixa  (educar‐la). Per  tant, 

l’objectiu és convertir aquestes dones en personatges actius.  

 

4.3.3.2. Les transformacions: falta inicial, objecte de valor i mitjans de 

consecució 

Desnudas representa un tema de caire social i ideològic com un problema merament individual 

a través de la causa identificada (la percepció individual del propi cos), les solucions prescrites 

(psicologia i consum) i els recursos de l’enunciació (en el text, la participant és aïllada del seu 

entorn familiar mentre dura el procés, s’utilitza un plató blanc i buit...). Tot i això, Desnudas és 

un  dels  programes  de  la mostra  que més  amplia  el  seu  punt  de  vista,  ja  que  introdueix  la 

societat  a  través  d’entrevistes  a  la  gent  del  carrer  (a  través  de  les  quals  intenta  ampliar  la 

definició de bellesa). Ara bé, aquest esforç no va més enllà, ja que no es parla clarament de les 

arrels socials i ideològiques del problema.  
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La  falta  inicial de  les participants de Desnudas és  idèntica a  la de  les participants de Cambio 

Radical.  Ara  bé,  la  principal  diferència  entre  els  dos  programes  resideix  en  el  fet  que  a 

Desnudas no s’estableix una relació causal entre complexos i defectes físics. Així, la comparació 

entre aquests dos programes permet comprovar com un simple canvi en la  identificació de la 

causa  de  la  falta  inicial,  comporta  també  un  objecte  de  valor,  uns mitjans  de  consecució 

d’aquest i unes competències necessàries per aconseguir‐lo totalment diferents. 

La causa dels complexos assenyalada pel programa és una percepció desviada del propi cos  i 

una mirada repressora basada en uns  ideals de bellesa massa estrictes. Per tant,  l’objecte de 

valor  proposat  pel  programa  (i  al  que  han  d’aspirar  les  dones)  serà  tenir  seguretat  i 

autoestima, no un  cos perfecte. Així, Desnudas  intentarà  ampliar  la definició de bellesa  (en 

aquest  sentit  és útil  comparar  la  Figura  4.1‐3 o  la  4.1‐9  amb  la  Figura  4.3‐2,  en  les que  es 

mostra que la representació del cos femení a Cambio Radical i Desnudas no té res a veure). 

Desnudas  planteja  millorar  l’autoestima  a  partir  d’un  treball  psicològic,  una  novetat 

interessant  respecte  altres  realities  de  transformació  que  giren  al  voltant  del  tema  de 

l’aparença física. Ara bé, el programa banalitza  la psicologia  i  les transformacions  interiors,  ja 

que qui duu a terme la “teràpia” no és un psicòleg, sinó un dissenyador de moda (tot i que les 

dues  dinàmiques  que  es  duen  a  terme  sí  que  estan  inspirades  en  tècniques  de  teràpia 

psicològica). Aquest aspecte de Desnudas està en sintonia amb allò assenyalat per F. Bonner 

(2008) sobre el  fet que en els realities de transformació és habitual que experts de tot  tipus 

d’àrees  s’atreveixin a  jugar a  ser  terapeutes. Això és emfasitzat pel  fet que  la  transformació 

representada  és molt  ràpida,  tant  a  nivell  de  la  història  com  del  relat  (i  emfasitzada  per 

l’estructura  episòdica  del  programa)  i  acaba  sempre  amb  un  resultat  positiu.  Aquesta 

representació de les transformacions interiors com quelcom ràpid i fàcil es pot relacionar amb 

una  definició  de  la  identitat  com  quelcom mal∙leable,  una  idea  que  retrobarem  en  altres 

programes de la mostra. 

Fins  aquí  Desnudas  sembla  un  programa  progressista185  que  planteja  un  canvi  de  valors 

respecte el  rol assignat a  la dona  i  la definició de bellesa  imperant. Ara bé, en el programa 

trobem  alguns  desajustos  i  incoherències  en  relació  a  aquests  elements,  així  com  una 

ambivalència entre aquests valors progressistes i altres de conservadors.  

                                                            
185 Veure Fiske (1999). 
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Això  es  degut  a  la  segona  solució  prescrita  pel  programa  per millorar  l’autoestima  de  les 

dones: el consum. Desnudas representa la compra de béns (roba i tractaments de bellesa) com 

una  manera  de  millorar  personalment  (desvinculada,  aquest  cop,  de  la  idea  de  mobilitat 

social). Aquesta segona solució, que no es desprèn directament de  la causa de  la falta  inicial 

identificada  pel  programa  (recordem  que  de  tipus  psicològic),  adquireix  una  rellevància 

especial en el  text pel  fet que és prescrita a  l’espectador explícitament mitjançant  recursos 

didàctics (tots els consells que s’adrecen a l’espectador tenen a veure amb el consum i no amb 

els aspectes psicològics del problema).  

És  precisament  la  incorporació  d’aquest  element  el  que  crea  esquerdes  en  el  discurs  del 

programa. Aparentment, Desnudas no  intenta disciplinar el cos femení: no es parla de dietes, 

exercici, ni cirurgia. Ara bé, sí que s’utilitzen altres mètodes més subtils, com els tractaments 

de bellesa o la roba interior reductora, que “ajuda a millorar la figura”. Evidentment posar‐se 

una crema per reduir la cel∙lulitis o posar‐se un body i unes mitges reductores no és el mateix 

que sotmetre’s a una operació de cirurgia estètica, però beu de la mateixa font. Així, es pot dir 

que Desnudas  transmet missatges contradictoris: per una banda es diu explícitament que  la 

falta inicial de les participants no és el seu cos sinó la seva percepció d’aquest i al mateix temps 

es mostra com a través del consum es pot dissimular els seus trets físics “desviats”.  

El  fet  de  no  parlar  de  les  arrels  socials  del  problema  i  introduir  una  solució  basada  en  el 

consum i en la necessitat de disciplinar el cos femení limita el potencial progressista. De fet, la 

combinació d’aquesta aproximació individual i l’èmfasi posat en la millora personal a través del 

consum ens retorna a l’àmbit del postfeminisme.  

Finalment,  el  rol  que  s’assigna  a  la  dona  no  pot  ser més  tradicional.  A  Desnudas  la  dona 

segueix essent representada com un objecte de desig masculí. En primer  lloc, es transmet  la 

idea que una dona ha de ser femenina i sensual, no pot amagar el seu cos en un xandall, sinó 

que ha de deixar veure les seves corbes, mostrar‐se seductora, oferir‐se a la mirada masculina. 

A més a més, recordem que  la pràctica totalitat de dones que apareixen en aquest programa 

estan solteres o separades/divorciades i tenen entre 30 i 40 anys, de manera que s’introdueix 

subtilment en el  text  l’objectiu  final de mostrar‐se  femenina  i atractiva:  trobar parella  (més 

encara quan la forma de demostrar la seguretat que han aconseguit és posant despullades en 

postures eròtiques).  
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A més, introduint el tema de la roba i l’aparença física, en el programa es propugna una unitat 

entre  l’aspecte  exterior  i  l’interior.  La  roba  que  porten  les  participants  abans  i  després  de 

passar pel programa és a  la vegada causa  i símptoma de  la seva autoestima. Portar xandall, 

roba ampla o poc femenina indica que la participant té conflictes amb el seu cos i, a la vegada, 

fa que la seva autoestima no millori. En canvi, anar amb roba femenina, estreta i sexy indica a 

la gent de l’entorn (i especialment als homes) que la participant està segura d’ella mateixa i, a 

la  vegada,  reforça aquesta autoestima. El missatge està  clar: una dona que no és  femenina 

equival a una dona incompleta. 

 

4.3.3.3. La visualització del real 

A diferència de Cambio Radical, Desnudas narra un procés de  transformació psicològica  i un 

aprenentatge (aprendre a comprar), per tant, es tracta de processos interiors i, per tant, difícils 

de mostrar audiovisualment.  La  importància de  fer visible  la  transformació de  la participant 

rau  en  l’efecte  de  real  i  en  la  necessitat  del  programa  de  demostrar  la  seva  efectivitat 

(imprescindible per reclamar el seu caràcter de servei públic). Hem vist al llarg de l’anàlisi que 

el programa intenta fer visible el procés de transformació de la participant de quatre maneres 

diferents: 

• La tria de  les activitats proposades: totes són dinàmiques visuals, que poden mostrar 

un treball interior.  

• Es  causa  en  la participant  reaccions  emotives per  tal que  allò que passa  a dins  seu 

pugui ser captat per la càmera. De fet, aquesta és una manera típica de la telerealitat 

per crear efecte de real (forçant l’emergència d’emocions autèntiques reflectides en el 

rostre, d’aquí la importància dels primers plans).  

• Mitjançant  el  narrador  en  off,  omnipresent,  que  guia  en  tot moment  la  lectura  de 

l’espectador i verbalitza tot allò que és difícil de visualitzar.  

• S’equipara el treball interior amb el treball exterior fet amb la roba, la perruqueria i el 

maquillatge: el nou aspecte de la participant és un reflex de com se sent interiorment 

(ja hem vist que el programa equipara autoestima, feminitat i sensualitat).  
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Seguint  amb  aquesta  reflexió  sobre  la  representació  de  la  realitat  en  aquest  programa,  els 

episodis de Desnudas segueixen una fórmula estricta que es repeteix de forma idèntica en tots 

els programes. Tots els episodis tenen en comú una mateixa estructura actancial, les mateixes 

dinàmiques  i activitats,  la mateixa estructura narrativa  caracteritzada per un  final  feliç... No 

s’introdueixen matisos d’un  cas a  l’altre, no es permet  la possibilitat del  fracàs, no es deixa 

esquerdes per on es pugui filtrar la realitat. De la mateixa manera, l’expert no evoluciona d’un 

capítol a l’altre, no sembla que els esdeveniments que viu provoquin en ell cap reacció.  

Al mateix  temps,  les  contradiccions  i  tensions  que  hi  ha  dins  el  text  s’obvien  i  s’intenten 

amagar mitjançant els  recursos de  l’enunciació  (tot  i que no  s’aconsegueix construir un  text 

tan unívoc i sòlid com vèiem a Cambio Radical). Així, el text intenta contenir la seva polisèmia. 

És a dir, que utilitza tot tipus de recursos per tal de donar unes instruccions de lectura clares i 

rígides que  transmetin que el programa  té èxit en  les  seves accions, que  la participant  s’ha 

transformat i que el final, per tant, és feliç i tancat (tot i que no és capaç de contenir totalment 

les seves contradiccions).  
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4.4. Esta casa era una ruina  

(Zeppelin / Antena 3, 20072010) 

 

4.4.1. Introducció  

Esta  casa  era  una  ruina  és  l’adaptació  espanyola  del  programa  nord‐americà  Extreme 

Makeover:  Home  Edition  (Estats  Units,  ABC).  Tal  com  hem  dit  en  el marc  teòric  (apartat 

2.3.3.1),  aquest  programa  suposa  una  evolució  cap  al  drama  dels  programes  dedicats  a  la 

transformació de la decoració de cases i jardins (com ara Changing Rooms o Ground Force).  

Esta casa era una ruina relata la reforma d’una casa d’una família amb dificultats econòmiques 

que no està en bones condicions per viure‐hi, ja sigui per causes externes (riuades, vendavals, 

incendis) o pel desgast provocat per l’ús i la manca de reformes. Es tracta d’un programa sense 

periodicitat regular i que s’emet en diferit186. 

És un programa episòdic en el que en cada capítol es presenta i resol un cas. Anem a resumir 

breument el seu funcionament: 

• El programa s’inicia amb una introducció Jorge Fernández (que lidera l’equip d’experts 

del programa), que presenta a càmera la família a la que s’ajudarà en el capítol, de peu 

davant un autocar amb el logotip del programa.  

• Després de la careta del programa, Jorge es reuneix amb la resta del seu equip dalt de 

l’autocar i els presenta la família que ajudaran en aquell episodi. S’intercalen blocs de 

vídeo en els que la família es presenta a la càmera i explica el seu problema (ensenya 

la  seva  casa  i  els  problemes  que  té,  explica  la  seva  situació  personal,  etc.)  i  els 

comentaris de l’equip del programa a dalt de l’autocar.  

                                                                 
186 Només en un dels capítols  (8, “El orfanato”) es va utilitzar el directe, en una emissió que coincidia 
amb  les  festes  de  Nadal.  Part  del  programa  era  en  directe  i  s’emetia  des  del  orfenat  que  l’equip 
d’experts havia reformat. En aquests  fragments en directe es donava pas als blocs  ja gravats  i editats 
que formaven el programa (i que seguien la mateixa forma i estructura que la resta de programes de la 
sèrie). 
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• L’autocar dels experts va a casa de  la  família seleccionada per comunicar‐los que els 

reformaran la casa. 

• Després  de  parlar  amb  la  família  sobre  els  problemes  de  la  casa  i  la  seva  situació 

personal, l’equip del programa els envia de vacances durant 10 dies.  

• A continuació els experts comencen la reforma, que només durarà 10 dies. En aquesta 

part del programa s’alterna la narració de la reforma amb imatges de les vacances de 

la  família. A més,  Jorge Fernández grava missatges en vídeo per a  la  família, que els 

mira mentre estan de vacances.  

• Un cop han passat els 10 dies la família torna i veu la seva nova casa.  

Per analitzar els valors que projecta Esta  casa era una  ruina,  s’ha aplicat  la graella d’anàlisi 

textual  explicada  en  el  capítol  de  la metodologia  (veure  apartats,  3.3.  i  3.4)  a  dos  episodis 

representatius  del  programa:  “Família  Vela”  (episodi  2,  emès  el  03.12.2007)    i  “Família 

Cupillar” (episodi 9, emès el 21.04.2009). També s’han analitzat els continguts de  la resta de 

capítols emesos des de l’inici del programa fins el capítol 9,187 centrant l’atenció en el tipus de 

famílies  representades, de  falta  inicial  i estat  final al que  s’arriba, així com peculiaritats que 

s’apartin de la norma o elements rellevants per a l’anàlisi.  

Seguint  allò  dit  en  les  preguntes  d’anàlisi,  ens  fixarem  especialment  en  els  personatges 

(característiques dels participants  i els experts, rols assignats,  la relació que s’estableix entre 

aquests...),  les transformacions  (estat  inicial, causes d’aquest estat  inicial, estat  final desitjat, 

mètodes de consecució)  i els mecanismes emprats en aquest programa per crear  l’efecte de 

real.  

L’estructura que se seguirà serà la següent: 

• Anàlisi de l’enunciat:  

o Les característiques dels personatges (gènere, edat, classe social...). 

o Les característiques dels espais. 

                                                                 
187 Capítols 1 (Família Albacete); 3 (Família Moreno Iglesias); 4 (Família Villanueva); 5 (Família Acebedo); 
6 (Família Aranda Costa); 7 (Família Ruiz Pons) i 8 (“El orfanato”, Colegio San Vicente Ferrer). 
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o Estructura  actancial:  a  través  de  l’anàlisi  semio‐narratiu  es  veurà  com  es 

distribueixen  els  rols  narratius  entre  els  personatges  i  quin  tipus  d’accions 

duen a terme. Al mateix temps, ens servirà per  identificar  l’estat  inicial  i final 

dels participants, l’objecte de valor i quin tipus d’accions porten a aconseguir‐

lo.  

Un  cop  explicada  aquesta  estructura  actancial,  es  desenvoluparan  més 

detalladament els problemes, causes, solucions  i estats finals representats en 

el programa.  

• Anàlisi de  l’enunciació: veurem com els elements vistos en  l’anàlisi de  l’enunciat són 

representats a  través dels recursos de  l’enunciació  (llenguatge audiovisual, narració). 

Centrarem  l’atenció  en  la  representació  de  la  falta  i  l’establiment  del  contracte,  el 

procés de transformació i el desenllaç. 

• Conclusions: en les que s’assenyalaran els valors despresos dels elements anteriors. En 

aquestes es farà referència als personatges, les transformacions, i la visualització de la 

realitat (les friccions que s’estableixen en els programes entre representació i realitat). 

Veurem que Esta casa era una ruina representa els problemes de  l’habitatge com un drama 

individual que requereix solucions individuals. Planteja la llar com a espai privilegiat de consum 

que reflecteix la identitat i posició social que es té o a la que s’aspira. Així, en aquest programa 

a  les  famílies de classe baixa  incompletes,  incompetents  i passives els és atorgada una nova 

casa,  identificada  en  el  programa  com  una  manera  de  canviar  de  vida  i  pujar  de  classe 

(almenys en aparença).  
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4.4.2. Anàlisi 

4.4.2.1. Anàlisi de l’enunciat 

Personatges 

En cada episodi de Esta casa era una ruina hi ha quatre grups de personatges: les famílies, els 

experts  del  programa,  els  veïns  de  les  famílies  i  els  famosos.  Anem  a  veure  les  seves 

característiques profílmiques. Posteriorment, en l’anàlisi actancial veurem quins rols narratius 

adopta cadascú i quin tipus d’accions duen a terme. 

Les famílies que apareixen a Esta casa era una ruina acostumen a ser famílies tradicionals: un 

matrimoni heterosexual amb  fills. Habitualment es  tracta de  famílies nombroses, de 3  fills o 

més, entre les que destaca la família Ruiz Pons, amb 12 fills (episodi 7). Només en un dels casos 

apareix  una  família  monoparental  (capítol  1:  la  família  Albacete,  formada  per  una  mare 

divorciada  i 5  fills)  i en un altre cas els participants  formen part d’un centre d’acollida per a 

nens  de  famílies  amb  problemes  (episodi  8).  Així,  sembla  que  el  programa  privilegia  una 

definició molt estreta de família,  invisibilitzant‐ne altres. Aquestes famílies són representades 

com  un  nucli  autònom  i  aïllat,  sense que  intervinguin  en  el  programa  altres  familiars  (avis, 

tiets, amics...). 

En tots els casos són famílies amb escassos recursos econòmics. A més, habitualment només 

l’home  treballa, mentre que  la dona es queda a  casa per  cuidar dels  fills, està a  l’atur o  té 

alguna malaltia188.  Finalment,  totes  les  famílies  són  espanyoles  i  viuen  en  pobles  de  tota 

Espanya, en cases unifamiliars.  

Aquestes  famílies contrasten amb els membres de  l’equip del programa. Aquest és un equip 

més o menys estable format per professionals de la construcció i la decoració:  Raquel Bravo, 

la cap de l’obres; Marisa Gutiérrez, arquitecta d’interiors; Nacho Polo, especialista en jardins i 

Liuva  Toledo,  especialista  en  decoració  i mobiliari189. A  aquests  s’hi  suma  Jorge  Fernández, 

presentador  de  televisió,190  que  lidera  l’equip.  Són  persones  que  pertanyen  a  classes 

                                                                 
188 Són els casos dels capítols 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9. 
189 En el capítol 9 s’introdueix un canvi en els experts: Raquel, Nacho  i Liuva desapareixen  i al seu  lloc 
arriben Margot (directora d’obres), Raúl (cap de construcció) i Carmen (disseny d’exteriors). 
190 Presentador de La ruleta de la suerte, en la programació matinal d’Antena 3. 
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benestants, cosa que es desprèn de la roba que porten i altres elements com el bronzejat, els 

pentinats, els animals de companyia (el gosset de Marisa), així com la seva feina de decoradors 

i interioristes de luxe.  

Així, excepte  Jorge,  l’expertesa de  l’equip prové de  la pràctica professional  i  s’estableix una 

relació directa entre el seu àmbit de coneixement  i  l’àmbit d’actuació,  ja que  la seva feina es 

limita  a  reformar  la  casa  i  redecorar‐la. Aquests  se  situaran  en  una  posició  jeràrquicament 

superior a la dels participants: veurem que monopolitzen tota l’acció i decideixen què és millor 

per ells, imposant‐los els seus gustos i visions. 

Pel  que  fa  als  veïns  de  la  localitat  on  viu  la  família,  aquests  estan  representats  com  un 

col∙lectiu, sense personalitzar en cap persona en concret. Tenen com a funció dins  la història 

ajudar als experts a reformar la casa dels participants.  

Pel  que  fa  als  personatges  famosos,  acostumen  a  ser  cantants  d’àmbit  espanyol  que 

promocionen algun disc nou i actors de sèries d’Antena 3 (especialment Los hombres de Paco i 

El  internado).  La  seva participació  en  la  transformació de  la  casa  és mínima: només  graven 

algun missatge de suport per la família o els regalen discos firmats.  

 

Espais 

El programa es desenvolupa  totalment en espais naturals:  la casa dels participants,  l’autocar 

dels experts i els espais on porten la família de vacances. Anem a veure’n les característiques. 

La casa dels participants té un pes primordial en aquest programa, donat que és  l’objecte de 

transformació. En tots els casos són cases unifamiliars que estan en molt mal estat. Ara bé, mai 

apareix  l’entorn en el que  se  situa  aquesta  casa,  sembla que estigui  totalment  aïllada. Així, 

s’amaga a l’espectador si les cases dels voltants també estan en males condicions, si és un cas 

aïllat...  

Després de la transformació la casa té un aspecte totalment diferent: seran cases amb aspecte 

de  ser  noves,  totalment  decorades,  moblades  i  equipades  amb  electrodomèstics.  L’estil 

sempre  és  acollidor,  agradable,  sense  elements  estrambòtics  o  excessivament  personals  i 

proper a la classe mitjana (sense grans luxes, però molt superior a la casa en la que vivien). 



Capítol 4: Anàlisi de la mostra 

288 

A més  de  la  casa  dels  participants,  destaquen  dos  espais més.  Per  una  banda  l’autocar  de 

l’equip  d’experts,  on  comença  cada  episodi  i  amb  el  que  es  desplacen  cap  a  la  casa  dels 

participants.  El  fet  que  l’espai  dels  experts  sigui  un  mitjà  de  transport  accentua  la  idea 

“d’unitat mòbil”, d’herois que recorren el país a la recerca de famílies a les que poder ajudar. 

Finalment, apareixen els espais en els que els participants estan de vacances els 10 dies que 

dura la reforma. Es tracta habitualment d’hotels de luxe, així com platges, piscines, iots, parcs 

d’atraccions, etc. En general, són uns espais que no els pertoquen a nivell de classe social, és a 

dir, als que difícilment podrien accedir degut al seu cost econòmic. 

A més d’aquests espais, els participants i experts apareixen també en un espai abstracte (amb 

un  fons de  colors  i el  logotip del programa), en el que  fan declaracions a  càmera  sobre els 

esdeveniments  viscuts  (Figura 4.4‐1). Aquest  fons  abstracte marca una distància d’aquestes 

declaracions respecte els fets relatats.  

 

Estructura actancial: rols, estats, objecte de valor i accions  

L’estat inicial de les famílies que apareixen en aquest programa és de disjunció. La falta inicial 

d’aquestes sempre està lligada a les deficiències de la casa on viuen: és massa petita, està en 

mal estat... Moltes vegades també s’assenyalen faltes secundàries que se sumen als problemes 

de  la  casa  i hi  estan  relacionats: problemes  econòmics, malalties, problemes  familiars. Així, 

derivada  d’aquesta  primera  falta,  sempre  s’assenyala  alguna  altra  d’ordre més  profund:  la 

infelicitat. 

L’objecte  de  valor  dels  participants  és  una  casa  habitable.  Donat  que  no  tenen  les 

competències necessàries per aconseguir l’objecte de valor per ells mateixos, ja que volen una 

casa millor però no poden aconseguir‐la per qüestions econòmiques, demanen ajuda a l’equip 

d’experts del programa. Així,  la família adopta el rol de destinador del contracte  i els experts 

del programa en són els destinataris. Aquests tenen les competències per fer una casa nova a 

la  família  (saben  i poden), ara bé,  la  família els ha de convèncer que mereix ser ajudada. La 

forma de demostrar això és confessant  la seva falta  i el sofriment que els provoca. Es tracta, 

doncs, d’un tipus particular de seducció (fer voler), que té a veure amb la compassió.   

Un cop els experts del programa accepten la missió que els és encomanada, adopten el rol de 

subjectes  d’acció  (herois)  i  duen  a  terme  una  acció  de  tipus material  i  limitada  a  l’àmbit 
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individual i personal (reformar la casa). El seu objectiu és fer guanyar a la família el seu objecte 

de  valor:  una  nova  casa  i,  de  retruc,  una  nova  vida.  Per  fer‐ho  compten  amb  l’ajuda  dels 

adjuvants:  els  veïns  de  la  família  i  famosos.  La  família  és  subjecte  d’estat  i  es  beneficia  de 

l’acció de  l’heroi. Mentre actuen, els herois troben oponents, tot  i que aquest rol no  l’adopta 

cap personatge, sinó successos i forces naturals, com ara el temps (o la manca de temps) o els  

imprevistos (pedres en el terreny, zones molt danyades, meteorologia...). 

Finalment,  el  subjecte  d’acció  sempre  té  èxit  en  les  seves  accions  i  la  família  aconsegueix 

l’objecte  de  valor  que  necessitava  per  solucionar  la  seva  falta  inicial:  una  casa  reformada  i 

redecorada, adaptada a les seves necessitats i gustos, així com altres regals que no esperaven: 

roba  nova,  un  viatge,  sorpreses  i  regals  de  famosos  als  que  admiren  i  fins  i  tot  feina  o  un 

cotxe...   Així, acaben el programa en un estat de conjunció. Ara bé,  l’objecte de valor els ha 

estat  atribuït  en  lloc  d’adquirit  per  ells,  de manera  que  segueixen  sense  competències  per 

solucionar nous problemes per ells mateixos (ja que continuen essent pobres).  

Els  experts  també  són  explícitament  reconeguts  com  a  herois  i  són  recompensats  amb 

l’agraïment de la família. També els adjuvants són reconeguts i recompensats amb agraïment. 

Així, herois  i  adjuvants han  treballat  de  forma  altruista,  sense  esperar  a  canvi  res més que 

l’agraïment i la felicitat de les famílies.  

 

A continuació ens fixarem amb més atenció en els problemes  identificats (i  les seves causes), 

les solucions prescrites i els estats finals representats. Com hem dit, la falta inicial de la família 

de Esta casa era una ruina sempre està lligada a les deficiències de la casa on viuen: és massa 

petita,  està  en mal  estat o no  està  condicionada  a  les  seves necessitats  (perquè  algun dels 

membres va en cadira de rodes, per exemple). Aquesta falta inicial pot tenir diferents causes: 

en  alguns  capítols  és  conseqüència  de  desastres  naturals  com  un  aiguat  (capítol  2),  un 

vendaval (capítol 9) o un incendi (capítol 5). En altres casos la causa és el desgast provocat per 

l’ús i la incapacitat d’arreglar els desperfectes que van sorgint. En tots els casos, la causa última 

de l’estat de la casa són els problemes econòmics de les famílies.  

Com hem dit, totes les famílies tenen també altres problemes, que se sumen als de la casa i, en 

molts casos hi estan relacionats d’alguna manera:  

• Problemes econòmics.  
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• Malalties. Destaca el gran nombre de famílies que apareixen en el programa en les que 

algun  dels  seus membres  està malalt.  Apareixen malalties  com  esclerosis múltiple 

(capítol  5);  fibrosis  quística  (capítol  7);  malaltia  degenerativa  hereditària  no 

especificada (capítol 4); asma (capítol 3); síndrome de down i leucèmia (capítol 1). En 

la majoria dels casos  les condicions dels habitatges empitjoren  la salut dels membres 

de  la  família  (per  la  pols,  la  humitat,  etc.)  o  dificulten  la  seva  vida  (per  no  estar 

adaptades a  les seves necessitats, per exemple, en els casos que algun dels membres 

ha d’anar amb cadira de rodes o té algun problema muscular). Aquest és un aspecte 

que Esta casa era una ruina comparteix amb el format original. 

• Problemes  familiars conseqüència, en part, de  les condicions de  la vivenda:  friccions 

entre els membres de la família per la manca d’espai i la poca intimitat (capítols 7 i 4) o 

famílies separades perquè tots els membres no poden viure en la casa (capítols 7 i 9).  

Queda clar, doncs, que el problema de la casa agreuja altres problemes d’ordre més profund i 

de solució més difícil.  

En  tots els casos aquests problemes s’identifiquen com a conseqüència de  la “mala sort”. El 

programa mai fa responsable a la família per la seva situació, per no haver cuidat millor la seva 

casa,  per  no  haver  contractat  una  assegurança,  per  no  haver  aconseguit  millorar  la  seva 

situació econòmica, etc. En aquest sentit, és significatiu que la pràctica totalitat de les famílies 

representades en el programa pateixin alguna malaltia.  

En  relació  a  la  solució,  el  programa  s’encarrega  directament  del  problema  de  l’habitatge: 

reforma  la casa en només 10 dies  i  la retorna a  la família completament moblada, equipada  i 

decorada191.  Les  reformes de  la  casa  impliquen  sempre  reorganitzar els espais  (tirar  a  terra 

parets, fer habitacions noves...), però no es fan mai de nou (a excepció del primer episodi, en 

el  que  la  família  vivia  en  una  casa  prefabricada).  Pel  que  fa  al  mobiliari,  decoració, 

electrodomèstics, etc. no es conserva res de la casa antiga. 

La nova casa es presenta com adaptada a les necessitats i gustos dels participants. Ara bé, en 

realitat els participants no  tenen cap poder per decidir com serà, sinó que aquesta respon a 

                                                                 
191 Només  en  un  capítol  l’acció  dels  experts  va més  enllà  d’ajudar  a  una  única  família.  En  el  segon 
episodi, en el que reformen una casa arrasada per una riuada que va afectar a tot el poble de Villarubia 
de  los  Ojos  (Ciudad  Real),  l’equip  del  programa  decideix  organitzar  un  concert  benèfic  per  tal  de 
recaptar  fons per  ajudar  a  altres  famílies  afectades per  la  riuada. Aquest  és  l’únic  cas  en  el que  les 
accions dutes a terme pel programa van més enllà de la família seleccionada. 
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allò que  els  experts  creuen  que  els  ha  d’agradar  i  fer  servei,  imposant‐los  els  seus  gustos  i 

visions. De fet, els participants no intervenen en cap moment en la reforma, ja que l’equip del 

programa els envia de vacances mentre aquesta es duu a terme. 

El programa transmet la idea que no només s’està donant a les famílies una casa nova, ja que 

aquesta és representada com una forma de pal∙liar els altres problemes que té la família. És a 

dir, a Esta casa era una ruina s’identifica canviar de casa amb canviar de vida.  A més, la família 

també rep més regals (roba nova, sorpreses  i regals de famosos als que admiren, un cotxe...) 

que intenten solucionar algunes de les faltes secundàries i que són coherents amb la promesa 

d’una nova vida 

 

4.4.2.2. Anàlisi de l’enunciació 

Hem  vist  en  els  apartats  anteriors  que  Esta  casa  era  una  ruina  representa  a  famílies 

tradicionals de classe baixa que  tenen una  falta  inicial  relacionada amb  la vivenda  i que  són 

incompetents  i passives. Dependran dels experts del programa, que adopten el  rol d’herois, 

monopolitzen la capacitat d’acció i atribueixen l’objecte de valor als participants. Així, la nova 

casa  serà  representada  com  un  primer  pas  cap  a una  nova  vida,  tot  i  que  la  família  no ha 

adquirit noves competències que li permeti solucionar per ella mateixa els seus problemes. 

Veurem  a  continuació  que  els  recursos  de  l’enunciació  audiovisual  (llenguatge  audiovisual, 

narrador  i  subnarradors,  estructura  narrativa...)  reforcen  els  elements  vistos  en  l’anàlisi 

actancial,  asseguren  una  interpretació  unívoca  per  part  de  l’espectador model  i  amaguen 

contradiccions i esquerdes de la representació.  

Aquest apartat està organitzat de  la següent manera: en primer  lloc es descriuran breument 

els  recursos  enunciatius  utilitzats  a  Esta  casa  era  una  ruina,  un  apartat  que  servirà  com  a 

introducció de  l’anàlisi. A continuació s’analitzarà com es combinen els diferents elements de 

l’enunciació en moments clau del programa: la identificació de la falta inicial i l’establiment del 

contracte entre participants i experts, la representació de la transformació material de la casa i 

el final feliç del programa. També veurem com es legitimen els experts del programa a través 

de l’enunciació. Intercalarem a l’anàlisi extractes dels diàlegs dels capítols analitzats i imatges 

del programa, que serviran per il∙lustrar allò que s’explica. 
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Trets generals de l’enunciació de Esta casa era una ruina 

Esta casa era una ruina combina, com és habitual en els programes de telerealitat, els codis del 

documental  i de  la  ficció. Per una banda hi ha elements que responen a  les convencions del 

documental  d’observació:  plans moguts  i  de moviments  irregulars,  il∙luminació  natural,  etc. 

Però al mateix temps hi ha elements que s’allunyen del documental: hi ha una gran presència 

de primers plans, els plans tenen poca durada, s’utilitza  la càmera  lenta de forma expressiva, 

un ús emfàtic i expressiu de la música no diegètica... També es fa ús dels muntatges musicals. 

Els fets narrats en el programa estan organitzats seguint una estructura narrativa propera a la 

ficció. Així, el  relat es pot dividir en  tres actes,  seguint  l’estructura del  relat  clàssic. Els  fets 

estan organitzats cronològicament, amb ús de prolepsis en els previews que s’insereixen entre 

bloc i bloc (després de les pauses publicitàries) on es mostren imatges descontextualitzades de 

què passarà després  (seleccionant sempre aquelles més espectaculars: els obstacles amb els 

que es troben els experts en el procés de reforma, la reacció dels participants al veure la seva 

nova casa...). 

El programa no té narrador, però sí que fa ús dels rètols sobreimpressionats en la imatge que 

donen  informació  complementària,  resumeixen  què  està  passant  i  donen  claus  de  lectura 

sobre els fets que es mostren. Aquests fan la funció de narrador heterodiegètic, objectiu, fiable 

i transparent, amb la capacitat d’autentificar allò que diu. També s’utilitzen subnarradors: tant 

els membres de  l’equip d’experts del programa  com els participants parlen a  la  càmera, en 

fragments totalment separats de  l’acció  i situats en espais abstractes, amb un fons de colors 

(Figura 4.4‐1). De tots els experts destaca Jorge: només ell pot mirar  i parlar a  la càmera fora 

dels moments de confessionari i té la capacitat d’autentificar el relat.  
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FIGURA 4.4‐1: DECLARACIONS A CÀMERA 

 

ESTA CASA ERA UNA RUINA (EPISODI 9, “FAMILIA CUPILLAR”) 

 

Pel que fa a la focalització, aquesta és espectatorial, que es combina amb moments en què és 

interna,  ja  que  l’espectador  no  pot  veure  l’aspecte  final  de  la  casa  fins  al  desenllaç  del 

programa i, per tant, tenen la mateixa informació que els participants, que en alguns moments 

del programa fan de narrataris.  

El  programa  no  té  elements  didàctics:  com  ja  es  va  dir  en  el marc  teòric  (apartat  2.3.3.1) 

aquest  format  suposa una evolució dels  realities de  transformació, eliminant  les  traces dels 

programes de hobbies i avançant cap a la ficció i el drama. 

 

Acte I: Identificació de la falta inicial i establiment del contracte 

En  la primera part del programa, que equival al primer acte del relat clàssic, es presenta a  la 

família,  la  seva  falta  i  la  seva  incompetència  per  solucionar‐la  i  es  representa  la  fase  del 

contracte  que  aquesta  estableix  amb  els  experts.  Aquests  elements  tenen molt  pes  en  el 

programa ja que serveix per legitimar als experts com a herois i magnificar les seves accions.  

Aquest  primer  acte  inclou:  la  introducció  que  Jorge  fa  abans  de  començar  el  programa,  el 

visionat del vídeo de presentació de  la  família per part dels experts  i el moment en què els 

experts comuniquen a  la  família que ha estat seleccionada. En cada una d’aquestes parts es 

reitera la falta, la incompetència de les famílies i el contracte. 
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Com  s’ha  dit  anteriorment,  cada  episodi  comença  amb  un  breu  relat  de  Jorge,  en  el  que 

s’adreça  directament  a  l’espectador,  mentre  està  dret  davant  de  l’autobús  del  programa 

(Figura 4.4‐2). Jorge, com hem dit, fa la funció de subnarrador homodiegètic que té la suficient 

autoritat  dins  el  programa  per  autentificar  allò  que  diu.  En  aquest,  avança  informació  que 

després es desenvoluparà: la falta de la família, la causa d’aquesta falta i com el programa els 

ajudarà.  Per exemple, en l’episodi dedicat a la família Vela diu:  

Episodi 2 (Família Vela):  

Jorge:  El  agua  se  lo  llevó  todo:  su  ropa,  sus  muebles,  sus  recuerdos,  su  alegría... 

Necesitan ayuda y se la vamos a dar. La vida de la familia Vela está a punto de cambiar. 

Comienza: Esta casa era una ruina 

 

FIGURA 4.4‐2: INTRODUCCIÓ DE JORGE 

 

ESTA CASA ERA UNA RUINA (EPISODI 2, “FAMILIA VELA”) 

 

A  continuació  apareix  la  careta  del  programa. Aquesta  serveix,  bàsicament,  per  presentar  i 

legitimar  els  experts  del  programa:  apareixen  un  a  un  i  se  n’especifica  el  nom  i  la  seva 

especialitat.  El  seu  àmbit d’expertesa  és  reforçat per  l’entorn en el que  se  situen, que  té  a 

veure  amb  aquest:  Raquel,  la  cap  de  l’obres,  porta  un  casc  i  està  davant  una  excavadora; 

Marisa, l’arquitecta d’interiors, està davant una paret pintada; Nacho, l’especialista en jardins, 

està situat en un  jardí  i Liuva, especialista en decoració  i mobiliari davant un quadre  (Figura 

4.4‐3). Evidentment això emfasitza la idea que tenen les competències necessàries per a l’acció 

(saben). 
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FIGURA 4.4‐3: PRESENTACIÓ DELS EXPERTS EN ELS TÍTOLS DE CRÈDIT DEL PROGRAMA 

  

  

 

ESTA CASA ERA UNA RUINA (EPISODI 2, “FAMILIA VELA”) 

 

No cal dir que, a més, aquest tipus de presentació remet directament als codis genèrics de  la 

ficció seriada  televisiva, en  la que els protagonistes es presenten en  la careta del programa. 
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D’aquesta manera, a través d’aquest recurs enunciatiu, queda clar que els protagonistes reals 

(i herois) del programa són Jorge Fernández i l’equip d’experts. 

Després de  la careta, el programa continua amb  l’equip d’experts dalt d’un autobús. Aquí es 

representarà la fase del contracte entre participants, que com hem dit en són els destinadors, i 

els  experts, que  en  són  els destinataris.  En  aquesta  seqüència  Jorge presenta  a  la  resta de 

l’equip  la família que ajudaran en aquell capítol  i  junts miren el seu vídeo de presentació. En 

aquest vídeo, els participants parlen a càmera i s’adrecen directament a l’equip del programa 

(que fan de narrataris) per explicar‐los la seva falta principal (els problemes que tenen amb la 

casa  on  viuen),  la  seva  incapacitat  per  solucionar‐la  per  ells  mateixos  i  les  seves  faltes 

secundàries (problemes econòmics, malalties, etc.) i demanar‐los ajuda explícitament. 

La funció d’aquest vídeo dins  la història és fer voler actuar als experts. És a dir,  la família no 

només demana  ajuda,  sinó que  intenta  convèncer  als  experts que mereixen  ser  ajudats.  La 

forma de demostrar això és expressant el sofriment que els provoca  la seva  falta, que els  fa 

mereixedors de l’ajuda. Es tracta, doncs, de despertar la compassió.  

Anem a veure amb més detall quines parts té i quins recursos enunciatius utilitza aquest vídeo 

de presentació de la família. 

Sempre comença amb un crit d’ajuda dels participants, és a dir, amb  l’encomanament de  la 

missió als experts del programa. Els participants parlen directament a càmera interpel∙lant als 

experts: 

Episodi 2 (Familia Vela): 

Jesús (pare): Somos la familia Vela y acudimos a vosotros para que nos ayudéis a tener 

mi casa como la tenía. No pedimos lujo, sino que nos ayuden a recuperar nuestra casa y 

a poder recuperar nuestra vida. 

A partir d’aquest moment  la  família mostra  casa  seva  i  relata  tant  la  falta principal  com  les 

secundàries,  especialment  aquelles  que  són  causades  o  agreujades  pels  problemes  amb  la 

casa.  Per  exemple,  en  el  setè  capítol,  varis membres de  la  Família Ruiz  Pons  tenen  fibrosis 

quística i la humitat de la casa on viuen empitjora el seu estat de salut; a més, la casa és massa 

petita pels 14 membres de la família, de manera que es generen conflictes: 
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Episodi 7 (Família Ruiz Pons): 

Jesús  (pare): Toda esa humedad está matando a mi familia, está matando a mi mujer, 

necesitamos vuestra ayuda, necesitamos que nos arregléis la casa, yo no puedo. 

(…) 

Clara (filla): A ninguna nos gusta vivir en esta casa, en estas condiciones, porque vemos 

que  traen  las discusiones  familiares de mis padres,  las nuestras,  las de mis hermanos 

mayores. 

(…) 

Filla 2: Vivir en unas condiciones así no es adecuado para una familia porque hace que la 

familia se vaya rompiendo  

En el cas de la família Cupillar, la filla petita no pot viure amb la resta de la família per culpa de 

l’estat de la casa i, al mateix temps, tot això ha canviat l’estat d’ànim de la mare: 

Episodi 9 (Família Cupillar): 

Estela (mare): Por culpa del temporal pues ya no estamos toda la familia junta, están mis 

dos  hijos, mi marido  y  yo,  pero  la  pequeñita  la  tengo  en  Barcelona  con mis  suegros 

porque tiene muchas pesadillas, tiene miedo, no quiere entrar en casa... y los hermanos 

preguntando por lo mismo: cuando vendrá, sobre todo el grande y yo me siento fatal de 

no tenerla aquí conmigo.  

(…) 

Estela (mare), plorant: Yo antes me encantaba cantar, reír, jugar con los niños y desde el 

día del desastre no hago más que gritar, nerviosa, y sin pegar ojo en toda la noche.  

Tomás  (pare): Moralmente  la  veo muy mal,  y  yo quiero  tener a mi mujer  como  la he 

tenido siempre. 

En aquest vídeo  les famílies també expliciten que no tenen  les competències necessàries per 

aconseguir l’objecte de valor degut a limitacions econòmiques:  

Episodi 9 (Família Cupillar): 

Julen (fill): Esta casa no se puede arreglar porque mis padres no tienen dinero. 

(…) 
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Estela  (mare): No  tenemos  seguro  de  hogar  ni  de  nada,  no  sabemos  como  vamos  a 

arreglar esto puesto que  sólo  trabaja mi marido no  sé qué dejarles para ellos para el 

futuro, ni la casa como estará.  

Donat  que  els  participants  són  subnarradors  poc  fiables  (homodiegètics,  subjectius,  sense 

distància  respecte  allò  que  expliquen...),  cal  complementar  el  seu  relat  amb  recursos  que 

l’autentifiquin.  En  primer  lloc,  el  vídeo  de  presentació  s’intercala  amb  comentaris  de  Jorge 

(dirigits a la resta d’experts) en els que corrobora allò narrat per la família. 

Episodi 9 (Familia Cupillar): 

Jorge:  En  Sant  Joan  hubo  unas  800  familias  afectadas  pero  los  que más  sufrieron  las 

consecuencias del temporal fueron ellos. Los daños han causado tanto destrozo que no 

sabemos si  la casa se nos puede venir abajo. La parcela es una trampa mortal para  los 

niños,  de  hecho,  la  pequeña Naicari  tiene  tanto miedo  que  se  ha  ido  a  vivir  con  sus 

abuelos.  

(…) 

Jorge: la familia Cupillar siente que no ha tenido mucha suerte en la vida, de hecho antes 

de que viniera el vendaval las cosas ya no iban bien. Él es repartidor, gana 875 euros al 

mes y si no fuera por la ayuda de los abuelos no tendrían ni para darles de comer a sus 

hijos. La casa es como un  frigorífico,  igual. Hace tanto  frío que ellos duermen  los cinco 

juntitos para darse calor unos a otros. 

(…) 

Jorge: Hay una palabra que define la situación actual de la familia Cupillar y esa palabra 

es miedo. Tampoco piden nada más,  solamente quieren  volver a  vivir  como  lo hacían 

antes del  temporal, pero  sobretodo,  lo que más desean es que Naicari pueda volver a 

vivir con ellos, y para eso necesitan una casa segura, necesitan sentirse seguros ellos. 

Cada un d’aquests comentaris introdueix un nou bloc temàtic del vídeo de presentació: l’estat 

de la casa després del vendaval, les deficiències que ja tenia la casa i els problemes econòmics 

de la família, l’objecte de valor, etc. 

Dins el propi vídeo de presentació també s’utilitzen altres recursos: rètols sobreimpressionats 

en  la  imatge  o  la  presència  de  testimonis  que  corroboren  allò  explicat  per  la  família, 

especialment quan la causa del mal estat de la casa és un “desastre” natural. Per exemple, en 
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el  capítol 9  (família Cupillar) un bomber parla del vendaval que va provocar els danys en  la 

vivenda dels Cupillar: 

Episodi 9 (Familia Cupillar): 

Moisés  Galán  [Inspector  de  bombers  de  la  Generalitat  de  Catalunya]:  Una  situación 

como  la  que  se  vivió  el  22  de  enero  es  asimilable,  por  ejemplo,  a  un  gran  incendio 

forestal. En la zona por ejemplo de Mediona, se llegaron a alcanzar vientos de 214 km/h 

y  en  algún momento  tuvimos  que  dar  la  orden  a  nuestros  vehículos  de  bomberos,  a 

nuestro personal de retirarse puesto que había riesgo para su propia integridad. La caída 

de cualquier árbol, la caída del tendido eléctrico podía suponer la muerte inminente de la 

persona que pillara por debajo. 

En el segon capítol es fan servir encara més recursos per explicar la riuada que va destrossar la 

casa de la família Vela. Anem a resseguir‐los: María José, la mare de la família, explica com va 

quedar atrapada amb  les seves dues filles bessones a  les golfes de casa seva fins que van ser 

rescatades.  Acte  seguit,  el  rescatador  corrobora  el  seu  relat. A més,  s’utilitzen  imatges  del 

telenotícies d’Antena 3 cobrint els aiguats en el poble de la família Vela (Villarubia de los ojos) 

o imatges de càmera domèstica en les que es veu la riuada, el rescat i la casa de la família Vela 

després del desastre. L’ús de recursos gràfics emfasitza que les imatges van ser gravades amb 

una càmera domèstica: se superposa a la imatge les típiques línies del visor d’una càmera que 

marquen els  límits de  l’enquadrament,  les  línies de composició,  l’indicador de “rec”... (Figura 

4.4‐4) Aquestes  imatges  aporten  autenticitat,  són  la  captació  al  vol d’un esdeveniment  real 

(amb un grau d’autenticitat major que la utilització dels codis genèrics del documental) i, tot i 

que  es  tracta  d’imatges  de  baixa  qualitat  (per  exemple,  pràcticament  no  es  reconeixen  les 

figures del rescat), tenen el poder d’autentificar el relat de la família. De fet, abans de l’emissió 

d’aquest  segon  capítol,  es  va  dedicar  una  part  del  programa  de  la  previsió  del  temps  (La 

previsión de  las 10) a presentar el programa  i  recordar  l’aiguat que va afectar  la  zona. Tots 

aquests  recursos  serveixen per  subratllar  tant  l’excepcionalitat de  la  riuada, és a dir, que  la 

família Vela no té cap culpa de la situació en la que es troba.  
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FIGURA 4.4‐4: VÍDEO DOMÈSTIC 

 

ESTA CASA ERA UNA RUINA (EPISODI 2, “FAMILIA VELA”) 

 

El vídeo de presentació de  les  famílies acaba amb una nova crida d’ajuda, que és verbalitzat 

per cada membre de la família: 

Episodi 9 (Familia Cupillar): 

Estela  (mare): Mi  familia y yo necesitamos ayuda puesto que  lo hemos perdido  todo y 

estamos en la ruina y no tenemos recursos ni nadie que nos pueda ayudar. 

Tomás (pare): Jorge, solamente tengo dos palabras para ti: ayúdanos, por favor. 

Estela: Yo no pido una casa de lujo, no pido nada de dinero, pero lo único que quiero es 

que  arreglen  la  casa  por mis  hijos  y  el  terreno  un  poco  si  podéis,  y  sino...  pues  no... 

porque sois los únicos ya... sois nuestra única esperanza. 

Julen (fill): Jorge, mis hermanos y yo queremos que recuperemos nuestra casa. 

 

Episodi 2 (Família Vela): 

Ma  José  (mare):  Necesito  ayuda  para  la  casa,  porque  nos  va  a  costar  mucho  salir 

adelante  nosotros  solos.  Pero  para  empezar,  para  dar  un  empujón,  y  que  nosotros 

volvamos a seguir con nuestra vida, pues necesitamos vuestra ayuda. 

Bessones (gairebé plorant): Que ayudéis a mis padres a tener la casa como la teníamos. 

Mis padres no pueden arreglar la casa. Y vosotros lo podéis hacer. 
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A més del  relat dels participants, que  verbalitzen  tots els elements de  l’estructura actancial 

profunda,  també hi ha altres  recursos que emfasitzen  la  falta  i el sofriment de  la  família  i  la 

gravetat de la falta. Hi ha una preferència pels primers plans, que mostren els sentiments dels 

participants (Figura 4.4‐5), l’ús de la càmera lenta amb funció expressiva, ús de música emotiva 

i  trista,  ús  de  frases  sobreimpressionades  que  ressalten  els  aspectes més  dramàtics  de  la 

història de la família... Tot això confereix a la seqüència un marcat to dramàtic. 

 

FIGURA 4.4‐5: PRIMERS PLANS VÍDEO PRESENTACIÓ 

   

ESTA CASA ERA UNA RUINA (EPISODI 2, “FAMILIA VELA”) 

 

  

ESTA CASA ERA UNA RUINA (EPISODI 9, “FAMILIA CUPILLAR”) 

 



Capítol 4: Anàlisi de la mostra 

302 

Amb tots aquests recursos es transmet la idea que el cas representat és greu i que només pot 

ser solucionat amb la intervenció del programa. És a dir, es deixa clar que és un cas de vida o 

mort, cosa que ajuda a reforçar el rol d’heroi dels experts. 

Pel que fa a l’equip d’experts, entre fragment i fragment del vídeo de presentació es mostra la 

seva reacció davant la situació de la família en plans curts (plans mitjos i primers plans) (Figura 

4.4‐6). Aquí no només es posa en escena el moment de  la  seducció, del  fer voler,  sinó que 

queda  clar  que  l’acte  d’ajuda  de  l’equip  del  programa  és  per  compassió  (cal  recordar  que, 

habitualment,  l’ús  de  plans  tancats  signifiquen  que  el  personatge  representat  està  sentint 

alguna cosa). Així,  l’equip pateix amb  la  família  i per això  són  representats amb plans d’una 

mida  similar  (veure  Figura  4.4‐5  i  Figura  4.4‐6).  A més,  donat  que  en  aquest moment  del 

programa els experts  tenen  la  funció de narrataris,  les  seves  reaccions  també  serveixen per 

guiar la interpretació de l’espectador. 

 

FIGURA 4.4‐6: PLANS DE REACCIÓ DELS EXPERTS EN VEURE EL VÍDEO DE PRESENTACIÓ DE LES FAMÍLIES 
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ESTA CASA ERA UNA RUINA (EPISODI 2, “FAMILIA VELA”) 

 

També  Jorge Fernández, que és qui els presenta el cas, apareix  freqüentment en plans curts 

(Figura 4.4‐7): 

 

FIGURA 4.4‐7: PRIMERS PLANS DE JORGE FERNÁNDEZ 

 

ESTA CASA ERA UNA RUINA (EPISODI 2, “FAMILIA VELA”) 

 

Després de veure el vídeo de la família, l’equip expressa verbalment la seva voluntat d’ajudar‐

la  (és  a  dir,  accepten  la missió  que  els  ha  estat  encomanada), manifestant  que  donada  la 

manca de competències dels participants ells són els únics que els poden ajudar: 
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Episodi 3 (Família Moreno Iglesias): 

Jorge:  Yo  veo  bastante  poco  probable  que  ellos  puedan  arreglar  su  casa  por  ellos 

mismos. 

Nacho: O sea que necesitan nuestra ayuda ya. 

 

Episodi 9 (Família Cupillar): 

Marisa: Están destrozados. 

Raúl: Somos la única esperanza que le queda a la familia. 

Aquest tipus d’expressions estereotipades tornen a subratllar que els experts són els herois del 

relat, ja que van a ajudar persones desvalgudes. 

Després  de  veure  el  vídeo  de  presentació  de  la  família,  els  experts  arriben  a  la  casa  de  la 

família seleccionada per comunicar‐los que els ajudaran. Aquest punt marca un canvi en l’estil 

del  programa:  s’introdueixen  els  fragments  de  confessionari,  en  els  que  els  participants  i 

experts expliquen com van viure allò que es mostra en les imatges. 

En  aquesta  seqüència  es  reiterarà  la  falta  inicial  de  la  família,  la  seva  incapacitat  per 

solucionar‐la, així com la missió que se li ha encarregat al programa.  

En primer  lloc, quan els participants saben que han estat seleccionats es crea un moment de 

molta intensitat dramàtica: la família plora i s’abraça als experts, s’utilitza la càmera lenta, els 

primers  plans, música  emfàtica...  (Figura  4.4‐8).  Aquesta  reacció  de  la  família  demostra  la 

importància de l’acció del programa i subratlla el caràcter d’herois dels experts. 

 



 Esta casa era una ruina 

305 

FIGURA 4.4‐8: L’EQUIP DEL PROGRAMA ARRIBA A CASA DELS PARTICIPANTS 

   

   

ESTA CASA ERA UNA RUINA (EPISODI 9, “FAMILIA CUPILLAR”) 

 

A  més,  aquestes  imatges  s’intercalen  amb  les  declaracions  dels  participants  i  experts 

expressant la seva experiència subjectiva, com recorden aquell moment. Els experts recalquen 

els plors  i  l’emoció des participants, mentre que els participants  ressalten  l’alleujament que 

van sentir en veure l’equip del programa. 

A partir d’aquest moment,  l’equip recorrerà  la casa per veure els problemes  i parlarà amb  la 

família sobre  la seva situació. Això servirà per reiterar tot allò que  ja s’ha vist en el vídeo de 

presentació: el mal estat de la casa, la incapacitat de la família per arreglar‐la, el seu sofriment, 

les  faltes  secundàries... Aquí es mantindran els  recursos per dramatitzar allò que es mostra: 

primers plans de la família plorant mentre expliquen la seva situació, música dramàtica...  
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FIGURA 4.4‐9: L’EQUIP RECORRE LA CASA DELS PARTICIPANTS 

  

 

ESTA CASA ERA UNA RUINA (EPISODI 2, “FAMILIA VELA”) 

 

  



 Esta casa era una ruina 

307 

  

 

ESTA CASA ERA UNA RUINA (EPISODI 9, “FAMILIA CUPILLAR”) 

 

A més a més, els membres de  l’equip tornen a mostrar compassió al veure  les condicions en 

les que viu la família, ja sigui en la mateixa seqüència o en les declaracions a càmera:  

Capítol 2 (Família Vela): 

Nacho: Impactaba más viéndolo allí, ver por donde tenías el nivel del agua, por dónde te 

llegaba... y bueno, que no tenían nada. 

 

Episodi 9 (Família Cupillar): 

Margot: Debe ser terrible estar con tus hijos y ver que se te puede caer el mundo encima 

de una forma que, además, puedes perder hasta la vida.  

Com hem dit, a través dels diàlegs es reitera la incapacitat de la família per arreglar la casa. Per 

exemple, en el capítol 9: 
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Episodi 9 (Família Cupillar): 

Jorge:  Y  si  no  llegamos  a  venir,  ¿teníais  algún  plan?,  ¿Ibais  a  hacer  algo?,  ¿teníais 

pensado algo? ¿Podíais económicamente hacer algo? 

Tomás  (pare):  No,  económicamente  no  podíamos  (...)  Pedimos  un  crédito  y  nos  lo 

denegaron. 

En aquest cas, el programa és presentat com a salvador d’una  família que altres  institucions 

havien  abandonat  (els  mossos  d’esquadra  volien  que  marxessin  de  la  casa  pel  perill 

d’ensorrament, el banc els va denegar un crèdit per arreglar‐la, etc.). 

Al mateix  temps,  els  experts  pregunten  a  la  família  sobre  els  seus  gustos  i  necessitats,  de 

manera que puguin fer una casa a la seva mida, tot i que en realitat aquesta respon a allò que 

els experts creuen que els ha d’agradar i servir. Aquí es torna a explicitar el contracte que els 

experts han subscrit amb la família: 

Capítol 9 (Família Cupillar): 

Jorge (parlant amb els fills de la família): ¿Vosotros queréis que os haga un jardín súper 

bonito, un  jardín súper chulo donde tengáis un montón de  juguetes, donde ya no haya 

árboles de estos aquí que están tirados y que te hacen heridas con las ramas? Va a ser mi 

reto  personal  para  vosotros,  para  que  vosotros  tengáis  un  sitio  donde  jugar 

tranquilamente, y  sobre  todo que  sea muy  seguro y para que vuestra hermana pueda 

venir ya a estar con vosotros viviendo, tal como vosotros queréis. ¿Vale? ¿Hacemos esto? 

 

Capítol 2 (Família Vela): 

Jorge  (parlant a  les bessones): Os voy a prometer que os vamos a hacer una casa  tan 

grande,  tan bonita y  tan  segura que por mucho que nieve, por mucho que  llueva, por 

mucho que granice nunca más, nunca en la vida, os va a entrar ni una gota de agua. 

Al llarg de tot aquest primer acte, i especialment en el moment en què arriben els experts a la 

casa dels participants, es verbalitza que allò que el programa donarà a la família no és només 

una casa nova, sinó també una nova vida. Aquí tenim dos exemples: 
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Capítol 2 (Família Vela): 

Jorge:  Estamos  aquí  para  ayudaros,  ya  ha  pasado  todo. Os  vamos  a  arreglar  vuestra 

casa, os vamos a arreglar vuestra vida. 

 

Capítol 9 (Família Cupillar): 

Jorge:  [en  relació  a  la  reacció  de  Tomás  en  descobrir  que  la  seva  família  havia  estat 

seleccionada:]  Cuando  se  abrazó  a mi  soltó  una  llorera  increíble. Dice,  bueno,  por  fin 

están aquí y por fin van a solucionar nuestra vida. 

Com podem comprovar, tota aquesta primera part del programa és llarga i reiterativa. A través 

dels diàlegs  i del  llenguatge audiovisual se subratlla  l’estructura actancial (rols narratius, falta 

inicial,  contracte...)  i  es  reforça  el  caràcter  d’heroi  dels  experts  del  programa,  vistos  com  a 

persones compassives. Al mateix temps, es transmet la idea que la falta inicial és greu i que la 

tasca dels experts no és quelcom banal, sinó un acte de caritat.  

 

Acte II: El procés de transformació 

La  segona  part  del  programa  narra  la  transformació  de  la  casa  dels  participants,  en  la  que 

aquests no intervenen, ja que l’equip d’experts monopolitza la capacitat d’acció. Aquest procés 

comença quan l’equip envia a la família de vacances 10 dies. 

Apartar la família durant el procés de transformació és una manera de gestionar la informació 

que  tenen els participants  i permetre així que es pugui esdevenir el moment de  la  revelació 

final. Així,  el  segon  acte  s’organitza  el  relat per  tal de  crear  intriga  i  sorpresa mitjançant  la 

focalització: a mesura que les tasques avancen els plans de la casa cada cop són més tancats, 

fins  que  en  els  darreres  tasques  (moblar)  només  es mostren  plans  detalls  i  plans  curts  de 

l’equip. Així, l’espectador sap poc més que la família.   

La reforma de la casa està narrada en ordre cronològic i mostra les diferents fases: arribada de 

la mà d’obra (veïns i treballadors), descàrrega del material, buidatge de la casa, destrucció de 

parets  i  rajoles,  reconstrucció  de  les  parets,  pintura  i mobles.  Es  curiós  com  en  tot  aquest 

procés es dóna molta  importància  al moment de  la destrucció de  la  casa  (tirar  les parets  a 

terra,  treure  les  rajoles, etc.): en cada episodi podem veure a  Jorge amb una massa a  la mà 
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trencant envans. Aquestes  imatges són  importants dins el text perquè certifiquen que  l’acció 

que duen a terme els experts del programa és real i radical.  

Com  ja  s’ha dit, el programa només  té 10 dies per  transformar  la  casa. Aquesta  rapidesa a 

nivell  de  la  història  també  és  emfasitzada  per  l’ús  de  determinats  recursos  enunciatius.  En 

primer  lloc,  la  preferència  pel  sumari  a  l’hora  de  representar  les  tasques  de  reforma  (es 

resumeix un procés tan costós com refer una casa en pocs plans i amb l’ús de la càmera ràpida) 

i el relat iteratiu, en el que una acció condensa totes les accions semblants  (per exemple, una 

passada de pintura serveix per explicar totes les passades de pintura per acabar la paret, posar 

un totxo és suficient per entendre tota la construcció...). 

Com  hem  dit  en  l’anàlisi  actancial,  al  llarg  del  procés  de  reforma  els  experts  s’hauran 

d’enfrontar  a  dos  oponents:  imprevistos  (pedres  en  el  terreny,  zones  molt  danyades, 

meteorologia...) i, sobre tot, la manca de temps. És a dir, el fet que el programa introdueixi un 

límit temporal serveix dins el relat per generar conflicte i, per tant, enriquir la narració. Així, en 

tot  el  segon  acte de  cada  capítol  els membres del programa  contínuament  assenyalen que 

estan  preocupats  perquè  potser  no  tindran  temps  suficient  per  aconseguir  el  seu  objectiu. 

Aquí tenim alguns exemples: 

Episodi 9 (Família Cupillar): 

Jorge: Joder, Raúl pero si esto es grandísimo, grandísimo... si es que aquí hay un montón 

de trabajo por hacer, macho... un montón. 

Raúl: Yo creo que es la mayor parcela a la que nos hemos enfrentado. 

(…) 

Margot: No es que quiera ser pesimista nada más empezar, pero de verdad que estoy un 

poco agobiada Jorge. 

Al mateix temps, aquestes limitacions porten a certes friccions entre els membres de l’equip: 

Episodi 9 (Família Cupillar): 

Margot: ¡Se nos ha agotado completamente, completamente, el tiempo que teníamos y 

todavía no hemos  terminado ni  la  limpieza! No puede  ser,  falta personal, no  tenemos 

tiempo... o sea, tienes que renunciar a algo. 
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Carmen:  Si no  tenemos  tiempo  se  va a  trabajar de noche  y de día, pero  yo no  voy a 

renunciar a nada de lo que se ha acordado en la reunión. 

Margot: Pero así no puede  ser,  tenemos el  tiempo que  tenemos para acabar esto y a 

algo hay que renunciar. 

Aquesta tensió i conflicte s’intensifica a través de recursos de l’enunciació, com ara la música o 

els rètols sobreimpressionats: 

Episodi 9 (Família Cupillar): 

Si el análisis de la viga confirma que está dañada, supondrá un importante retraso. 

La falta de mano de obra divide al equipo. 

Margot agobiada por la falta de cuadrillas para empezar en el interior de la casa. 

Tot això serveix per a dramatitzar el segon acte i per reiterar el rol d’heroi dels experts, donat 

que un  relat habitualment narra  les peripècies d’un heroi per  aconseguir  el  seu objecte de 

valor. I la seva importància es detecta en el fet que són aquests conflictes i tensions els que es 

destaquen en els previews que apareixen abans i després de la publicitat. Ara bé, a diferència 

d’allò  que  passaria  en  una  ficció,  aquests  conflictes  no  tenen  una  estructura  dramàtica  in 

crescendo,  sinó  que  van  sorgint  i  es  van  resolent  al moment  o,  fins  i  tot,  es  deixen  sense 

resoldre (s’obliden dins el text). 

Els  blocs  dedicats  a  l’obra  es  combinen  amb  blocs  en  els  que  es  representa  la  família  de 

vacances. En aquests es ressegueixen les diferents activitats que fa la família: anar a la piscina 

o a la platja, anar en vaixell, anar d’excursió, anar al zoo...  

En l’apartat anterior fèiem referència al to dramàtic del primer acte, en el que s’utilitzaven tots 

els  recursos  de  l’enunciació  per  representar  el  problema  de  la  família  com  una  tragèdia 

personal. En el segon acte el to del programa canvia radicalment. Cada bloc comença amb un 

muntatge musical, amb música animada, ús de la càmera ràpida, plans amb moviment intern i 

extern, plans de poca duració... i imatges on es veuen els participants o els experts en actituds 

divertides. Aquest contrast amb el primer acte emfasitza  l’efecte de  l’acció dels herois en  la 

vida de la família: la família canvia de vida gràcies al programa. 
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Finalment, cal destacar que al  llarg de tot el procés de reforma  i redecoració de  la casa, tant 

Jorge Fernández com els membres de l’equip en alguns moments reiteren el contracte que han 

subscrit amb la família: 

Capítol 2 (Família Vela): 

Jorge: Acuérdate de  lo que prometí a  las gemelas, que es algo mío, eh? Es personal. Yo 

les dije que jamás volvería a entrar una gota de agua en su casa, o sea que esto hay que 

hacerlo perfecto. 

Aquesta és una manera d’humanitzar els experts i representar el seu vincle amb la família no 

com a merament professional, sinó com a personal. 

 

Acte III: La revelació final 

En el tercer acte, la família torna de les seves vacances i veu l’estat final de la casa. En aquestes 

seqüències finals, s’explicita l’estat final de conjunció de la família, així com el reconeixement i 

retribució de l’heroi per part dels participants.  

El moment de  la revelació final constitueix el clímax del relat. El programa construeix aquest 

moment  amb  solemnitat.  La  família  arriba  al  programa  i  és  rebuda  com  a  estrelles:  els 

participants arriben en una limusina mentre un gran nombre de veïns s’agrupen darrere unes 

tanques formant un passadís, porten pancartes de suport, hi ha una catifa vermella a terra... 

(Figura 4.4‐10) Un cop han sortit del cotxe, l’autobús del programa els tapa la visió de la casa. 

De  forma  ritual,  Jorge  Fernández,  els  veïns  i  els  participants  criden  “Conductor,  ¡arranca  el 

autobús!” i aquest avança. 
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FIGURA 4.4‐10: LA FAMÍLIA CUPILLAR TORNA PER VEURE LA CASA 

  

ESTA CASA ERA UNA RUINA (EPISODI 9, “FAMILIA CUPILLAR”) 

 

En aquest moment el primer que es mostra a l’espectador és la reacció de la família en veure 

el  nou  aspecte  de  casa  seva. Només  després  s’ensenya  l’aspecte  final  de  la  casa.  Aquesta 

forma d’organitzar la informació té, en primer lloc, la funció de recalcar la resposta emotiva de 

la família (representada a través de primers plans, càmera  lenta  i música emotiva). Com hem 

dit abans, la família té la mateixa informació que l’espectador de manera que en veure la seva 

reacció  l’espectador es fa una  idea de  la  importància d’allò que està passant en el programa. 

En segon lloc, augmenta l’ansietat de l’espectador per saber quin és l’estat final de la casa per 

maximitzar  la  sorpresa.  (Figura  4.4‐11  i  Figura  4.4‐12)  Després  de  la  reacció  inicial,  es 

combinen imatges de la nova casa, amb imatges de com era abans, imatges de la reacció dels 

participants i declaracions dels membres de la família recordant el moment.  

La casa es va mostrant pas a pas, habitació per habitació: es comença per la façana i el jardí i 

posteriorment es fa un recorregut per les diferents habitacions. La comparació entre l’abans i 

el després serà constant  ja que es tracta del pilar sobre el que es fonamenta  l’efecte de real 

d’aquest  reality:  el  fet  que  el  programa  hagi  afectat  el món  real.  És  a  dir,  les  imatges  són 

evidències  que  certifiquen  l’autenticitat  d’allò  narrat.  De  fet,  la  importància  d’aquesta 

comparació i contrast es confirmarà en l’epíleg final, en el que es torna a mostrar les imatges 

de l’abans i el després de la casa.  
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FIGURA 4.4‐11: LA REVELACIÓ FINAL 
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ESTA CASA ERA UNA RUINA (EPISODI 9, “FAMILIA CUPILLAR”) 
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FIGURA 4.4‐12: LA REVELACIÓ FINAL DE L’INTERIOR DE LA CASA 
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ESTA CASA ERA UNA RUINA (EPISODI 2, “FAMILIA VELA”) 

 

Al mateix  temps,  la  gran  quantitat  de  primers  plans  que  s’utilitzen  en  aquest moment  del 

programa en els que es capta  l’emoció  i alegria dels participants, no només tenen una funció 

dramàtica,  sinó que  també,  reforcen  l’efecte de  real: els  rostres de  la  família ens diuen que 

aquelles emocions són reals i que han estat provocades pel programa.  

Així, els participants acaben el programa en un estat de conjunció, tal com  les  imatges de  la 

casa  i de  la  reacció dels participants demostren. A més a més, es deixa  clar a  través de  les 

declaracions  dels  experts  i  dels  participants,  que  aquesta  nova  casa  portarà  a  la  família 

directament una nova vida. D’aquesta manera es construeix un final feliç i tancat192. 

Episodi 5 (Família Acebedo): 

Jorge: Les he visto en la cara que ellos tenían otra oportunidad en la vida, que se estaban 

dando cuenta en ese preciso momento que ellos volvían a tener una nueva oportunidad. 

 

Episodi 9 (Família Cupillar): 

Tomás: (…) Que me habéis solucionado la vida a mí y a mi familia 

Jorge: Es que esto no es solamente una casa nueva, esto es una vida nueva 

                                                                 
192 Evidentment, en el  relat no  s’inclou un epíleg en el que es vegi  si  la vida de  la  família ha  canviat 
efectivament arrel de  la nova casa. Això queda elidit del  relat, que acaba en el mateix moment de  la 
revelació final de la nova casa. 
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Episodi 7 (Família Ruiz Pons): 

Mare: para nosotros esto ha sido como empezar otra nueva vida, nos estáis dando como 

una segunda oportunidad en la vida. Es muy bonito. 

(…) 

Jorge: Comienza una nueva vida para ellos 

En aquest  tercer acte  també s’agraeix als adjuvants  i, sobretot, als experts del programa per 

les seves accions. Abans que arribi  la  família,  Jorge Fernández agraeix, en nom de  la  família, 

l’ajuda dels veïns:  

Episodi 5 (Família Acebedo): 

Jorge:  Una  placa  que  hemos  hecho  nosotros  agradeciendo,  en  nombre  de  la  familia 

Acebedo  y  en  nombre  del  programa,  a  todo  el  pueblo  por  portaros  como  os  habéis 

portado: “Esta casa era una ruina quiere agradecer a todo el pueblo de Corte de Peleas el 

enorme apoyo que ha dedicado a  la  familia Acebedo. Sin vosotros nunca hubiera  sido 

posible. 

 

Episodi 9 (Família Cupillar): 

Jorge: En su nombre [la familia Cupillar] y en el nombre de todo el equipo de Esta casa 

era una ruina os quiero decir una cosa: sin vuestro aliento y sin vuestro apoyo esto no 

hubiera sido posible. Os merecéis un fuerte aplauso, dáoslo a vosotros mismos. Gracias a 

todos. 

Així, els adjuvants han treballat de forma altruista, sense esperar res més que l’agraïment i la 

felicitat de les famílies. 

Els experts també són explícitament reconeguts com a herois i són recompensats per això amb 

l’agraïment de la família. L’expressió d’aquest agraïment sempre forma part del relat a través 

dels diàlegs,  ja sigui en el mateix moment d’ensenyar  la casa o en  les declaracions posteriors 

dels membres de la família a càmera. 

Episodi 2 (Família Vela): 

María  José  [parlant a càmera]: Aunque estuviera un año dando gracias yo creo que no 

daría las gracias como os merecéis vosotros, porque eso ha sido... lo mejor. 
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Bessones [parlant a càmera]: El equipo ha hecho un buen trabajo. Gracias Jorge 

Jesús  [parlant  a  càmera]:  Yo  estoy muy  agradecido  al  equipo,  a  Antena  3,  a  todo  el 

mundo  por  el  esfuerzo  que  han  hecho  y  por  lo  bien  que  lo  han  dejado  todo,  que  ha 

superado con creces nuestras expectativas  

 

Episodi 9 (Família Cupillar): 

Estela  [parlant  a  càmera]: No  se  puede  dar  las  gracias  ni  pagando  con  dinero  ni  con 

nada. Habéis sido mejor que ángeles mejor que dioses. 

(…) 

Estela  [en  relació al penell amb el  logotip del programa  instal∙lat a  la  teulada de  casa 

seva]: Va a ser un recuerdo para toda  la vida, decir, mira a nosotros nos ayudaron. Ahí 

está la veleta que quiere decir: mira, nos tocó como en una lotería, nos tocó a nosotros. 

(…) 

Tomás [parlant a càmera]: A partir de ahora es que no voy a creer en  los reyes magos, 

porque reyes magos solamente sois vosotros, sabes, y os lo agradezco... de verdad os doy 

un beso... [llança un petó a la càmera] de corazón... que me habéis solucionado la vida a 

mí y a mi familia. 

(…) 

Brindis Tomás: Por todos vosotros, sois geniales, gracias por existir. 

(…) 

Julen: Gracias a Jorge y Esta casa era una ruina  ya nunca tendremos miedo. 

Estela: Y en  nuestro corazón os llevaremos siempre, sois mejor que una familia.  

Tomás: Os  lo agradezco de corazón por mi familia y por mí porque me veía en un túnel 

sin salida y es que... es volver a nacer otra vez. 
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Episodi 8 (El orfanato): 

[El director de l’orfenat dóna una placa a Jorge]: En agradecimiento a todo el equipo de 

Esta casa era una ruina por su cariño y ayuda a los niños beneficiarios de esta fundación. 

Com es pot comprovar, en els agraïments l’equip del programa sovint és comparat amb déus, 

àngels, miracles,  reis mags,  etc.,  és  a  dir  entitats  “superiors”  que  atorguen  dons.  Aquesta 

comparació és  totalment coherent amb el  fet que  l’objecte de valor a  la  família els ha estat 

atribuït. Aquesta  comparació  és directament  establerta  pel  programa  en  el  seu  especial de 

Nadal  (capítol  8),  programa  emès  el  21.12.2008  en  el  que  l’equip  condicionava  un  vell 

magatzem en una casa per tal que 8 nens del col∙legi/orfenat de San Vicente Ferrer (Sagunt) es 

poguessin quedar a dormir al centre els caps de setmana. 

Donat que els experts l’únic que reben a canvi de la seva acció és l’agraïment dels participants, 

la motivació que tenen per fer guanyar l’objecte de valor a la família és totalment altruista, no 

esperen res a canvi més que “fer feliços als altres”. I, de fet, això és explicitat en varis capítols 

tant per Jorge Fernández com pels altres membres de l’equip: 

Capítol 2 (Família Vela): 

Jorge: Me  siento  tremendamente  realizado  y  afortunado  porque  de  verdad  estamos 

haciendo algo por una gente que se lo merece” 

(…) 

Jorge: Es  felicidad, es alegría, es  sentirse uno  realizado y además estar  convencido de 

que tenemos una suerte enorme de hacer esto 

 

Capítol 9 (Família Cupillar): 

Raúl Vaíllo (capataz): Lo más bonito es ver a una familia feliz. Les miras a la cara y no te 

tienen  que  decir  nada,  simplemente  te miran  a  los  ojos  y  te  dan  gracias  y  gracias, 

gracias, gracias... eso llena mucho. 



 Esta casa era una ruina 

321 

Capítol 7 (Família Ruiz Pons): 

Jorge: Hace diez días nosotros entramos en vuestras vidas. Fue un día  feliz para todos. 

Pero  para mí  este  día  es mucho más  feliz  porque  al  demostrar  todo  nuestro  trabajo 

reflejado en vuestras caras, mi felicidad es absoluta, es máxima. Así que feliz día a todos. 

 

Capítol 8 (El orfanato): 

[A Jorge li porten un pastís amb espelmes] 

Marisa: Pide un deseo 

Jorge: Yo no voy a pedir un deseo para mí. Yo voy a pedir un deseo para toda  la gente 

que necesita nuestra ayuda. Voy a pedir un deseo que es este: hacer muchas más casas, 

ayudar a mucha más gente, porque con esto nosotros nos sentimos felices, ¿verdad que 

sí, chicos? Y lo que queremos hacer es un montón de casas más. Ése es mi deseo. 

(…) 

Nacho: Cuando ves a esos niños disfrutar en el exterior, jugando en los columpios y en los 

toboganes ves que todo el esfuerzo que hemos realizado ha merecido la pena. 

(…) 

Jorge:  Lo  hemos  conseguido,  hemos  vuelto  a  dibujar  una  sonrisa  en  la  cara  de  estos 

niños. Y yo os digo que es una de  las mayores  satisfacciones que podemos  tener y os 

hablo en mi nombre y en nombre de  todo el equipo, porque  sabemos que estos niños 

nunca más se van a volver a quedar solos el fin de semana. 

Finalment,  l’episodi acaba amb un comentari de Jorge a càmera que tanca el relat  i no deixa 

espai per qüestionar‐se si serà suficient amb una casa nova per tenir una vida nova. 
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FIGURA 4.4‐13: PARLAMENT FINAL DE JORGE A CÀMERA 

 

ESTA CASA ERA UNA RUINA (EPISODI 2, “FAMILIA VELA”) 

 

Capítol 2 (Família Vela): 

Jorge: La familia Vela desde el 22 de mayo estaba viviendo en una pesadilla constante, 

un mal sueño, pero hoy se han despertado de ese mal sueño y han podido comprobar 

que a veces los sueños se hacen realidad. Brindis por la familia Vela. 

 

Capítol 9 (Família Cupillar): 

Jorge: El vendaval ya  solo es un mal  recuerdo para  la  familia Cupillar. Lo hemos dado 

todo  para  verlos  así  de  felices.  Esfuerzo,  trabajo,  constancia,  y  lo  hemos  hecho  con 

mucho cariño y con mucho amor. Y ese amor nunca se  lo va a  llevar el viento. Va por 

ellos [brinda cap a la càmera]. Hasta la próxima.   
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4.4.3. Conclusions 

4.4.3.1. Els personatges: participants i experts 

Els participants que apareixen a Esta casa era una ruina són famílies tradicionals i nombroses 

de  classe  baixa.  Aquesta  clara  aposta  per  representar  aquest  tipus  de  famílies  invisibilitza 

altres formes d’organització familiar. Aquestes famílies són representades com a incompletes, 

incompetents i passives, de manera que han de demanar ajuda als experts del programa. Així, 

Esta casa era una ruina no dóna cap marge d’acció als participants, ni tan sols poden decidir 

com ha de ser la seva nova casa.  

Com en els programes anteriors, allò que identifica les famílies com a mereixedores de l’ajuda 

del programa és el seu sofriment  i  la seva capacitat per expressar‐lo  (i demostrar‐lo) davant 

una càmera. De manera  implícita, el Esta casa era una ruina posa en escena una competició 

per  veure qui  té una  vida més difícil  i qui  té més  capacitat per  transmetre‐ho a  l’equip del 

programa i a l’espectador193.  

Els  experts  són  representats  com  herois  altruistes,  que  ajuden  a  famílies  necessitades  per 

compassió  i  amb  l’única motivació de  fer  el bé194. Precisament  el  seu  caràcter de persones 

compassives, que actuen d’acord amb els  seus  sentiments,  s’emfasitza a  través de diferents 

recursos:  els  experts,  com  els  participants,  estan  representats  amb  una  gran  quantitat  de 

primers plans, expliquen a càmera  la  seva experiència  subjectiva dels  fets  (com van viure el 

moment en què van comunicar que ajudarien a  la família, com es van sentir quan van veure 

l’estat  de  la  casa,  quan  la  família  els  va  agrair  la  seva  ajuda...),  estableixen  una  relació 

(aparentment) emotiva i personal (enlloc de professional) amb els participants: els abracen, els 

fan promeses “personals”, etc. Això els humanitza i reforça la seva imatge positiva.  

Finalment,  en  relació  als  veïns  i  les  empreses  privades  que  col∙laboren  amb  el  programa, 

aquests queden en un segon pla, mentre que són els experts (i el programa televisiu) els que 

agafen  tot el protagonisme. Aquest  és un element que diferencien Esta  casa  era una  ruina 

                                                                 
193 Aquesta competició de desgràcies es representa sense cap pudor en el darrer episodi emès de Esta 
casa era una ruina (18.04.2010) en la que es representava el càsting per buscar una família que anés a 
viure a un poblet de Soria. 
194 El mateix es podria dir de  les marques que apareixen en el programa  com a proveïdors  (El Corte 
Inglés, Pinturas Bruger, Philips, Teka, Oral B, Renault...), marques que, aparentment, només actuen per 
fer el bé. 
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d’Extreme Makeover: Home Edition. En el format original, tant els veïns com els constructors 

locals  que  col∙laboraven  amb  el  programa  tenien  un  paper  important  en  aquest,  ja  que  es 

posava molt èmfasi en la necessitat de que empresa privada i voluntaris es fessin càrrec de les 

persones necessitades de cada comunitat, ocupant el lloc de l’estat.  

 

4.4.3.2. Les transformacions: falta inicial, objecte de valor i mitjans de 

consecució 

Ja  hem  vist  que  Esta  casa  era  una  ruina  representa  un  problema  amb  arrels  socials  i 

econòmiques profundes (la dificultat per accedir a un habitatge digne i mantenir‐lo per part de 

les  classes  desafavorides  i  la  pobresa)  com  un  problema  individual  que  requereix  accions 

individuals. Es mostra  la casa dels participants descontextualitzada (no sabem si el seu és un 

cas  aïllat o  altres  famílies de  la  zona  tenen  els mateixos problemes)  i  es  limita  a  actuar  en 

aquesta. A més, com en el format original, l’Estat no té cabuda en aquest programa.195 Estem 

en  l’àmbit de  la caritat  i no de  les accions socials. Ara bé, no trobem en aquest programa un 

discurs  neoliberal  tan  explícit  com  a  Extreme  Makeover:  Home  Edition196.  A  més,  que  la 

periodicitat  no  sigui  regular  no  permet  transmetre  la  sensació  que  aquest  tipus  d’accions 

poden  substituir  l’acció  de  l’estat  i  que  mitjançant  l’acumulació  d’ajudes  individuals 

s’aconsegueix arribar a un gran nombre de famílies (com sí passava amb Extreme Makeover: 

Home Edition, i del que el capítol 100 n’és un bon exemple). 

La  transformació  representada és  ràpida  i  radical:  es  reforma  tota una  casa en 10 dies  i es 

narra en una hora i mitja. Evidentment la percepció de la transformació seria diferent si aquest 

mateix procés estigués narrat en  varis  capítols. Aquest  tipus de  transformacions extremes  i 

ràpides ens  situen en  l’àmbit de  la proesa, del  conte de  fades: els experts del programa no 

només són herois, sinó que també són capaços de fer allò impossible.   

                                                                 
195  Només  els  alcaldes  de  la  localitat  apareixen  en moments  puntuals,  però  com  a  adjuvants molt 
puntuals, que els porten més mà d’obra (capítol 9) o els permeten fer el concert benèfic (capítol 2). Són, 
per tant, personatges molt secundaris. 
196 La dificultat de traslladar un format tan arrelat a el sistema nord‐americà i les paradoxes que poden 
sorgir en aquesta adaptació apareix en el  capítol 2. En un moment determinat del programa apareix 
sobreimpressionat en  la  imatge:  “El Ministerio de  la Vivienda ofrece ayudas para  la  rehabilitación de 
casas” i s’especifica la web del ministeri. 
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Esta casa era una ruina representa la llar com un espai de consum, en el que es veu reflectida 

la pròpia identitat (personal, de classe...) dels propietaris, però també les pròpies aspiracions. 

Això està clarament representat a Esta casa era una ruina, en la que s’equipara tenir una casa 

nova amb pujar de classe  i tenir una vida nova. De  la mateix manera que Cambio Radical un 

cos diferent  havia de  transformar  també  interiorment  a  la  participant,  a  Esta  casa  era  una 

ruina  sembla  que  es  transmet  una  idea  similar.  Es  prescriu  novament  el  consum  com  una 

manera de millorar personal i socialment. Aquest vincle entre casa nova, vida nova i mobilitat 

social es fa de diferents maneres. En primer  lloc,  la casa sempre respon a característiques de 

classe  mitjana‐alta.  En  segon  lloc,  les  vacances  són  sempre  en  hotels  de  luxe  i  inclouen 

elements com passejos en descapotables, viatges en helicòpter... Finalment, en  la tornada de 

la família de les vacances el referent escenogràfic són les estrenes de films de Hollywood. Ara 

bé, aquest canvi es produeix només al nivell de les aparences, ja que no se soluciona l’arrel del 

problema (recordem que l’objecte de valor és atribuït enlloc d’adquirit pels participants). Així, 

quan  acaba  el  programa,  els  participants  no  tenen més  competències  per millorar  la  seva 

situació socioeconòmica que a l’inici, només tenen un problema menys. 

 

4.4.3.3. La visualització del real 

Esta  casa  era  una  ruina  posa  en  escena  una  transformació material  (fàcil  de  representar 

visualment)  per  aquest  motiu  seran  imprescindibles  els  plans  que  certifiquen  aquesta 

transformació,  que  evidencien  que  el  programa  ha  tingut  efectes  en  el món  real  a  nivell 

tangible.  Però  donat  que  es  pretén  representar  aquesta  transformació  material  com  una 

manera  de  transformar  quelcom més  profund  i  difícil  de  representar  (canviar  de  vida)  el 

programa s’haurà de valdre d’altres recursos. Per exemple, la gran presència de primers plans 

també pretén certificar que  la  intervenció del programa no només ha  tingut efectes a nivell 

material,  sinó  que  ha  afectat  emotivament  als  participants.  Al mateix  temps,  el  programa 

utilitza una gran quantitat de recursos per a guiar la lectura de l’espectador, especialment els 

diàlegs.  Tant  els  participants  com  els  experts  verbalitzen  tots  els  elements  de  l’estructura 

actancial  profunda  (la  falta  inicial  i  la  incompetència  dels  participants,  l’establiment  del 

contracte, l’acció dels herois, l’estat final de conjunció, el reconeixement de l’heroi i la sanció), 

de manera que res queda implícit. 
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De  la mateixa manera que  el programa pot  exercir un  gran  control  sobre  la  transformació, 

donat que aquesta és material, el mateix passa amb  la construcció del relat: tots els episodis 

de  Esta  casa  era  una  ruina  segueixen  una  mateixa  estructura  actancial  i  narrativa, 

caracteritzada per un final feliç i tancat. Precisament si el final no estigués totalment tancat o 

fos un final dolent (no s’ha aconseguit reformar la casa, o aquesta no és al gust de la família o 

la seva vida segueix igual que abans) la figura d’heroi no tindria la mateixa força. 
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4.5. Hermano Mayor  

(Plural Entertainment / Cuatro, 20092010) 

 

4.5.1. Introducció 

Hermano Mayor es un programa emès per Cuatro durant la temporada d’estiu de 2009. Entre 

els mesos de gener i abril de l’any 2010 s’ha emès la segona temporada. Es basa en el format 

francès Pascal, le grand frère, emès pel principal canal privat del país (TF1) entre els anys 2006‐

2009.  

Hermano Mayor forma part dels realities centrats en  les transformacions de comportament  i 

dinàmiques familiars. En aquest cas, els subjectes de  la transformació són adolescents  i  joves 

conflictius que tenen molt mala relació amb els seus pares. L’expert del programa, l’ex‐jugador 

de waterpolo i ex‐addicte Pedro García Aguado, intentarà convertir‐los en joves responsables i 

respectuosos. És un programa episòdic en el que en  cada  capítol, que  té una durada de 55 

minuts,  es  presenta  i  resol  un  cas.  Tots  els  episodis  segueixen  una  mateixa  estructura 

narrativa,  amb  una  certa  unitat  en  el  llenguatge  audiovisual  emprat,  les  tècniques 

”terapèutiques”, etc. Anem a resumir aquesta estructura: 

• Es presenta al participant i la seva falta: la introducció de cada episodies mostra el mal 

comportament dels participants amb els seus pares. 

• Pedro  arriba  a  casa  dels  participants  i  comença  a  canviar  el  seu  comportament.  A 

partir d’aquest moment durà a terme diverses activitats, que canvien d’un programa a 

un altre: Pedro conversa amb els joves i els intenta fer veure que no poden seguir per 

aquell  camí,  parla  amb  els  seus  pares,  fan  activitats  físiques  en  les  que  el  jove 

descarrega la ràbia, porta al participant a treballar, fan una sessió de teràpia amb una 

psicòloga  i  finalment  el  jove  visiona  un  vídeo  en  el  que  es  mostren  el  seu  mal 

comportament.  

• El programa s’acaba quan el participant mostra la seva voluntat de canviar. 
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Per analitzar els valors que projecta Hermano Mayor s’han analitzat detalladament els capítols 

3, 4 i 5 de la primera temporada (“Gisela”, emès el 08.05.2009; “Jaume”, emès el 15.05.2009 i 

“Jessica”, emès el 22.05.2009), que s’ha complementat amb el visionat i l’estudi dels tipus de 

personatges,  falta  inicial,  tècniques  “terapèutiques”  utilitzades  i  estat  final  de  la  resta  de 

capítols  de  la  temporada197.  Al mateix  temps,  s’ha  tingut  en  compte  alguns  aspectes  de  la 

segona temporada per enriquir l’anàlisi. 

Seguint  allò  dit  en  les  preguntes  d’anàlisi,  ens  fixarem  especialment  en  els  personatges 

(característiques dels participants  i els experts, rols assignats,  la relació que s’estableix entre 

aquests...),  les transformacions  (estat  inicial, causes d’aquest estat  inicial, estat  final desitjat, 

mètodes de consecució)  i els mecanismes emprats en aquest programa per crear  l’efecte de 

real.  

Tal  com  s’ha dit anteriorment, aquesta anàlisi no  seguirà  l’estructura de  la graella d’anàlisi. 

L’estructura que se seguirà serà la següent: 

• Anàlisi de l’enunciat:  

o Les característiques dels personatges (gènere, edat, classe social...). 

o Les característiques dels espais. 

o Estructura  actancial:  a  través  de  l’anàlisi  semio‐narratiu  es  veurà  com  es 

distribueixen  els  rols  narratius  entre  els  personatges  i  quin  tipus  d’accions 

duen a terme. Al mateix temps, ens servirà per  identificar  l’estat  inicial  i final 

dels participants, l’objecte de valor i quin tipus d’accions porten a aconseguir‐

lo.  

Un  cop  explicada  aquesta  estructura  actancial,  es  desenvoluparan  més 

detalladament els problemes, causes, solucions  i estats finals representats en 

el programa.  

• Anàlisi de  l’enunciació: veurem com els elements vistos en  l’anàlisi de  l’enunciat són 

representats a  través dels recursos de  l’enunciació  (llenguatge audiovisual, narració). 

                                                            
197  Capítol  1  (“Paula”,  24.04.2009),  2  (“Raúl”,  01.05.2009),  6  (“Borja”,  29.05.2009)  i  7  (“Lidia”, 
05.06.2009). 
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Centrarem  l’atenció  en  la  representació  de  la  falta  i  l’establiment  del  contracte,  el 

procés de transformació i el desenllaç. 

• Conclusions: en les que s’assenyalaran els valors despresos dels elements anteriors. En 

aquestes es farà referència als personatges, les transformacions i la visualització de la 

realitat (les friccions que s’estableixen en els programes entre representació i realitat).  

Veurem que Hermano Mayor representa a famílies desestructurades de classe baixa en que un 

dels  seus  fills  té  greus  problemes  de  conducta  i  que  el  programa  planteja  la  necessitat  de 

l’autoritat  i  la  disciplina  com  una  forma  d’educació.  Al  mateix  temps,  Hermano  Mayor 

s’enfrontarà  al  problema  de  representar  transformacions  interiors.  Així,  utilitzarà  un  gran 

nombre  de  recursos  de  l’enunciació  per  fer‐les  visibles.  Al  mateix  temps,  a  través  de 

l’enunciació es transmetran unes instruccions de lectura molt estrictes que intentaran amagar 

els punts dèbils (que són molts) de la història.  
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4.5.2. Anàlisi 

4.5.2.1. Anàlisi de l’enunciat 

Personatges 

En cada capítol d’Hermano Mayor hi apareixen  tres  tipus de personatges diferents: els  joves 

conflictius,  la  seva  família  (habitualment  pares,  avis  i/o  germans)  i  l’expert,  Pedro  García 

Aguado. 

Els  participants  d’Hermano  Mayor  són  adolescents  i  joves  (de  16  a  22  anys)  amb  greus 

trastorns  de  comportament:  prenen  drogues  (Jaume,  Lidia),  cometen  petits  delictes  (Paula, 

Gisela), roben als pares  (Jaume, Lidia, Paula),  tots es discuteixen contínuament amb els seus 

pares  i  són  violents.  Allò  que  destaca  d’aquest  programa  és,  precisament,  el  grau  de 

conflictivitat dels participants, que és molt elevada. En tots els casos, els  joves han deixat els 

estudis, no treballen i viuen amb els pares. 

Pràcticament totes les famílies que apareixen en el programa són de classes desafavorides (no 

s’especifica, però queda clar en veure la casa, el vestuari...),198 i moltes són monoparentals, ja 

sigui per divorcis (Jessica, Gisela) o mort d’un dels pares (Paula, amb el pare mort per la droga; 

Raúl). A més, la mare de Gisela va ser addicta. Només Jaume, Borja i Lídia pertanyen a famílies 

“tradicionals”. A més,  els pares  acostumen  a  tenir  feines de baixa qualificació  (dones de  la 

neteja, cuidadores). En  tots els casos són  famílies espanyoles, sense presència d’immigrants. 

Aquestes famílies són representades com un nucli autònom i aïllat, sense que intervinguin en 

el programa altres familiars (avis, tiets, amics...). 

L’expert  és  Pedro  García  Aguado,  ex  jugador  de  waterpolo  professional  d’èxit199. 

Paral∙lelament  als  seus  triomfs  esportius,  va  tenir  seriosos  problemes  amb  la  cocaïna  i 

l’alcohol, que  ja  va  superar  fa  anys. Així,  la  condició de Pedro  com  a  expert no prové d’un 

coneixement  teòric  o  professional  (com  seria  el  cas  d’un  psicòleg),  sinó  d’una  experiència 

                                                            
198 Només la família del Jaume sembla de classe mitjana. 
199 Amb el seu club va ser campió de la lliga espanyola de waterpolo set vegades; va guanyar sis vegades 
la  Copa  del  Rei  i  va  ser  escollit  el millor  jugador  de  la  lliga  la  temporada  2000‐01;  amb  la  selecció 
espanyola va ser medalla d’or en els campionats del món de 1998  i 2001  i medalla de plata en els de 
1991 i 1994; medalla d’or en els Jocs Olímpics d’Atlanta (1996) i medalla de plata en els Jocs Olímpics de 
Barcelona (1992). 
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personal. Aquest és un element distintiu d’Hermano Mayor, que diferencia aquest programa 

de la resta de realities de transformació.200 

A més, el seu àmbit d’expertesa no es correspon amb l’àmbit en el que ha d’actuar, ja que la 

falta inicial dels joves no sempre té a veure amb el consum de drogues. De fet, només en dos 

dels  set  capítols  de  la  primera  temporada  (Jaume,  Lidia)  els  participants  prenen  drogues  i 

aquestes són part del problema  (i en dos més, Paula  i Gisela,  la droga va estar present en  la 

família en algun moment del passat).201 Així, Pedro s’enfronta a uns problemes pels quals no és 

expert, és a dir, que en realitat no té competències per actuar. Ara bé, això el text ho amaga, 

legitimant‐lo com a expert i heroi a través de l’enunciació, com veurem. 

Finalment, Pedro compta amb l’ajuda d’una psicòloga, que apareix breument en gairebé cada 

episodi: Esther Legorgeu, presentada com a “especialista en familias en conflicto”. En aquest 

cas  l’expertesa  (i  les  competències  per  actuar)  li  ve donada  per  la  seva  formació  i  activitat 

professional. Ara bé, el seu rol és secundari i les seves aparicions en els programes molt breus. 

 

Espais 

El programa es desenvolupa totalment en espais naturals (és a dir, no s’utilitza cap plató). En 

primer  lloc, destaca  la  llar dels participants, a  la que Pedro es desplaça per tal d’ajudar. És a 

dir,  el  programa  es  desenvolupa  en  bona  part  en  un  espai  privat.  Aquest  espai  només  té 

rellevància  en  la  representació  quan  és  una  evidència  (funcionant  com  a  índex)  de  les 

reaccions  violentes  dels  participants:  els  forats  a  les  portes,  els marcs  trencats,  els  vidres 

esquerdats són proves del comportament desmesurat i descontrolat dels joves.  

La  resta  d’espais  són  llocs  de  treball  on  es  porta  als  joves  (sense  pes  a  nivell  visual):  bars, 

granges, hotels, escales...; gimnasos on es desenvolupen algunes activitats i espais especials en 

els que es duen a  terme algunes dinàmiques: desguassos, cases abandonades, descampats... 

espais desolats en els que es deixa als joves que descarreguin tota la seva ràbia.   

 

                                                            
200 De  fet,  aquest  element  fins  i  tot  és diferent  respecte  el  format original,  en  el que  l’expert  és un 
educador que dirigeix un centre per a joves.  
201  Això  canviarà  en  la  segona  temporada,  en  la  que  la  majoria  de  episodis  emesos  els  joves 
consumeixen drogues, acostant el problema a l’àmbit d’expertesa de Pedro. 
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Estructura actancial: rols, estats, objecte de valor i accions 

Tots els capítols de Hermano Mayor tenen una mateixa estructura actancial. L’estat inicial del 

jove és de disjunció, és a dir, té una falta inicial a nivell de comportament/actituds: tenen una 

mala  relació amb els pares,  tenen problemes amb  les drogues,  són violents, cometen petits 

delictes... En conseqüència els pares també tenen una  falta: tenir uns  fills que es comporten 

malament, una mala convivència... L’objecte de valor d’aquests és que el seu fill es comporti 

bé, deixi  les drogues, treballi... per tal d’aconseguir unes millors relacions familiars (harmonia 

familiar) i, finalment, la felicitat (un objecte de valor vivencial/existencial). És a dir, l’àmbit de 

la falta i de l’objecte de valor és privat i personal. 

Cap dels  joves, però,  té  les  competències necessàries per  transformar‐se a ells mateixos: ni 

saben,  ni  poden,  ni  volen.  Els  pares  tampoc  tenen  les  competències  necessàries  per 

transformar  als  seus  fills:  volen,  però  no  saben  com  fer‐ho  i,  en  conseqüència,  no  poden 

aconseguir‐ho. Per aquest motiu demanen ajuda a  l’expert del programa. És a dir, donat que 

els participants no volen transformar‐se, el destinador del contracte no són ells, sinó els seus 

pares. Aquesta  fase del contracte no es mostra, però queda  implícita en el  text. Els pares, a 

través del seu sofriment, fan voler (sedueixen) a l’expert per tal que actuï. 

Pedro García Aguado, l’expert del programa, adopta el rol de subjecte d’acció ja que és l’únic 

que té  les competències necessàries per actuar. És a dir, és  l’heroi del programa. En canvi, el 

jove  és  el beneficiari de  l’acció.  L’heroi  actua mitjançant una  acció  comunicativa  (educació, 

conversa...) que va encaminada a fer guanyar  les competències necessàries al participant per 

tal de  transformar‐se a ell mateix  i adquirir  l’objecte de valor. En el desenvolupament de  la 

seva missió els oponents de Pedro són els propis participants, que no es mostren receptius ni a 

les activitats ni a allò que se’ls diu: ja hem dit que no volen canviar i és precisament aquest “no 

voler” el que els converteix en personatges molt resistents als esforços de l’heroi. Pedro també 

tindrà adjuvants, especialment Esther Legorgeu, una psicòloga. 

Al final del relat, de les tres competències que necessita el jove per actuar, només és el voler la 

que acaba aconseguint. És a dir, Pedro fa voler transformar‐se al participant (i només de forma 

parcial  saber  i  poder),  de manera  que  al  final  del  capítol  el  participant  acaba  el  programa 

només  parcialment  competent  i,  en  conseqüència,  incomplet,  encara  en  estat  de  disjunció 

sense haver aconseguit  l’objecte de valor. El moment en què el participant es convertirà en 

subjecte d’acció  i aconseguirà  transformar‐se per ell mateix queda  fora del  text.  Finalment, 
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poques  vegades  es  representa  el  reconeixement de  Pedro  com  a heroi  i  se’l  sanciona  amb 

agraïment, és un element que queda implícit. 

 

A continuació s’analitzarà amb més detall  la falta  inicial assenyalada pel programa  i  les seves 

causes  i  els mètodes  de  consecució  de  l’objecte  de  valor  que  s’utilitzen  a Hemano Mayor. 

Veurem que  la majoria de  les activitats dutes a  terme per  l’expert  tenen com a objectiu  fer 

voler  transformar‐se  i  que,  a  més,  tenen  com  a  objectiu  fer  visible  i  representable 

televisivament un treball de tipus interior.  

El problema  (la  falta  inicial) dels  joves participants de Hermano Mayor és molt  greu  (tenen 

forts trastorns de comportament), de manera que  la distància que hi ha entre aquesta falta  i 

l’objecte  de  valor  és molt  gran.  Al mateix  temps,  que  no  tinguin  cap  de  les  competències 

necessàries per transformar‐se fa que encara sigui més difícil la tasca de l’expert.  

A l’hora d’identificar la causa de la falta, s’assenyala únicament al participant: no s’esforça, no 

és  capaç  de  controlar‐se,  no  demostra  cap  respecte,  és  egoista  i  egocèntric,  hedonista, 

immadur...  I,  tot  i  que  sovint  es  revelen  certes  dificultats  en  l’entorn  familiar  (divorcis 

traumàtics, morts de pares, pares que no se n’han ocupat suficientment dels fills, que no s’hi 

saben comunicar...) això mai serveix d’excusa o eximent de culpa. És a dir, mai s’assenyala a 

l’entorn com a causa del problema. 

Pel  que  fa  a  les  accions  que  realitzarà  Pedro  per  tal  de  transformar  als  joves  i  fer‐los 

competents,  s’hi  fa  referència  explícitament  com  a  “teràpia”  en  la  narració  en  off  de  cada 

episodi (“comienzo la terapia”). Per tant, l’àmbit de referència és la psicologia, tot i que ja s’ha 

comentat que aquest àmbit no s’acaba de correspondre amb l’àmbit d’expertesa de Pedro. Per 

aquest motiu és interessant veure quins mètodes s’han elegit per tal de capacitar i transformar 

al participant: 

• Conversa. En cada capítol Pedro parla contínuament amb els participants  i els explica 

la  seva experiència personal per  tal que vegin  la necessitat de  canviar  la manera de 

veure el món i comportar‐se (fer voler). Pedro sempre vincula allò que li passa al jove 

amb la seva experiència. I no només amb les drogues, sinó amb qualsevol àmbit de la 

vida: 
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Episodi 3 (Gisela): 

Pedro [a Gisela]: ¿Pero no ves que eres igual que yo cuando tenía tu edad? Que hacía lo 

mismo, desaparecía y desconectaba los móviles. Y que me creía algo y que al final la vida 

me pegó una torta, como te la va a pegar a ti, que ya te la ha pegado. 

Aquí  tenim un altre exemple del capítol dedicat a Paula, que va  tenir un desengany 

amorós que la fa ser desconfiada amb els nois: 

Episodi 1 (Paula): 

Pedro  [a  Paula]:  El  primer  amor  así  fuerte  que  tuve…  claro, me  pusieron  los  cuernos. 

Tenía dieciséis añitos. Me dijo que había  estado  con un  tío mayor que  yo, que  ya no 

quería estar conmigo. Eso duele. ¿y qué hice? Pues mira, llorar como una magdalena y yo 

creo  que  durante  mucho  tiempo  hasta  que  no  acepté  que  esa  situación  me  había 

marcado, me había hecho daño, me empecé a portar mal yo con las chicas. ¿Cuál fue tu 

primer amor? 

Paula: Ese chico. 

Pedro: ¿Ese? O sea, que igual que yo… Pues anda que elegimos bien, ¿no?    

Habitualment, el to de Pedro és de confrontació. És molt dur amb els participants amb 

l’objectiu de  fer‐los  reaccionar  i  adonar‐se d’allò que  estan  fent.  Per  exemple,  amb 

Borja: 

Episodi 6 (Borja): 

Pedro  [a  Borja]:  Con  mamá  sí  que  tienes  fuerza,  ¿eh?  (…)  ¿No  eres  tan  valiente? 

Pegándole a los muebles… A ver si se te quitan las ganas de pagarlo todo con tu madre. 

¿Cómo crees que se siente tu madre? Igual que estás tú hoy, igual de chafada. 

En la part final, quan nota algun canvi d’actitud, el to passa a ser més suau i acostuma 

a transmetre missatges més positius, centrats en les potencialitats del participant.  

Pedro: has demostrado que eres capaz de trabajar y hacer cosas cuando te lo propones. 

¿Por qué no  te propones  trabajar algo en casa? Tu madre  tampoco  te pide cosas muy 

difíciles. (...) ¿Sabes qué pasa Borja? que tienes muchas cualidades, muchas cualidades, 

cada cosa que te propones la sacas: hiciste deporte, lo sacaste; te has puesto a trabajar; 

has sido capaz de  limpiar un barco entero tú solito, esas cosas tienen que  ir sumando y 

darte la motivación necesaria para cambiar esa vida que estabas teniendo. 
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També  parla  amb  els  pares  i  la  família  per  veure  com  se  senten  i  com  poden 

comportar‐se per ajudar als seus fills (per exemple, posant  límits  i disciplina). Ara bé, 

aquest treball amb els pares és mínim, cosa que és coherent amb el fet que es carrega 

tota la responsabilitat del comportament dels joves en ells mateixos.   

• Conversa amb altres persones que han tingut una experiència personal similar a la del 

participant  (per exemple, Gisela parla amb un home que va acabar vivint al carrer) o 

experts en temes que afecten als participants (metges, terapeutes, policies). En general 

aquestes  xerrades  tenen  com  a  objectiu  que  els  joves  siguin  conscients  de  les 

conseqüències que poden tenir els seus actes i, per tant, fer que vulguin canviar. 

• Activitats físiques per tal que els joves “descarreguin la ràbia que porten dins” (objectiu 

que Pedro explicita en cada episodi). Per una banda, un element recurrent és l’esport: 

Gisela practicarà boxa en una piscina, Jaume farà thai boxing, Borja farà  judo, Jessica 

anirà al gimnàs... Per l’altra, activitats que tenen a veure amb trencar coses (Pedro en 

l’episodi dedicat a Gisela hi  fa  referència com a “destructoteràpia”): Gisela haurà de 

destruir un cotxe amb una massa, Lidia enderrocarà amb una massa parts d’una casa 

abandonada,  Jessica  pegarà  un  maniquí  amb  un  martell...  Aquestes  activitats  es 

presenten en el programa com una manera de  fer competent als participants, saber 

gestionar  la ràbia que senten, no descarregar‐la amb els seus pares  i millorar  la seva 

actitud a casa: 

Episodi 3 (Gisela): 

Pedro  [a Gisela]: Que  tú puedas encontrar a  través del deporte u otras actividades  la 

forma de desahogarte. 

• Treball. Donat que els joves participants ni estudien ni treballen, Pedro els fa treballar 

durant un dia en alguna feina, normalment en treballs no qualificats  i amb una certa 

duresa  (jardiner,  granger,  personal  de  neteja,  cambrer...).  L’objectiu  és  que  siguin 

capaços de sotmetre’s a una disciplina, seguir unes normes, que és allò que no fan a 

casa seva. Al mateix temps, moltes vegades es fa treballar als joves en els treballs que 

fan els seus pares o mares, per tal que vegin els sacrificis  i esforços que  fan per ells. 

Finalment,  Pedro  en  alguns  casos  també  es  refereix  al  treball  com  una manera  de 

“gastar  energia”  per  tal  que  el  jove  quan  arribi  a  casa  no  es  descarregui  amb  els 

familiars. És a dir, el treball com una forma alternativa de “descarregar la ràbia”. 
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• Dinàmiques “metafòriques”. Per exemple, cremar paperets en els que el jove ha escrit 

allò  que  no  els  agrada  d’ells mateixos  (Jessica);  tirar  boles  de  pintura  de  diferents 

colors per  cada  cosa que els agrada d’ells, que no els agrada  i que  voldrien  canviar 

(Sílvia);  tancar al participant en una habitació petita  i  claustrofòbica en  contra de  la 

seva  voluntat  per  tal  que  sentin  el mateix  que  se  sent  quan  s’està  enganxat  a  les 

drogues / a la presó, on es pot acabar si es fan activitats il∙legals (Lidia); etc. 

• Teràpia amb  la psicòloga (Esther Legorgeu). En cada episodi els  joves  i els seus pares 

se sotmeten a una sessió de teràpia amb l’adjuvant de Pedro. Destaca la brevetat de la 

teràpia amb  l’experta,  consistent en una única  sessió que en el  relat dura uns pocs 

minuts.  L’objectiu  d’aquesta  sessió  és  donar  algunes  claus  als  participants  per 

reflexionar sobre el seu propi comportament i millorar‐lo.  

• Visionat  d’imatges  del  seu  comportament  negatiu.  L’objectiu  de  l’activitat  és que  el 

participant  es  vegi  a  ell mateix  d’una manera  “objectiva”  i  allunyada  de  distorsions 

perceptives per tal que s’adoni que allò que veu no està bé  i vulgui canviar. És a dir, 

habitualment  serveix  per  fer  voler.  Aquest  és  un  moment  clau  en  cada  episodi, 

habitualment  situat  al  final  del  capítol  i  coincidint  amb  el  clímax  (en  parlarem més 

endavant).  

Tot  i  que  hi  ha  una  constància  en  el  tipus  d’activitats  que  apareixen  en  cada  episodi  de 

Hermano Mayor, aquestes no són mai exactament igual. Aquestes variacions no responen tant 

a  necessitats  de  la  “teràpia”,  com  a  necessitats  del  programa.  És  a  dir,  que  introdueixen 

diversitat d’un programa a l’altre.  

La gran majoria d’accions dutes a  terme per Pedro  tenen com a objectiu  fer voler canviar al 

participant,  és  a  dir,  fer‐li  entendre  la  necessitat  de  transformar‐se.  En  canvi, molt  poques 

donen eines per saber i, en conseqüència, poder fer‐ho. Les principals tècniques, com s’ha vist, 

tenen a veure amb “descarregar la ràbia” i comunicar‐se millor. 

Aquestes activitats, a més, poden  ser  representades  fàcilment a  través de  la  càmera  ja que 

intenten fer visible el treball de caire psicològic. El que es fa és traslladar l’àmbit de treball de 

la ment al cos. És a dir, enlloc de veure un jove assentat en una cadira reflexionant sobre com 

es comporta, quins errors està cometent, què falla en la seva relació amb els pares, etc. veiem 

un  jove  fent  boxa  i picant  amb un martell  (donant  a  entendre  que mentre  dóna  cops  està 

reflexionant, tal com veurem en l’anàlisi de l’enunciació). 
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Però  al mateix  temps,  les  activitats  físiques,  les  activitats metafòriques,  les  converses  amb 

Pedro  (i  els  enfrontaments),  el  visionat  de  les  imatges,  etc.  porten  els  participants  al  límit. 

Aquests s’enfaden, es posen violents, ploren... (Figura 4.5‐1). Aquesta és una segona manera 

de fer visible el treball i transformació psicològics, ja que es fan aflorar reaccions emotives que 

són evidències de que les accions que duu a terme Pedro i els seus adjuvants tenen efectes en 

els participants, tot i les seves resistències. Ja veurem que mitjançant l’enunciació se subratllen 

aquestes reaccions.  

 

FIGURA 4.5‐1: LA REACCIÓ DE BORJA AL JUGAR A JUDO CONTRA PEDRO 

   

    

HERMANO MAYOR (TEMPORADA 1, CAPÍTOL 6, “BORJA”) 

 

Finalment, no es fa cap referència a la durada de la teràpia en relació al temps de la història, 

però  es  pot  inferir  d’alguns  comentaris  de  Pedro  i  dels  participants  que  aquest  està  una 

setmana, un temps molt breu si es té en compte la gravetat de la falta. 



Capítol 4: Anàlisi de la mostra 

338 

4.5.2.2. Anàlisi de l’enunciació 

Hermano  Mayor  és  un  programa  que  narra  una  transformació  interior.  En  l’anàlisi  de 

l’enunciat  hem  vist  que  representa  a  joves  extraordinàriament  conflictius  sense  cap 

competència per transformar‐se i convertir‐se en joves responsables. L’encarregat d’ajudar‐los 

és un expert  amb poca  legitimitat per poder  ajudar  al  jove. Així,  al  final del  relat, els  joves 

segueixen sent incomplets i només parcialment competent (només volen transformar‐se, però 

no tenen les eines per fer‐ho). Al mateix temps, les tècniques utilitzades per fer competent el 

participant subordinen la necessitat de fer visible el treball psicològic a l’efectivitat.  

Així,  es  pot  veure  que  Hermano Mayor  té molts  punts  dèbils.  Ara  bé,  tot  això  s’amagarà 

mitjançant  l’enunciació. Així,  a  grans  trets, els  recursos de  l’enunciació  serveixen per  a  tres 

coses, per una banda, augmentar el dramatisme i espectacularitat d’allò representat. En segon 

lloc,  establir  unes  instruccions  de  lectura  que  reforcen  l’estructura  actancial  i  amaguen  les 

febleses del programa.  I,  finalment, aconseguir representar visualment unes transformacions 

que són “interiors” i que tenen a veure amb els pensaments i actituds. 

A continuació, repassarem els principals trets de l’enunciació de Hermano Mayor i destacarem 

com s’utilitzen aquests recursos en moments claus dels programa, com ara  la  identificació de 

la  falta  inicial,  la  legitimació de Pedro com a expert,  la  representació de  les  transformacions 

interiors dels participants  i  l’estat  final al que arriben. En aquesta anàlisi s’inclouran  imatges 

del programa i extractes dels diàlegs com a il∙lustracions de les explicacions. 

 

Trets generals de l’enunciació de Hermano Mayor 

Hermano  Mayor  segueix  les  convencions  de  la  telerealitat.  Per  una  banda,  utilitza  codis 

audiovisuals propis del documental d’observació: càmera a l’espatlla que no interfereix en les 

accions dels participants (els participants no miren a la càmera, augmentant la sensació que la 

càmera  “és  com  si no hi  fos”);  so directe,  a  vegades  amb defectes o  inaudible;  il∙luminació 

natural,  etc.  S’afegeixen  a  aquesta  estètica  de  la  immediatesa  elements  que  dramatitzen  i 

espectacularitzen els esdeveniments representats. Així, per exemple, es fa un ús expressiu de 

la càmera  lenta, emfasitzant  les males accions del participant, s’utilitza  la música per recalcar 

els moments més dramàtics... 
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Pel que fa als recursos de la narració, els esdeveniments s’organitzen construint una estructura 

narrativa propera a  la ficció. Com hem dit en  la  introducció d’aquesta anàlisi, Hemano Mayor 

segueix una estructura narrativa episòdica, en la que en cada capítol es presenta i es resol un 

cas.  La narració  està organitzada  en blocs  temàtics,  relativament  independents  entre  sí,  de 

manera que no es construeix una narració fluida, sinó que aquesta està formada per diferents 

pedaços. A més, no es fa cap referència explícita a l’ordre d’aquests blocs en relació al temps 

de  la  història.  Així,  tot  i  que  relat  és,  aparentment,  cronològic,  els  blocs  podrien  ser 

intercanviables, més encara quan en molts casos la resistència dels participants al canvi fa que 

no  es  pugui  observar  cap  evolució.  En  definitiva,  no  es  transmet  la  impressió  de  que  la 

“teràpia” sigui un treball progressiu. Aquesta estructura en blocs, típicament televisiva, respon 

a  una  estructura  narrativa  clàssica  en  tres  actes  (que  analitzarem  a  continuació).  A més, 

s’utilitzen les analepsis i prolepsis en els teasers que s’insereixen entre bloc i bloc (després de 

les pauses publicitàries) on es recorda la falta inicial i es mostren imatges descontextualitzades 

de què passarà després (seleccionant sempre aquelles més espectaculars). 

Finalment, Hemano Mayor utilitza un narrador en off. És el mateix Pedro García Aguado qui fa 

aquesta funció, parlant en primera persona i en present. És a dir, és un narrador homodiegètic, 

amb poca distància temporal respecte els fets narrats (cosa que permet crear suspens sobre la 

incertesa de  l’evolució dels esdeveniments)  i amb un cert caràcter subjectiu, tot  i que pel fet 

de ser l’expert del programa té una certa autoritat i capacitat d’autentificar els fets que narra 

(és fiable i transparent). Utilitza un to greu i seriós.  

 

Acte I: Identificació de la falta inicial 

La falta inicial del participant queda clara en la primera seqüència de cada programa: la veu en 

off  de  Pedro  explica  el  cas,  utilitzant  un  to  greu  i  seriós,  mentre  veiem  un  pla  mig  del 

participant  que  s’intercala  amb  imatges  de  discussions,  agressions....  Al  mateix  temps,  el 

llenguatge audiovisual utilitzat  també ajuda a subratllar  la gravetat de  la situació: música de 

tensió, imatges en un to blavós, s’utilitza la càmera lenta (amb una funció expressiva), etc. 

Aquí en tenim un exemple, extret de l’episodi dedicat a Gisela: 
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Pedro [en off]: Gisela, 18 años. Desafiante, egoísta, irresponsable. Desprecia a su abuela, 

la agrede y no soporta vivir con ella. No respeta ni leyes, ni normas. Hace lo que quiere y 

cuando no lo consigue monta en cólera. 

 

FIGURA 4.5‐2: PRESENTACIÓ DE GISELA 
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HERMANO MAYOR (TEMPORADA 1, CAPÍTOL 3, GISELA) 

 

Aquesta dramatització dels esdeveniments deixa clar que es tracta d’un cas greu que necessita 

intervenció de  forma urgent  (se  subratlla així  la  transcendència de  la  falta  inicial).   A més a 

més,  l’enunciació  també  s’encarrega  de marcar  una  distància  entre  l’espectador model  i  el 

jove,  marcant  clarament  que  aquest  darrer  té  un  comportament  desviat  i  evitant  la 

identificació.  
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En la segona temporada, la dramatització d’aquesta presentació augmenta amb la introducció 

d’imatges  (imatges contrastades, amb una  textura cinematogràfica) en  les que el participant 

mira a càmera desafiant (Figura 4.5‐3 i Figura 4.5‐4). Està clar que aquests plans carreguen els 

joves de connotacions negatives.  

 

FIGURA 4.5‐3: ALEJANDRO 

   

HERMANO MAYOR (TEMPORADA 2, CAPÍTOL 1, ALEJANDRO) 

 

FIGURA 4.5‐4: YAKIRA 

   

HERMANO MAYOR (TEMPORADA 2, CAPÍTOL 2, YAKIRA) 

 

Quan acaba  la  introducció en off de Pedro,  les  imatges entren en moviment a velocitat real, 

amb so i música dramàtica i tornem a veure allò que hem vist en càmera lenta. El teaser, que 

com  hem  dit  avança  alguns  moments  del  programa,  sempre  acaba  amb  una  frase  del 
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participant que expressa  la seva resistència a voler canviar  i que  fa preveure que  la tasca de 

l’expert serà difícil. Per exemple: 

Gisela: Tengo 18 años y voy a hacer lo que me dé la gana y punto. 

Jaume: De algo nos tenemos que morir. 

Després  de  la  careta,  es  torna  a  reiterar  la  falta  dels  participants mitjançant  dues  o  tres 

seqüències en  les que es mostra el seu mal comportament. Per exemple, en el cas de Gisela, 

se’ns mostra una discussió amb la seva mare i àvia que demostra la seva agressivitat; una altra 

discussió amb la seva mare perquè surt de festa cada nit fins tard i una última seqüència en la 

que  la participant explica que roba peces de roba de  les botigues habitualment. En el cas de 

Jaume, que fuma molts porros, porta molts amics a casa que no respecten a  la seva mare,  la 

seva mare té una depressió com a conseqüència, roba diners dels pares per comprar droga  i 

fan imprudències amb les motos.  

La primera seqüència, a la que corresponen les imatges de presentació del participant, sempre 

és  la més  espectacular.  Aquesta  està  construïda  seguint  un  crescendo  en  la  tensió  i  en  la 

violència de la reacció dels participants. Habitualment comença amb una interacció dels pares 

(moltes vegades  intentant despertar als  joves)  i continua en una escalada de violència, donat 

que els pares no donen per tancada la discussió i continuen perseguint els joves. Aquí tenim un 

exemple del capítol de Gisela: 

Gisela està al llit dormint, l’àvia entra a l’habitació i intenta despertar‐la. Gisela la insulta. 

Pedro  (en off): “Son  las cuatro de  la  tarde, Gisela aun duerme con  la  ropa puesta  tras 

una larga noche de fiesta. “ 

Gisela continua al  llit,  la mare entra a  l’habitació,  insisteix perquè s’aixequi  i, davant  la 

negativa de la jove, li pren els mòbils. Aquesta acció provoca la reacció de Gisela. Gisela: 

“Os vais a quedar sin casa en diez minutos” [donant a entendre que la destrossarà].  

Gisela s’aixeca del llit i busca els mòbils pel menjador. Gisela [a la seva mare]: “Dame los 

móviles,  cerda  de mierda”.  Davant  la  negativa  de  la  seva  de  tornar‐los‐hi,  agafa  els 

mòbils de  la mare  i  l’àvia  i amenaça amb trencar‐los. Finalment els tira a terra. La seva 

mare recull els mòbils i Gisela fa un gest com si l’anés a pegar. Forceja amb la seva mare, 

intentant prendre‐li els mòbils d’ella i l’àvia. Torna a fer com si l’anés a pegar. 
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Gisela  s’asseu al  sofà  i  torna a  reclamar els mòbils. Empeny  la  tauleta de  centre amb 

ràbia i amenaça amb trencar el televisor. 

Ataca  a  la  seva  àvia:  “todos mis  amigos  se  ríen de  ti por  ‘almóndiga’  de persona”.  Li 

acaba escopint.  L’àvia  li estira els  cabells  i  li dóna una bufetada. Ella  respon amb una 

puntada. Gisela  insulta a  la seva àvia: “Maricona, gorda, cerda, enferma.  (...) Es que te 

meto un puñetazo que te tumbaba”.  

Com que la seva mare segueix sense tornar‐li els mòbils, Gisela amenaça amb cremar la 

casa: “Te prendo fuego a toda la casa y ya está”. Forceja amb la seva mare. Acte seguit 

sacseja el televisor i tira el comandament a distància a terra. 

Gisela diu a la seva àvia: Te voy a echar esto [insecticida] en los ojos para que te quedes 

ciega. Ya  lo que  faltaba, gorda y ciega”.  Intenta pegar a  la  seva àvia. La  seva mare  la 

para. Ella li dóna una puntada. Li mossega el braç. Tira l’encenedor a la seva àvia. 

Enfadada, Gisela surt al carrer i la seva mare la va a buscar. Dóna una puntada a la seva 

mare. 

Finalment, marxa del menjador  i puja  les escales cap a  la seva habitació. Al cap d’uns 

segons, tira un ventilador per les escales. 

L’àvia diu que no aguanta més i s’acaba la seqüència. 

Queda clara  l’escalada de violència que acaba amb  la desesperació dels pares  i  familiars. En 

realitat, es detecta clarament que els pares pressionen els joves fins al límit (en aquest cas no 

tornant  els mòbils  al  jove,  en  altres  casos  insistint  en  entrar  a  l’habitació  dels  joves  quan 

aquests no volen...) aconseguint així una reacció.  

A  més  a  més,  a  través  dels  recursos  de  l’enunciació  s’emfasitza  el  dramatisme  i 

espectacularitat  dels  esdeveniments  mostrats:  cada  acció  especialment  negativa  (sobretot 

agressions i insults) es repeteix a càmera lenta. Com es pot veure, doncs, l’enunciació transmet 

unes  instruccions  de  lectura  molt  rígides  que  mostren  clarament  una  única  opció 

d’interpretació, en aquest cas sobre el caràcter negatiu de  les accions  i  la gravetat de  la falta 

inicial dels participants. 

Aquesta primera seqüències és, en realitat, un relat  itreratiu: només veiem un conflicte, però 

aquest representa la quotidianitat de la família, donant a entendre que la vida en aquesta casa 

cada dia és així. Al mateix temps, destaca la descontextualització d’aquesta primera seqüència: 
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no sabem què ha passat, què ha fet reaccionar així a Gisela, etc. Només veiem la seva reacció, 

la seva violència, que per ser absolutament gratuïta és més monstruosa. 

Aquesta primera seqüència  també deixa clara  la  incapacitat dels pares per a actuar  i educar 

(transformar) els seus  fills, al mateix  temps que es mostra  la poca voluntat d’aquests últims 

per canviar d’actitud. 

Com s’ha comentat anteriorment, la fase del contracte no es mostra, però queda implícit en el 

text:  el primer  acte  acaba  amb un  repàs de  la  infància del participant, narrada per un dels 

pares, i en el que se’ns mostren imatges i vídeos domèstics de la infància dels joves (moments 

feliços: aniversaris,  fotografies en  les que apareixen somrients...) acompanyats d’una música 

trista i emotiva (habitualment una cançó d’Anthony & The Johnsons). En aquest relat, els pares 

(destinadors  del  contracte)  habitualment  es  mostren  preocupats  i  expressen  impotència 

davant  la situació, emfasitzant  la seva  incompetència per a  transformar als seus  fills. Aquest 

relat no té tant la funció d’explicar a l’espectador per què els joves són com són, sinó subratllar 

la falta, la impotència i el sofriment dels pares. Anem a veure un parell d’exemples: 

Episodi 3 (Gisela): 

Mari Mar  (Mare de Gisela, en off): “¿Cuando era pequeña? No  le gustaba  ir al cole, y 

siempre ha  sido una niña  sin  ilusiones. Como me  separé  tan  jovencita, pues yo quería 

salir, pero Gigi en el fondo me estorbaba un poquito. Siempre la dejaba con mi hermana, 

con mi madre… Entonces, empieza a cambiar cuando empezó en el  instituto, creo yo. A 

mí  lo  que me  preocupa  son  los  robos,  con  la  gente  que  va  y  que  no  tiene  ninguna 

aspiración en la vida. Es que es una pena que una niña con 18 años la llaman a las 3 de la 

mañana,  se  salga, que  diga  a mi madre que  sale  y  la mande  a  la mierda.... No  sabe 

respetar, es muy buena chica pero cuando les sale esa vena que tiene se vuelve loca.” 

 

Episodi 5 (Jessica): 

Mare  de  Jessica:  De  pequeña  era  una  niña  cariñosa,  como  se  llevaba  bien  con  su 

hermano, pues  jugaban  los dos  juntos (…). Cuando yo me separé al principio se  llevaba 

bien  con  Luís y ahora  sí me doy  cuenta que puede  ser que no  lo haya asimilado bien. 

Cuando un crío es pequeño, pues estás por él, es diferente ¿no? Que es mi hija y que la 

haya parido yo y que me falte al respeto de esa manera es muy humillante y te sientes 

muy… muy impotente… se me saltan las lágrimas porque siento mucha impotencia.  
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Després d’aquest repàs, es mostra a Pedro García Aguado (el destinatari del contracte) dins un 

cotxe dirigint‐se cap a casa de la família, representant així de forma implícita que ha escoltat el 

“crit d’auxili” de  la  família  i va a ajudar‐los. Acabarà  l’acte amb  l’arribada de Pedro a  la casa 

dels participants. Així, com en altres programes de la mostra, el primer cop que veiem l’expert 

en cada capítol, aquest està dins un cotxe dirigint‐se a on és la família, una unitat mòbil que li 

permet arribar allà on el necessitin. 

 

Legitimació de l’expert 

Hem vist anteriorment que  la condició d’expert de Pedro és problemàtica, per  l’origen de  la 

seva expertesa  i per  la distància que es produeix en molts episodis entre aquesta experiència 

personal i l’àmbit en el que ha d’actuar. Així, el text haurà de legitimar‐lo com a expert.  

Això  es  farà,  principalment,  a  través  de  la  careta  del  programa.  Aquesta  té  dues  parts 

diferenciades: en  la primera, diferent per a cada episodi, Pedro  relaciona  les seves vivències 

amb el  cas del  capítol, deixant  clara  la  seva  rellevància. Per exemple, en el  cas de  l’episodi 

dedicat a en Jaume: 

Episodi 4 (Jaume): 

Pedro  [en  off]:  Me  llamo  Pedro  García  Aguado.  Como  Jaume,  yo  también  estuve 

enganchado  a  las  drogas.  Cuando  estaba  colocado  pensaba  que  mis  problemas 

desaparecían, que era el mejor deportista del mundo, el más listo. Tuve que ver morir a 

un gran amigo para entender lo equivocado que estaba. Durante mucho tiempo me sentí 

solo y perdido. Conocí el miedo, la frustración, el dolor. Caí en lo más hondo, pero luché 

por salir adelante.  

En Jaume és un noi amb problemes de drogues (té una forta addicció als porros) i, per tant, té 

una  falta  relacionada  directament  amb  l’experiència  personal  de  Pedro,  de manera  que  la 

relació entre l’àmbit de competència i l’àmbit d’acció està clara. Ara bé, què passa quan la falta 

inicial dels joves és una altra? Anem a veure la primera part de la careta dels capítols dedicats 

a Gisela (una noia que és violenta amb la seva família i que comet furts habitualment) i Jessica 

(una noia que té atacs d’ira i molt mala relació amb els seus pares): 
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Episodi 3 (Gisela): 

Pedro García Aguado (en off): Me llamo Pedro García Aguado. Como Gisela, yo también 

vivía al margen de la ley. No hacía caso a nadie ni me marcaba límites. Compaginaba el 

deporte  y  las  drogas  sin  ver  el  peligro.  No  disfrutaba  de  mis  éxitos  deportivos  ni 

personales. Me sentía vacío por dentro, pero me daba igual. Sólo cuando me echaron de 

la selección nacional de waterpolo, toqué  fondo y me vi acabado, comprendí  lo mucho 

que deseaba vivir.  

 

Episodi 5 (Jessica): 

Pedro García Aguado [en off]: Me llamo Pedro García Aguado. Como Jessica, yo también 

quería escapar de mi familia. Comencé a vivir solo a  los 17 años, entrenándome por el 

día, drogándome por la noche. No quería escuchar los consejos de mis padres, que era lo 

único a lo que podía agarrarme. Durante mucho tiempo me sentí solo y perdido. Conocí 

el miedo, la frustración, el dolor. Caí en lo más hondo pero luché por salir adelante. 

Així, en els  casos en què els problemes dels participants no  tenen a veure amb  les drogues 

també  s’intenta  fer  aquesta  vinculació.  Ja hem  comentat que,  a més,  al  llarg del programa 

sovint Pedro explicarà als participants alguna experiència personal, no només sobre drogues, 

sinó relacions familiars i fins i tot desenganys amorosos.  

Mentre  se  sent  la  veu  en  off  de  Pedro,  es  mostren  imatges  d’arxiu  d’ell  competint  en 

waterpolo.  Són  imatges  que  fan  referència  a  la  seva  vida,  però  que  no  tenen  una  relació 

directa amb el relat. Només evoquen allò que s’està explicant: en tots els casos són  imatges 

tretes de context que encaixen amb allò que diu la veu en off i que es reorganitzaran en funció 

del que es diu en cada episodi (veure Figura 4.5‐5).  

 



Capítol 4: Anàlisi de la mostra 

348 

FIGURA 4.5‐5: PRESENTACIÓ DE PEDRO GARCÍA AGUADO COM A EXPERT 
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HERMANO MAYOR (TEMPORADA 1, CAPÍTOL 3, GISELA) 

 

Totes les imatges mostren a Pedro García Aguado com a esportista, no tenen cap relació amb 

el  tema  o  amb  l’àmbit  d’expertesa,  i  només  serveixen  per  evocar  algunes  idees  que  Pedro 

expressa en la introducció, de manera que el propi text es traeix a ell mateix. 

En la segona part dels títols de crèdit, que és igual en tots els episodis, es presenta la tasca que 

Pedro fa en el programa, identificant‐lo com l’heroi d’aquest:  

Pedro  [en off]: Ahora ayudo a  jóvenes  rebeldes. Les enseño a canalizar  su  rabia, a  ser 

responsables de sus actos. Mi objetivo, darles una segunda oportunidad, que no cometan 

mis errores. Estoy a su lado, les escucho, les marco el camino. Soy su hermano mayor. 

 

FIGURA 4.5‐6: PRESENTACIÓ DE PEDRO GARCÍA AGUADO COM A HEROI  
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HERMANO MAYOR (TEMPORADA 1) 

 

Destaca el  tractament de  les  imatges d’aquesta part, que ens  remet directament a  la  ficció. 

Pedro és presentat com a subjecte d’acció, en primer  lloc, a través de  la narració en primera 

persona, estructurada a partir d’una successió d’accions en  les que ell és el subjecte  (ayudo, 

enseño, escucho, marco...). En segon lloc, a través de l’enunciació audiovisual: en la majoria de 

plans Pedro apareix en contrapicat, angulació que clarament  l’assenyala com a heroi. A més, 

les  imatges  fan  referència directament  al programa: Pedro busca persones  a  les que poder 
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ajudar;  conversa  amb  joves  (que  hem  vist  que  és  una  de  les  activitats  principals  de  la 

“teràpia”); els atura; fa que “canalitzin la ràbia” a través de la boxa... 

Finalment,  un  element  clau  per  a  legitimar  a  Pedro  com  a  expert  i  heroi  del  programa  és 

l’estructura  narrativa  i  la  insistència  en  finals  feliços  que  “demostren”  l’eficàcia  de  les 

tècniques de Pedro (en parlarem una mica més endavant). 

Ara bé, hi ha altres elements que construeixen a Pedro com un expert especial. En primer lloc, 

el títol del programa: “hermano mayor” fa referència a una relació personal amb el participant 

(enlloc de professional, diferent a la que establiria, per exemple, un psicòleg). Aquest èmfasi a 

la  implicació personal de Pedro  també queda  clara en  la narració. Un exemple  revelador és 

aquest fragment del capítol dedicat a Gisela:  

Episodi 3 (Gisela): 

Pedro [en off]: Nada ha  impedido que Gisela salga. Son  las doce y no ha aparecido. Su 

móvil está apagado  y nadie sabe dónde está. Pasan las horas y decido salir a buscarla. 

Ha faltado a su palabra. No muestra interés en cambiar y eso me duele. 

 

FIGURA 4.5‐7: ESPERANT A GISELA 

  

HERMANO MAYOR (TEMPORADA 1, CAPÍTOL 3, GISELA) 
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Acte II: El procés de transformació 

La “teràpia” que duu a  terme Pedro  i  la  transformació del participant ocupa el que podríem 

identificar  com  a  segon  acte del  relat  i que  comença  amb  l’arribada de Pedro  a  casa de  la 

família que ha sol∙licitat l’ajuda. 

En aquest segon acte es narren  les accions que duu a terme Pedro per tal de transformar al 

participant  fent‐lo  competent  (és  a  dir,  fer‐lo  voler,  saber  i  poder),  estructurades  en  blocs 

independents i sense una correlació temporal explícita. Molts d’aquests blocs es construeixen 

mitjançant  un  in  crescendo  de  tensió,  ja  que  ja  hem  dit  que  l’actitud  de  Pedro  amb  el 

participant és de confrontació  i en  la majoria d’activitats se’l va pressionant progressivament 

fins aconseguir una reacció (ja hem fet referència a  la necessitat del programa de fer visibles 

processos interiors).  

En  l’anàlisi  actancial  s’ha  esmentat  que  el  participant  és  extraordinàriament  resistent  a  les 

accions  de  l’heroi  i  que  adopta  en molts  casos  el  paper  d’oponent. Això,  combinat  amb  el 

record  constant  de  l’estat  inicial  del  participant  (mostrat  abans  d’alguns  blocs  i  després  de 

tornar de  cada pausa publicitària)  transmet  la  idea de  la dificultat de  la missió que  se  li ha 

encarregat  a  Pedro.  És  a  dir,  que mitjançant  els  teasers  entre  bloc  i  bloc,  en  els  que  se 

seleccionen les seqüències més espectaculars, fora de context, utilitzant analepsis de moments 

ja  vistos  i  prolepsis  de  moments  que  han  de  venir,  es  transmet  una  sensació  d’alta 

conflictivitat. 

Ara  bé,  tot  i  la  resistència,  el  relat  intenta  transmetre  la  idea  de  transformació,  per  tal 

d’encaminar‐se a un  final  feliç. Així, a  través de  l’ús de  recursos de  l’enunciació  (llenguatge 

audiovisual,  música,  la  narració  de  Pedro...)  es  construeixen  unes  instruccions  de  lectura 

estrictes que volen fer veure que es produeix canvis en el participant. 

Hem  dit  que  en  el  programa  es  detecta  la  voluntat  de  fer  visibles  transformacions  que  es 

desenvolupen  en  l’àmbit  psicològic.  Per  aquest  motiu,  ja  s’ha  fet  notar  que  hi  ha  una 

preferència per aquelles activitats que ho facilitin, especialment activitats físiques i altres que 

permetin crear una reacció per part del participant. Ara bé, no es fàcil relacionar activitats com 

trencar  un  cotxe  amb una massa per  “canalitzar  la  ira” dels  joves  amb  les  transformacions 

interiors. Aquí és on entra en escena la importància dels recursos enunciatius que representen 

aquest treball interior, fins i tot quan no hi és.  Anem a veure un exemple significatiu. 
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En el capítol dedicat a Gisela, aquesta es mostra molt resistent a totes les activitats proposades 

per  Pedro,  tal  com  s’explicita  fins  i  tot  en  la  narració  d’aquest  (“Gisela  se  lo  toma  todo  a 

broma.  Lo  único  que  le  importa  es  salir  esta  noche  de  fiesta”;  “Por  segunda  vez Gisela  no 

muestra el más mínimo interés en trabajar”; etc.). 

Ara bé, per poder construir un relat que acabi amb un final feliç, cal en algun punt indicar que 

el  canvi  s’està  produint.  Aquest  és  el  moment  en  el  que  es  posa  en  escena  la 

“destructoteràpia”, que com ja s’ha comentat té com a objectiu que Gisela tregui la ràbia i l’odi 

que porta dins. En primer lloc, l’activitat és presentada per la narració en off de Pedro: 

Episodi 3 (Gisela): 

Pedro [en off]: Gisela dice que todo le da igual, pero yo sé que no es cierto: está dolida 

por dentro. Pruebo con ella una nueva dinámica, la destructoterapia, con la esperanza de 

que libere su ira. 

I aquesta dinàmica es representa de la següent manera (Figura 4.5‐8): 

 

FIGURA 4.5‐8: LA “DESTRUCTOTERÀPIA” DE GISELA 
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HERMANO MAYOR (TEMPORADA 1, CAPÍTOL 3, GISELA) 

 

És  a  dir,  es  fa  un muntatge  paral∙lel  entre  els  cops  de massa  de Gisela  i  el  conflicte  de  la 

primera  seqüència.  A  més,  l’ús  d’una  música  dramàtica  i  la  càmera  lenta  ajuda  a  crear 

dramatisme.  D’aquesta manera,  es  deixa  clar  que  la  dinàmica  funciona:  la  narració  en  off 

expressa  l’objectiu (treure a fora  la ràbia)  i  les  imatges així ho mostren (a cada cop de massa 

veiem una reacció violenta experimentada per Gisela en el passat).  

Finalment, s’intenta verbalitzar els canvis, ja sigui mitjançant  la narració de Pedro202 o diàlegs 

amb  els  participants.  El problema  és  que  aquestes  converses no  sempre  van  en  la direcció 

volguda.  Per  exemple,  en  acabar  la  dinàmica Gisela  afirma  que  no  pensava  en  res mentre 

destrossava el cotxe. És a dir, que es fa visible una transformació  invisible  i, en alguns casos, 

inexistent. 

 

La seqüència de visionat, que ja hem dit que marca el pas al tercer acte i desenllaç, és un altre 

exemple d’aquest  tipus de  recursos. Aquí es mostra  com el participant es mira a ell mateix 

comportant‐se malament (mira  la primera seqüència del programa) mitjançant primers plans 

que  pretenen  copsar  qualsevol  gest  que  indiqui  una  reacció,  un  canvi  d’actitud.  Un  bon 

exemple és el de Borja (un noi de 22 anys molt agressiu que tracta malament a la seva mare) i 

el de Jessica (Figura 4.5‐9 i Figura 4.5‐10, respectivament): 

 

                                                            
202 Per exemple, “En estos días Jessica no ha sufrido un solo desmayo. Es una buena señal. La tensión ha 
disminuido y ella está aprendiendo a comportarse mejor”. 
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FIGURA 4.5‐9: BORJA ES MIRA A ELL MATEIX AVERGONYIT 

 

HERMANO MAYOR (TEMPORADA 1, CAPÍTOL 6, BORJA) 

 

FIGURA 4.5‐10: JESSICA PLORA DESPRÉS DE VEURE COM ES COMPORTA 

  

HERMANO MAYOR (TEMPORADA 1, CAPÍTOL 5, JESSICA) 

 

En altres casos, no s’aconsegueix cap reacció del jove, per exemple en el cas de Gisela (Figura 

4.5‐11): 
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FIGURA 4.5‐11: GISELA MIRA INDIFERENT EL VÍDEO 

  

 

HERMANO MAYOR (TEMPORADA 1, CAPÍTOL 3, GISELA) 

 

Aquí Pedro intenta, mitjançant el diàleg, donar per tancada la teràpia: 

Episodi 3 (Gisela): 

Pedro: ¿Te arrepientes de algo de lo que has visto? 

Gisela: Sí. Todo. 

Pedro: Porque el problema no lo tienes con tu abuela, lo tienes tú. El problema eres tú. La 

vida que estás eligiendo y como vas por la vida, con esa chulería y esa fanfarronería... Te 

van a pillar y te van a hacer pagar las cosas si no cambias. ¿Te volverás a comportar así?  

Gisela: No. 
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Acte III: Final feliç 

Per acabar aquesta anàlisi, és  important veure com es construeixen els  finals  feliços de cada 

episodi, que es desenvolupen en el que seria el tercer acte del relat i s’esdevé just després del 

visionat del vídeo per part dels participants o, en altres casos, després de la sessió amb Esther 

Legorgeu.203  

Ja  hem  dit  en  l’anàlisi  actancial  que  els  participants  acaben  el  relat  incomplets  i  només 

parcialment competents (volen canviar, però en la majoria de casos no saben com fer‐ho, més 

enllà de buscar maneres de descarregar energia). És a dir, la principal transformació és la presa 

de  consciència  dels  joves  sobre  la  necessitat  de  transformar‐se:  deixar  d’atacar  física  i 

verbalment a la seva família, deixar de prendre drogues, deixar de cometre delictes, treballar o 

estudiar... A més a més, en alguns casos els participants són tan resistents que no es veu una 

evolució en ells que pugui justificar un final feliç. Per aquest motiu, s’utilitzen tots els recursos 

de l’enunciació per forçar un final feliç amb aparença de clausura.  

En primer lloc, es tanca l’episodi amb la narració en off de Pedro en la que, tot i expressar que 

al  participant  encara  li  queda molt  camí  per  recórrer,  subratlla  la  transformació  que  ja  ha 

aconseguit en el jove i el seu optimisme en què aquest serà capaç d’adquirir l’objecte de valor i 

arribar a un estat de conjunció:  

Episodi 3 (Gisela): 

Pedro [en off]: A Gisela le cuesta mucho trabajo demostrar sus emociones, pero tengo la 

esperanza de que mi  tiempo con ella haya servido para algo. Ahora sabe que necesita 

trabajar y alejarse de  los  robos. Me ha prometido que  intentará  llevarse mejor con  su 

abuela. Con la ayuda de su madre, yo sé que Gisela puede cambiar. 

 

Episodi 4 (Jaume): 

Pedro [en off]: Jaume ha estado una semana entera sin consumir. Entiende que no debe 

evadirse de los problemas sino afrontarlos. Ahora se siente más unido a sus padres. Pero 

las  drogas  son  un  serio  problema  que  no  puede  resolverse  en  unos  pocos  días. Va  a 

necesitar mucha ayuda. 

                                                            
203 En la segona temporada el capítol sempre acaba amb el visionat. 
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Aquestes paraules van acompanyades d’una música tendra i emotiva i imatges a càmera lenta 

en  les que es  veu  a Pedro passejant  i parlant  amb el participant  (una  imatge que  remet  al 

procés  i no al  final)  i  imatges en  les que el participant abraça als  seus pares o  somriu. Tots 

aquests plans  transmeten  la sensació de  final  feliç  i  tancat. Un bon exemple és el capítol de 

Jaume: 

 

FIGURA 4.5‐12: JAUME ABRAÇA ALS SEUS PARES I SOMRIU FELIÇ 

   

   

HERMANO MAYOR (TEMPORADA 1, CAPÍTOL 4, “JAUME”) 

 

Així doncs, hi ha una ambigüitat entre els esdeveniments i les instruccions de lectura oferides 

pel  text: el  to  final és optimista, Pedro  sempre es mostra  confiat  sobre que es produirà un 

canvi en la vida dels participants i el final, per tant, sempre és feliç.  

Per altra banda, poques vegades es  representa el  reconeixement de Pedro  com a heroi per 

part dels beneficiaris de  les  seves accions, ni  la  sanció que  rep a  canvi  (agraïment). Ara bé, 
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aquest element queda implícit en el text. Només en l’episodi de Jaume aquest comenta amb la 

psicòloga com l’ha ajudat Pedro: 

Episodi 4 (Jaume): 

Jaume: Joder si me ha ayudado Pedro… el puto Pedro siempre lo tendré en mi cabeza. 

Esther: ¿Qué has aprendido de Pedro? ¿Qué te ha dicho de sus experiencias? 

Jaume: Todo  lo que yo he hecho,  como él  lo ha pasado… pues  claro, me  lo ha  sabido 

explicar perfectamente. Y me  lo ha explicado todo exacto como es, que si una persona 

quiere, puede. 

Aquí, allò que és interessant del que diu Jaume és que, en primer lloc, legitima l’expertesa de 

Pedro, explicitant que és el fet que ell ha viscut una experiència similar allò que fa que  l’hagi 

pogut ajudar. En segon lloc, estableix una relació directa entre voler i poder, obviant el “saber” 

que és precisament la part que menys es treballa en la “teràpia” de Pedro. 

Finalment, com que sovint no hi ha una evolució fluïda entre el segon i el tercer acte i moltes 

vegades el participant acaba mostrant pocs signes d’haver canviat, és  interessant assenyalar 

que  en  finalitzar  la  segona  temporada  del  programa,  es  va  emetre  un  programa  especial 

anomenat “El regreso” (emès el 02.04.2010) en el que Pedro visitava dues de les famílies que 

havia ajudat: la família de Borja (de la primera temporada) i la família de Adrián (de la segona, 

capítol 3). Aquest capítol és una raresa tant dins del programa, com en el conjunt de realities 

de transformació.  

En  aquest  episodi  es  mostrava  els  canvis  que  havien  experimentat  els  participants  i 

s’explicitava  l’agraïment  tant del participant  com de  la  família  cap a Pedro, un element que 

faltava en els programes regulars. 
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4.5.3. Conclusions 

4.5.3.1. Els personatges: participants i experts 

Els participants que apareixen a Hermano Mayor són majoritàriament famílies monoparentals i 

desestructurades, de classes desafavorides i amb un fill adolescent o jove amb greus trastorns 

de comportament. Aquestes famílies estan representades com a  incompletes,  incompetents  i 

passives,  ja que no es poden  fer càrrec d’elles mateixes. Aquest programa, doncs, apareixen 

models no tradicionals de família, però està clar que la imatge que se’n dóna és molt negativa, 

ja que aquestes tenen faltes molt greus lligades a l’educació dels fills.  

Donat  que  són  incompletes,  incompetents  i  passives,  necessiten  l’ajuda  de  l’expert  del 

programa204:  Pedro  García  Aguado.  Aquest  té  unes  característiques  peculiars:  els  seus 

coneixements provenen de l’experiència personal (un tipus d’expertesa legitimada a partir de 

l’aparició  dels  talk  shows,  però  poc  present  en  els  realities  de  transformació).  Aquesta 

“debilitat” com a expert contrasta amb la gravetat de les situacions a les que s’ha d’enfrontar. 

Així, no és una casualitat que en el programa es faci una construcció tan explícita de  l’expert 

com a heroi en la careta. L’objectiu de les accions de l’expert serà fer competent al jove per tal 

que esdevingui actiu  i pugui adquirir per ell mateix  l’objecte de valor  i  transformar‐se en un 

jove educat, obedient  i treballador. Com en els altres programes analitzats, Pedro actua amb 

l’única  motivació  de  fer  el  bé  i  sense  aconseguir  res  més  a  canvi  que  l’agraïment  dels 

participants. 

 

4.5.3.2. La  transformació:  falta  inicial,  objecte  de  valor  i  mitjans  de 

consecució 

Hermano Mayor  identifica  un  problema  social:  l’aparició  d’una  generació  de  joves  que  ni 

estudien ni treballen, no respecten els pares ni l’autoritat, ni tenen aspiracions a la vida.205 Ara 

                                                            
204  Hermano Mayor  encaixa  amb  el  tipus  de  programes  assenyalats  per Ouellette  i  Hay  (2008)  que 
representen la privatització del treball social i el pas cap a l’autoajuda. 
205  De  fet,  tots  aquests  programes  coincideixen  en  el  temps  amb  la  publicació  d’un  estudi  de 
l’Organització per a  la Cooperació  i Desenvolupament Econòmics (OCDE) que alertava que el 14% dels 
joves  espanyols  d’entre  16  i  24  anys  ni  estudiaven  ni  treballaven  (El  País,  03.09.2009)  i  un  altre  de 
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bé,  el  programa  no  busca  explicacions  de  caire  social  a  aquesta  situació,  sinó  que  les 

representa  com  problemàtiques  individuals  que  requereixen  accions  individuals.  En  primer 

lloc, se centra en l’impacte que l’actitud dels joves té en l’esfera privada (relacions familiars) i, 

de  fet,  la  llar dels participants és  l’espai principal en el que es desenvolupa el programa  i on 

l’expert actua. En segon  lloc, s’identifica el mateix  jove com  la causa de  la seva falta. A més, 

donat que  la major part de  les accions de  l’expert van encaminades a  fer que el  jove vulgui 

canviar, sembla que es digui que aquests joves són així perquè volen, sense mirar raons socials, 

d’estructura familiar... aquesta descontextualització és allò que els converteix en personatges 

tan monstruosos: no només la seva conducta és desviada (i així ho assenyala el text), sinó que 

són així perquè volen.  

Aquesta aproximació  individual també es reflectirà en el tipus de solucions prescrites. Així, a 

Hermano  Mayor  s’intenta  atacar  un  problema  de  caire  social,  amb  causes  múltiples  i 

complexes,  a  través  d’una  aproximació merament  psicològica. A més,  tot  i  la  gravetat  dels 

casos  i  tot  i  la  dificultat  que  representa  transformar  estructures  de  pensament  i  de 

comportament,  el  programa  planteja  una  teràpia  simplista  (un  altre  cop  es  banalitzen  els 

canvis interiors): 

• És molt  curta  en  el  temps  (un  element  que,  com  ja  hem  vist,  s’assenyala  com  a 

característic del gènere), tant a nivell d’història com de relat: Pedro està una setmana 

amb la família i el programa dura 55 minut.  

• L’expert del programa no té cap formació en psicologia  i tractant casos que no tenen 

res a veure amb la seva experiència personal.   

• Les  tècniques  terapèutiques utilitzades se subordinen a  la necessitat de  fer visible el 

canvi interior.  

• Les accions de  l’expert van encaminades a  fer voler  transformar‐se al participant  i a 

descarregar  la  ràbia. Així,  es menysprea  la necessitat de  saber  com  transformar  les 

pròpies  estructures  de  pensament:  el  programa  dedica  tots  els  seus  esforços  a  fer 

voler canviar al participant, mentre que el “saber” fer‐ho queda relegat a un segon pla. 

                                                                                                                                                                              
Metroscopia segons el qual que el 54% de  joves espanyols d’entre 18  i 34 anys no tenen projectes ni 
il∙lusió (El País, 22.06.2009). 
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Per  tant, es  transmet  la  idea que  si es vol, es pot206, obviant que entre el voler  i el 

poder i saber no hi ha una relació directa. 

Es poden detectar uns valors recurrents que Pedro intenta transmetre als joves a través de les 

diferents dinàmiques: 

• La  importància  de  la  família  (per  sobre  dels  amics,  que  Pedro  etiqueta  com  a 

passatgers): la família és un puntal per a l’equilibri i benestar d’un individu i cal cuidar‐

la i tractar‐la bé.  

• La  importància del treball  i  l’esforç  i potenciar  l’autoestima per tal d’evitar conductes 

autodestructives.  

• La  importància  de  la  disciplina  dins  la  família  i  la  necessitat  d’acatar  les  normes 

imposades pels pares, així com  la necessitat que els  joves agafin  responsabilitat pels 

propis actes, que entenguin que els actes tenen sempre conseqüències. Sovint Pedro 

parla amb els pares per tal de convèncer‐los que cal que siguin més durs amb els seus 

fills  (una  actitud massa  benvolent  és  sovint  assenyalada  com  una  de  les  causes  del 

comportament dels participants: aquest és el cas de Borja, Lidia, Gisela). 

Així, la principal solució que es prescriu és el retorn a l’autoritat. De fet, no és l’únic, ja que a 

Espanya podem trobar altres programes que segueixen aquest mateix esperit, com Generación 

Ni Ni (LaSexta, 2010) o Curso del 63 (Antena 3, 2009), un programa de contrieved reality en el 

que un grup d’adolescents problemàtics són tancats en un “internat” construït pel programa 

(San Severo) que està regit amb les mateixes normes que les escoles espanyoles dels anys 60 

(obviant  el  context  del  franquisme).  En  els  dos  casos,  el  text  transmet  la  idea  que  sota 

l’extrema  disciplina  els  nois  es  comporten millor,  recuperen  un  cert  respecte  a  l’autoritat  i 

comencen una vida de profit.  

De la mateixa manera que el valor a transmetre és l’autoritat i la disciplina, l’actitud de Pedro 

amb el participant  també  serà dura  i autoritària,  justificada pel  caràcter desviat del  jove. Al 

mateix temps, també s’utilitza  la vigilància de  la  llar com un mètode per canviar  l’actitud del 

jove: és quan es veu a ell mateix que entén que ha de canviar d’actitud.  

                                                            
206 En aquest sentit, recordem de paraules de Jaume: “[Pedro] me lo ha explicado todo exacto como es, 
que si una persona quiere, puede”. 
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4.5.3.3. La visualització del real 

El programa s’enfronta a la necessitat de fer visible una transformació de tipus interior, ja que 

aquesta  transformació és  l’evidència de  l’efecte del programa en  la  realitat,  sobre  la que es 

construeix  no  només  l’efecte  de  real,  sinó  el  paper  de  “servei  públic”  que  s’atribueix  el 

programa. Per fer visible aquest treball interior es recorrerà a escollir activitats de tipus visual 

(metàfores del  treball  interior), activitat que despertin una  reacció emotiva en el participant 

(que fa aflorar al rostre el treball psicològic: la ràbia, els plors com a evidència que el programa 

ha aconseguit moure alguna cosa en l’interior del jove) i l’enunciació, que acaba d’ajudar a fer 

visible aquest  treball  (amb  recursos com  la música,  la càmera  lenta,  la pantalla partida o els 

muntatge paral∙lels).  

En tots els capítols d’Hermano Mayor es detecta una certa dificultat per encabir la realitat en 

una  estructura  narrativa molt  estricta  i  comuna  a  tots  els  capítols,  que  necessàriament  ha 

d’acabar  en  un  final  feliç  i  tancat.  Això  és  incompatible  amb  un  objecte  de  valor  difícil 

d’aconseguir  (perquè  la  falta  és  gran  i  els  participants  no  tenen  cap  competència  per  a 

solucionar‐la),  les  limitacions de  l’expert  i un temps de transformació molt  limitat. Així, no es 

deixa que la realitat modifiqui aquesta estructura, cosa que portaria a cada capítol ser diferent 

i a no donar per fet el final feliç. 

Al mateix  temps,  destaca  la  univocitat  del  text.  A  través  dels  recursos  de  l’enunciació  (el 

muntatge,  la música,  la narració  en off...)  el  text  guia  la  lectura d’una manera molt  fèrria  i 

estricta, sense deixar espai per al dubte ni  l’ambigüitat (sobre que el canvi s’està produint, el 

final és feliç, etc.), limitant al màxim la polisèmia del text. Això, com hem vist, moltes vegades 

porta al text a ser contradictori, ja que no és totalment capaç de contenir la realitat. 

Aquesta estructura narrativa simplista, que no deixa espai a la realitat per desenvolupar‐se, fa 

que  en  aquests  programes  no  hi  hagi  lloc  per  a  la  complexitat,  per  als matisos  ni  per  a  la 

representació  de  personatges  amb  relleu.  Els  participants  són  caricatures  i  l’heroi  no 

evoluciona  d’un  programa  a  l’altre,  igual  que  l’estructura  narrativa  no  deixa  que  hi  hagi 

filtracions de la realitat.  
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4.6. Supernanny  

(Magnolia TV / Cuatro, 20062009) 

 

4.6.1. Introducció 

Supernanny es va estrenar  l’any 2006 a Cuatro  i és  l’adaptació espanyola del  format britànic 

que té el mateix nom, emès per Channel 4 (Regne Unit, 2003)  i protagonitzat per Jo Frost. A 

Espanya  s’han  emès  cinc  temporades  del  programa,  la  darrera  entre  els mesos  d’octubre  i 

novembre de 2009. Les temporades són breus i cada una està formada per cinc episodis de 55 

minuts de durada. 

És  un  programa  de  tipus  episòdic  centrat  en  les  dinàmiques  familiars  i,  concretament, 

l’educació dels nens. En cada capítol Rocío Ramos‐Paúl, una psicòloga  infantil, ensenya a un 

matrimoni  a  solucionar  els  problemes  de  comportament  dels  seus  fills  petits:  no  són 

obedients, no mengen, els costa anar a dormir o no volen dormir sols, es barallen, s’enrabien 

constantment... Cada programa segueix una estructura molt similar: 

• Es presenta  la  família  i els seus problemes: els nens són desobedients, entremaliats, 

diuen paraulotes, no volen menjar sols a taula... 

• Rocío  arriba  a  casa  dels  participants  i,  en  una  primera  fase,  observa  la  rutina 

quotidiana de  la  família mentre pren notes, sense  intervenir en cap moment en allò 

que passa. 

•  L’experta fa una reunió amb els pares per explicar‐los allò que ha observat: identifica 

els problemes i les causes d’aquests i explica a grans trets quines seran les solucions.   

• Rocío comença a actuar. La seva tasca consisteix en  indicar als pares què han de fer  i 

ajudar‐los a posar en pràctica aquestes indicacions.  

• Després  d’un  o  dos  dies  d’aprenentatge,  Rocío  deixa  sols  als  pares  per  tal  que 

continuïn  aplicant  les  tècniques  ells  sols,  mentre  l’equip  de  càmera  els  continua 

gravant.  
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• Al cap de dos dies, l’experta torna a la casa i mira amb els pares les imatges gravades 

mentre ella no hi era, per tal de mostrar‐los què han fet bé i què han fet malament.  

• Finalment, Rocío es queda un dia més amb la família per reforçar aquells elements que 

encara cal millorar. 

• Per tancar el capítol, els pares expliquen a càmera com ha millorat la seva vida gràcies 

a l’ajuda de Rocío. 

Aquest apartat s’ha fet a partir de  l’anàlisi detallada d’una mostra formada pels tres primers 

capítols de  la quarta temporada de Supernanny, emesa el primer trimestre de 2009: “Adrián, 

Álvaro,  Laura,  Ángel”  (emès  el  06.02.09);  “Miguel”  (emès  el  13.02.09)  i  “Aroa”  (emès  el 

20.02.09).  També  s’han  visionat  la  resta  de  capítols  de  la  temporada207  i  els  capítols  de  la 

segona  (2007)208  fent  atenció  al  tipus  de  famílies  representades,  problemes  identificats  i 

solucions  proposades,  estructura  actancial...  No  hi  ha  diferències  substancials  entre  la 

temporada analitzada  i  la  resta de  temporades a nivell de  llenguatge audiovisual, estructura 

narrativa, recursos utilitzats, tipus de teràpia proposada per l’experta, tipus de famílies i tipus 

de problemes, només  s’observa un canvi en  la  infografia  i els  títols de crèdit  (que deixarem 

fora de l’anàlisi). 

Seguint  allò  dit  en  les  preguntes  d’anàlisi  (apartat  3.2),  ens  fixarem  especialment  en  els 

personatges  (característiques  dels  participants  i  els  experts,  rols  assignats,  la  relació  que 

s’estableix  entre  aquests...),  les  transformacions  (estat  inicial,  causes  d’aquest  estat  inicial, 

estat final desitjat, mètodes de consecució) i els mecanismes emprats en aquest programa per 

crear l’efecte de real.  

L’estructura que se seguirà és la següent: 

• Anàlisi de l’enunciat:  

o Les característiques dels personatges (gènere, edat, classe social...). 

o Les característiques dels espais. 

                                                            
207 “Izan” (emès el 27.02.09) i “Candela y Álvaro” (emès el 06.03.09). 
208  “Sofía  y Marcos”  (19.10.2007);  “José,  Javier  e  Iván”  (26.10.2007),  “María”,  “Ana  Gloria,  Paula  y 
María”, “Samuel y Marcos” (07.12.2007) 
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o Estructura  actancial:  a  través  de  l’anàlisi  semio‐narratiu  es  veurà  com  es 

distribueixen  els  rols  narratius  entre  els  personatges  i  quin  tipus  d’accions 

duen a terme. Al mateix temps, ens servirà per  identificar  l’estat  inicial  i final 

dels participants, l’objecte de valor i quin tipus d’accions porten a aconseguir‐

lo.  

Un  cop  explicada  aquesta  estructura  actancial,  es  desenvoluparan  més 

detalladament els problemes, causes, solucions  i estats finals representats en 

el programa.  

• Anàlisi de  l’enunciació: veurem com els elements vistos en  l’anàlisi de  l’enunciat són 

representats a  través dels recursos de  l’enunciació  (llenguatge audiovisual, narració). 

Centrarem  l’atenció  en  la  representació  de  la  falta  i  l’establiment  del  contracte,  el 

procés de transformació i el desenllaç. 

• Conclusions: en les que s’assenyalaran els valors despresos dels elements anteriors. En 

aquestes es farà referència als personatges, les transformacions, i la visualització de la 

realitat (les friccions que s’estableixen en els programes entre representació i realitat).  

Veurem  que  Supernanny  representa  famílies  de  classe mitjana  tradicionals  que  han  perdut 

l’autoritat a casa  i  tenen uns  fills que es porten molt malament. L’objectiu de  l’experta serà 

capacitar als pares per tal que aquests puguin transformar els seus fills i la forma d’aconseguir‐

ho serà a  través de  la psicologia. Supernanny  transmetrà  la necessitat de retornar  l’autoritat 

als pares.  

Al  mateix  temps,  donat  que  aquest  programa  se  centra  en  transformacions  difícils  de 

representar  (actituds,  comportaments...),  veurem  que  s’utilitzaran  una  gran  quantitat  de 

recursos  per  fer‐les  visibles.  Serà  especialment  important  la  presència  del  narrador, 

subnarradors  i rètols sobreimpressionats que verbalitzen  tot allò que passa en el programa  i 

guien de forma fèrria la lectura del text. 
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4.6.2. Anàlisi 

4.6.2.1. Anàlisi de l’enunciat 

Personatges 

En  la gran majoria de  capítols analitzats  les  famílies  representades  responen a un esquema 

tradicional:  estan  composades  per  un  home  i  una  dona  adults  (de  30  a  40  anys, 

aproximadament) que estan casats  i que són els pares biològics dels seus  fills. El número de 

fills varien d’un episodi a un altre: des de fills únics a famílies nombroses. Només en un cas de 

la quarta temporada hi ha algun canvi: en el capítol centrat en Izan, la família està formada per 

la mare biològica del nen i el seu nou marit (mentre que el pare biològic d’Izan, divorciat de la 

mare, quedava fora del relat). Totes les famílies són de classe mitjana (tal com es pot deduir de 

les cases mostrades i els oficis dels pares) i són espanyoles (no hi ha presència d’immigrants). 

En la major part dels casos les famílies es representen com un nucli autònom i aïllat,  i només 

en dos capítols (Aroa i Izan) apareixen també altres familiars (tiets i avis, respectivament) que 

intervenen  en  la  vida  quotidiana  de  la  família  i  en  l’educació  dels  nens.  En  cap  cas,  però, 

aquests viuen en la mateixa casa. 

Pel que fa a l’experta, aquesta és Rocío Ramos‐Paúl, que en el programa és presentada com a 

“psicòloga especialitzada en l’àrea de comportament infantil”. És a dir, les seves competències 

per  a  l’actuació  provenen  de  la  formació  universitària  i  la  pràctica  professional.  Al mateix 

temps, hi ha una correspondència exacta entre el seu àmbit de coneixement  i  l’àmbit d’acció 

en el programa, ja que només s’encarrega de canviar el comportament dels nens, sense entrar 

en altres àmbits de  les relacions familiars, per exemple  les relacions de parella dels pares. El 

seu  caràcter  d’experta  és  el  que  la  legitima  com  a  personatge  jeràrquicament  superior  als 

pares, al que es permet que entri en l’àmbit privat de la família i fixar les noves normes sota les 

que s’haurà de regir aquesta a partir d’aquest moment. 

 

Espais 

Totes les accions representades en el programa es desenvolupen en espais privats (la llar dels 

participants)  o  espais  públics  lligats  a  la  quotidianitat  d’aquests  (parcs,  supermercats,  etc.). 
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Aquests espais ens donen  informació per poder  inferir  les característiques socioeconòmiques 

de  les  famílies,  però  no  tenen  cap  pes  en  el  programa:  és  només  l’escenari  en  el  que  es 

desenvolupen les accions.  

Tant l’escola com l’espai de feina dels pares queden fora del programa. L’única excepció és el 

despatx de Rocío, que apareix fugaçment en el segon acte del programa,  ja que el seu àmbit 

d’acció principal és  la  llar de  la  família. El  fet que  l’únic espai  lligat a  l’àmbit  laboral  sigui el 

despatx de Rocío serveix per subratllar aquest caràcter d’experta i marcar una diferència amb 

els participants.  

 

Estructura actancial: rols, estats, objecte de valor i accions 

Tots els capítols de Supernanny comparteixen una mateixa estructura actancial. Cada episodi 

s’inicia amb  la presentació de  l’estat  inicial dels participants, una  família amb  fills petits. Els 

pares tenen una falta inicial (disjunció): els seus fills no es porten bé. El seu objecte de valor és, 

en  primer  lloc,  tenir  uns  fills  obedients  i,  en  última  instància  i  com  a  conseqüència  d’això, 

harmonia  familiar  i  felicitat  (un objecte de valor vivencial/existencial). Ara bé, els pares  són 

incapaços d’aconseguir l’objecte de valor (fer canviar l’actitud i comportament dels seus fills), 

ja que no tenen les competències necessàries per fer‐ho: volen, però no saben com fer‐ho i en 

conseqüència no poden  fer‐ho. És a dir,  l’àmbit de  la  falta  i de  l’objecte de valor és privat  i 

personal, ja que fa referència a les relacions familiars. 

Així, demanaran ajuda a l’experta del programa, Rocío Ramos‐Paúl. És a dir, els pares seran els 

destinadors del contracte  i Rocío  la destinatària. Per tal de seduir a Rocío  i fer que els vulgui 

ajudar, el matrimoni confessarà la falta i la seva incompetència per adquirir l’objecte de valor 

per ells mateixos.  

L’experta accepta la missió que li ha estat encarregada i va a ajudar‐los. Així, aquesta adopta el 

rol de subjecte d’acció (heroïna), ja que és l’única amb totes les competències necessàries per 

actuar, mentre que els pares  i els nens són els beneficiaris de  l’acció de  l’experta. Les seves 

accions seran de tipus comunicatiu  (educació)  i aniran destinades a transformar els pares en 

subjectes amb les competències necessàries per tal de canviar el comportament dels seus fills. 

Per tant, en una segona fase seran els pares els que hauran d’actuar per reeducar els seus fills i 
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adquirir  per  ells  mateixos  l’objecte  de  valor,  convertint‐se  en  subjectes  d’acció.  Com  a 

conseqüència de les seves accions els comportaments i actituds dels nens canviaran a millor.  

L’heroïna acaba amb èxit la seva missió, i així es reconeix en el text, i el relat finalitza amb uns 

pares competents i uns fills que han iniciat un procés de transformació, però, de fet, el relat no 

acaba mai amb la consecució de l’objecte de valor final: un fills obedients, harmonia familiar... 

sinó  enmig  del  procés  d’adquisició  d’aquest  objecte  de  valor  per  part  dels  pares.  Per  tant, 

l’estat final de conjunció queda fora del relat. 

 

Anem  a  veure més detalladament  els problemes  representats,  les  causes  identificades  i  les 

solucions prescrites per Supernanny.  

Els principals problemes que els participants tenen amb els seus fills són de disciplina: els nens 

no  fan  cas als pares  i  tenen  rabietes  (ploren,  trenquen  coses). També hi ha problemes amb 

l’ordre,  l’hora  de menjar  (no  volen menjar  sols  i/o  assentar‐se  a  la  taula),  l’hora  d’anar  a 

dormir o els  falta  independència  (volen estar  sempre acompanyats pels pares). Sempre  són 

diversos problemes a  la vegada  i semblen difícils de solucionar: per exemple, Aroa es nega a 

mastegar el menjar, Miguel no para de dir paraulotes, Candela es porta molt malament... 

En tots els casos s’assenyala com a causa dels problemes l’actitud dels pares amb els nens:  

• Els pares tenen una atenció selectiva amb allò negatiu, és a dir, presten més atenció a 

les dolenteries dels seus fills (esbroncant‐los) que a allò que fan bé. Donat que els nens 

busquen principalment  l’atenció dels pares, per aquest motiu els nens repeteixen  les 

accions negatives.  

• Els pares no són suficientment ferms i no imposen autoritat a casa. Així, habitualment 

els  nens  intenten manipular  els  pares  a  través  del  seu  comportament  i  els  pares 

acaben  cedint, deixant que  se  surtin amb  la  seva  i  facin només allò que volen,  com 

volen i quan ells volen (de manera que qui acaba manant a la pràctica són els fills). 

Per tant, en general no es tracta que els pares siguin descuidats, no s’encarreguin bé dels seus 

fills, etc., sinó que en  la majoria de casos els problemes venen de  la seva  incapacitat per ser 

durs amb ells.  
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Ara bé, tot i que els pares són assenyalats com la causa dels seus problemes, l’actitud de Rocío 

amb ells és suau, amable, no hi ha confrontacions ni els fa sentir culpables.   

Pel que fa a les solucions proposades per Rocío, aquestes aniran adreçades als pares (els nens 

mai són subjectes de  l’acció directa de  l’experta): els dóna pautes sobre com tractar els fills  i 

proposa  unes  normes  per  als  nens  que  guiaran  la  convivència  (per  exemple,  “Cuando 

acabamos  de  jugar,  recogemos”,  “Nos  lavamos  las  manos,  ponemos  la  mesa  y  comemos 

juntos”, etc.). En general, hi ha certes coincidències en les indicacions que aquesta dóna a les 

diferents famílies. És a dir, que a problemes similars s’apliquen solucions també similars, sense 

incorporar variabilitat en les accions i activitats proposades per Rocío d’un capítol a l’altre:  

• El comportament negatiu (rabietes, tirar coses, no menjar...) s’ignora, ja que l’atenció 

és un premi, i el comportament positiu es reforça. 

• Tot acte ha de tenir les seves conseqüències: acte negatiu, conseqüència negativa (no 

atenció  i  assignació  d’algun  càstig);  acte  positiu,  conseqüència  positiva  (atenció, 

premi). Cal ser conseqüent amb allò que es promet/amenaça.  

• Necessitat d’hàbits i rutines: cal fer cada dia les rutines diàries (jugar, menjar, banyar‐

se, vestir‐se, anar a dormir...) al mateix moment, al mateix lloc i de la mateixa manera.  

• Cal assignar responsabilitats als nens, que han de fer sols tot allò que puguin (endreçar 

l’habitació, vestir‐se, menjar, etc.). 

• Els  pares  són  els  que  tenen  l’autoritat  i  els  que  poden  exigir  coses  als  fills  i  no  a 

l’inrevés.  

Aquestes  tècniques  i  procediments  són  prescrits  explícitament  a  l’espectador  a  través  dels 

recursos didàctics que s’incorporen en el programa.  

Totes aquestes  indicacions  tenen com a objectiu aconseguir que els nens es portin bé  i que 

torni l’harmonia a les relacions familiars (l’objecte de valor). Vist així, sembla que les tècniques 

de Rocío estan més pròximes a l’ensinistrament que a la pedagogia. Ara bé, en alguns episodis 

l’experta explicita que totes aquestes tècniques serveixen també per a ensenyar als nens altres 

coses més importants:  

• Aprendre que a  la vida no es pot  fer sempre allò que un vol, que hi ha obligacions  i 

responsabilitats i que els actes tenen conseqüències. 
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• Aprendre a ser autònoms. 

• Desenvolupar habilitats. 

• Aprendre a aprendre.  

Per exemple, un dels capítols en el que aquest aspecte es fa explícit és el dedicat a Aroa (una 

nena  que  es  nega  a mastegar  i  que manté  una  dieta molt  estricta  perquè  no  vol  provar 

aliments nous): 

Temporada 4, episodi 3 (Aroa): 

Rocío [als pares]: (…) La vida no es así, no es sólo como cuando me da la gana, sólo hago 

las cosas cuando me da la gana, que es un poco el aprendizaje que está haciendo ella y el 

manejo que hace a través de la comida. (…) 

Rocío  [a càmera]: Ayudar a Aroa a  relacionarse con   otros alimentos y hacerlo de una 

forma  lúdica  es  acompañarla  en  el  proceso  de  iniciar  nuevos  aprendizajes  en  su 

alimentación. 

Rocío  [als pares]: El aprendizaje que Aroa hace de  todo esto es muy  importante: va a 

aprender a aprender cosas nuevas. 

De tota manera, cal tenir en compte que al llarg del programa se centra l’atenció en els canvis 

de  comportament més que en aquests aspectes més abstractes  (i  finalment, més difícils de 

representar televisivament).  

Per  tal d’ensenyar als pares  tant  les  tècniques necessàries per transformar el comportament 

dels seus fills com quins són els valors que aquestes tècniques reforcen, Rocío sempre duu a 

terme el mateix procediment. Tal com hem dit en  la  introducció d’aquesta anàlisi, Rocío va a 

casa dels participants i, en una primera fase, observa la rutina quotidiana de la família mentre 

pren notes, sense  intervenir en cap moment en allò que passa.209 Després d’aquesta primera 

fase,  l’experta parla amb els pares  sobre allò que ha observat:  identifica els problemes  i  les 

causes d’aquests  i explica a grans  trets quines  seran  les  solucions.   En  la  segona  fase, Rocío 

prendrà un paper més actiu  ja que  indicarà als pares què han de fer  i els ajudarà a posar en 

pràctica les indicacions. Després d’un o dos dies d’aprenentatge, Rocío deixa sols als pares per 

                                                            
209 Només en el capítol dedicat a Aroa,  la nena que no mastega, va demanar a  la mare que  introduís 
petites modificacions en  les  rutines per observar millor  les  reaccions de  la nena  (canviar  la marca de 
iogurt que menja la nena, fer els purés menys fins...).  
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tal  que  continuïn  aplicant  les  tècniques  ells  sols,  mentre  l’equip  de  càmera  els  continua 

gravant. Al cap de dos dies, l’experta torna a la casa i mira amb els pares les imatges gravades 

mentre ella no hi era, per tal de mostrar als pares què han fet bé i què han fet malament i com 

ho haurien d’haver  fet. Finalment es queda un dia més amb  la  família per reforçar  les coses 

que cal millorar. Tot aquest procés dura una setmana aproximadament. 

Així,  doncs,  Rocío  bàsicament  observa  (directament, mitjançant  les  càmeres)  i  es  comunica 

amb els pares, mentre que pràcticament mai interactua amb els nens. A més, utilitza tècniques 

que alguns autors qualifiquen d’autoritàries: visites a domicili, videovigilància...  

 

4.6.2.2. Anàlisi de l’enunciació 

En  l’anàlisi  de  l’enunciat  de  Supernanny  hem  vist  que  estan  protagonitzats  per  famílies 

tradicionals que tenen una falta relacionada amb els seus fills (es porten malament) i no tenen 

les  competències per  transformar‐los. Així, han de demanar  ajuda  a Rocío Ramos‐Paúl, una 

psicòloga,  que  tindrà  les  competències  necessàries  per  educar  als  pares,  retornar‐los 

l’autoritat de  la casa  i convertir‐los en subjectes d’acció. Ara bé, també hem vist que el relat 

mai acaba amb un final tancat: els pares encara no han arribat a un estat de conjunció, sinó 

que estan en el procés. A continuació veurem com  tots aquests elements de  l’enunciats són 

representats. 

A  grans  trets,  els  recursos  de  l’enunciació  serveixen,  en  primer  lloc,  per  establir  unes 

instruccions de lectura que reforcen l’estructura actancial i amaguen els punts febles. En segon 

lloc, aconseguir representar unes transformacions que són “interiors”. Finalment, es produeix 

una dramatització dels esdeveniments, creant intriga sobre si els pares seran capaços de dur a 

terme les indicacions de l’experta i canviar l’actitud dels seus fills a través de la focalització. En 

aquest  apartat,  a  més  de  repassar  els  trets  generals  de  l’enunciació  de  Supernanny,  es 

detallarà com són representats determinats moments clau del relat: la identificació de la falta i 

la  incompetència dels pares, el contracte, el procés de transformació  i el desenllaç. Al mateix 

temps, també s’analitzaran els recursos didàctics que s’incorporen en el programa. S’inclouran 

imatges del programa i fragments de diàlegs per il∙lustrar allò detectat en l’anàlisi. 
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Trets generals de l’enunciació de Supernanny 

Supernanny utilitza les convencions dels programes de telerealitat, amb algunes particularitats. 

En primer lloc, com és habitual, s’utilitzen les convencions dels documentals d’observació: les 

accions  són  captades  mitjançant  una  càmera  a  l’espatlla,  en  constant  moviment,  que  no 

interfereix en les accions dels participants; els participants no miren a la càmera (transmetent 

la il∙lusió que no hi ha cap mediació); el so és directe, a vegades amb defectes o inaudible; els 

espais són naturals; etc. Evidentment, aquesta aparença d’immediatesa  i autenticitat és una 

construcció, que en alguns casos és visible (per exemple, els participants i Rocío porten micos 

de corbata) i en altres s’intenta ocultar (per exemple, s’evita mostrar que s’han instal∙lat focus 

per  il∙luminar millor  les habitacions, els participants no miren a  la càmera ni  fer referència a 

l’equip televisiu que tenen a casa, etc.). 

Aquest  aspecte  de  documental  es  combina  amb  la  construcció  d’una  estructura  narrativa 

propera a  la  ficció. Com s’ha dit en  la  introducció, Supernanny  té un caràcter episòdic, en el 

que en  cada  capítol es presenta  i  resol un  cas. Cada  capítol  segueix una mateixa estructura 

narrativa, amb esdeveniments que es repeteix en cada programa i que responen als tres actes 

de la narració clàssica. 

Aquest  relat  s’organitza  en  blocs  temàtics  que  segueixen  un  ordre  cronològic.  Només 

s’utilitzen les analepsis i prolepsis en els previews que s’insereixen entre bloc i bloc (després de 

les pauses publicitàries) on es recorda la falta inicial i es mostren imatges descontextualitzades 

de què passarà després (seleccionant sempre aquelles més espectaculars).  

Finalment, en el programa  s’utilitza un narrador en off, que  és heterodiegètic, omniscient  i 

transparent. És una veu masculina que utilitza un to divertit  i amable, cosa que treu gravetat 

als problemes mostrats i té tres funcions dins el programa. En primer lloc, explica tot allò que 

passa, posant èmfasi en esdeveniments difícils de mostrar només amb la imatge: canvis en les 

actituds, comportaments molt  llargs en el temps  i, fins  i tot, pensaments dels pares  i fills. En 

segon  lloc, dóna  forma narrativa als esdeveniments que ens mostren  les  imatges. Finalment, 

també  ajuda  a  la  dramatització  dels  esdeveniments,  per  exemple,  llençant  preguntes  a 

l’espectador sobre els  futurs esdeveniments que creen  intriga. Per exemple, en el capítol de 

Miguel, el narrador diu: 
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Temporada 4, episodi 2 (Miguel): 

Narrador en off: ¿Aprenderá Miguel a vestirse solo sin la ayuda de sus padres? 

Mentre, en els  imatges es mostren  invariablement conflictes, mals comportaments... que ens 

fan pensar, erròniament, que la resposta serà negativa.  

 

FIGURA 4.6‐1: MIGUEL NO ES VOL VESTIR SOL 

   

SUPERNANNY (TEMPORADA 4, EPISODI 2, “MIGUEL”) 

 

Ara bé, aquestes imatges de Miguel enfadat (Figura 4.6‐1) estan tretes de context: quan arribi 

el moment, el nen  s’enfadarà  inicialment, però  ràpidament es  vestirà  sol  i  serà  felicitat per 

tots. Aquest, doncs, és un bon exemple del tipus de recursos utilitzats per tal de convertir un 

material de no ficció en una narració.  

A  aquest  narrador  en  off  se  li  sumen  dues  instàncies  més.  En  primer  lloc,  intertítols 

sobreimpressionats  en  la  imatge  que  també  transmeten  informació  (veurem  que  amb  una 

finalitat didàctica). En segon  lloc subnarradors,  funció que adopten els pares  i Rocío que, en 

alguns  moments,  parlen  directament  a  càmera.  Ara  bé,  aquests  són  moments  totalment 

separats de  l‘acció del programa  (en  l’espai de  la  casa, amb els nens al  fons, o en un espai 

abstracte,  amb un  fons de  colors,  veure  Figura 4.6‐2). Queda  clar, doncs, que hi ha moltes 

capes d’informació verbal. 
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FIGURA 4.6‐2: ROCÍO PARLA A CÀMERA 

 

SUPERNANNY (TEMPORADA 4, EPISODI 1, “ADRIÁN, ÁLVARO, LAURA, ÁNGEL”) 

 

Finalment, pel que  fa a  l’estil gràfic, els  rètols,  careta, marcs  i  fons de  les  imatges  imiten  la 

trama de les il∙lustracions dels còmics i utilitzen uns colors molt vius i estridents (especialment 

vermell  i verd). Tots aquests elements connoten  infantesa,  joc  i diversió. Això també serveix, 

doncs, per rebaixar  la serietat del programa  i treure ferro als casos representats. Aquí tenim 

exemples extrets de la careta del programa (Figura 4.6‐3). 

 

FIGURA 4.6‐3: TÍTOLS DE CRÈDIT DE SUPERNANNY  
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 SUPERNANNY (TEMPORADA 4) 

 

Acte I: Identificació de la falta i establiment del contracte 

L’estat  inicial de  la  família es  representa en  la primera part del programa:  la  introducció,  la 

primera seqüència de presentació de la família i la primera fase de l’estada de Rocío a la casa 

dels participants. En aquestes seqüències, a través del narrador en off, el relat dels pares i les 
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imatges s’identifica aquest estat inicial de forma explícita com un estat de falta i s’assenyala als 

pares com a incompetents. Anem a analitzar‐ho. 

En la primera seqüència del programa, que funciona també com a teaser, es mostren una gran 

quantitat d’imatges del mal comportament dels nens que després s’aniran veient al  llarg del 

programa. El primer capítol de  la quarta  temporada és molt  representatiu,  ja que en menys 

d’un minut hi ha una impressionant acumulació de malifetes, crits, plors, etc. (Figura 4.6‐4): 

 

FIGURA 4.6‐4: EL MAL COMPORTAMENT DELS NENS 
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SUPERNANNY (TEMPORADA 4, EPISODI 1, “ADRIÁN, ÁLVARO, LAURA, ÁNGEL”) 

 

Al mateix temps, el narrador en off també deixa clar quin és el problema: 

Temporada 4, episodi 1 (Adrián, Álvaro, Laura, Ángel): 

Narrador off: Cuatro niños pequeños enredando en un espacio de 70 m2 pueden acabar 

con  la paciencia de  cualquiera.  (…)  Las  continuas  trastadas  se mezclan  con  las peleas, 

rabietas,  gritos  y  llantos. A  pesar  de  la  entrega  de  la madre  y  la  buena  voluntad  del 

padre, el control de  los cuatro pequeños es una hazaña diaria que acaba por agotar a 

toda la familia. 

Aquesta  selecció dels moments de més  conflicte  i  la  condensació en pocs  segons de  tantes 

actituds problemàtiques té un efecte clar: espectacularitzar  la realitat representada  i mostrar 

que  la falta a  la que s’haurà d’enfrontar  l’experta és greu  i difícil de solucionar. Ara bé, hi ha 

altres elements que  limiten el dramatisme de  la situació: el to animat  i  informal del narrador 

en  off,  que  ja  hem  comentat  anteriorment,  el marc  vermell  de  les  imatges,  el  logotip  del 

programa i la música, que recorda a la música del circ (tot i que aquest capítol és una excepció, 

ja que en la resta d’episodis la música utilitzada en aquesta primera seqüència és de tensió).  

Així, en el teaser queda clara tant  la falta (el mal comportament dels fills) com  la  incapacitat 

dels pares per arreglar  la situació  (ja que no tenen  les competències necessàries per fer‐ho), 

dos elements que es desenvoluparan en  les primeres seqüències del programa. En aquestes, 

els  pares  expliquen  els  problemes  que  tenen  amb  els  seus  fills.  Donat  que  els  pares  són 

subnarradors  homodiègetics  que  no  tenen  l’autoritat  suficient  per  autentificar  allò  que 

expliquen, es recorre al narrador i a les imatges “testimonials” per tal que ho corroborin.  
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Així, el  relat dels pares  i del narrador  s’acompanyen d’imatges on es mostren els nens  fent 

malifetes,  sense  correlació  temporal  entre  elles  però  amb  una  unitat  temàtica.  D’aquesta 

manera, s’estableix un relat iteratiu, en el que les males accions que es mostren no tenen valor 

individual, sinó que transmeten la idea de quotidianitat. 

En  realitat,  el  testimoni  dels  pares  serveix més  per  constatar  el  seu  estat  d’ànim,  la  seva 

experiència  subjectiva  de  la  situació,  que  per  extreure’n  dades  objectives.  En  aquest  sentit 

seran  centrals  els  plans  curts  dels  pares  que  permeten  identificar  la  seva  angoixa  i 

desesperació (Figura 4.6‐5). 

 

FIGURA 4.6‐5: L’ANGOIXA DE MANUELA 

 

SUPERNANNY (TEMPORADA 4, EPISODI 3, “AROA”) 

 

A més a més, en aquest relat dels pares no només queda patent  la  falta, sinó també  la seva 

incapacitat  per  solucionar  el  problema  per  ells  mateixos.  Aquí  tenim  dos  exemples 

significatius: 

Temporada 4, episodi 1 (Adrián, Álvaro, Laura i Ángel): 

Cristina, mare de Adrián, Álvaro, Laura i Ángel [parlant a càmera]: Es que es como tener 

gremlins. (...) Llega un momento en el que dices, dios mío, que no sé, no sé cómo hacerlo. 

(…) Porque la tarea de educar la vemos muy complicada y muy difícil. Hay situaciones y 

conflictos con los niños que ya llega un momento que no sabes lo que hacer. Yo sé que no 

llego. 
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Temporada 4, episodi 3 (Aroa): 

Manuela, mare de Aroa  [parlant a càmera]: Al principio me  intento  relajar: “pruébalo, 

inténtalo...”, pero llega un momento que ya te enciendes y nada, ella acaba sin comer, yo 

acabo enfadada... 

Ramiro, pare de Aroa [parlant a càmera]: Se te cierra en banda y no tienes forma. Hemos 

probado a castigarla... le da absolutamente igual. 

Després  d’aquesta  confessió  de  falta  i  incompetència  per  part  dels  pares,  aquests  també 

expliciten a càmera què voldrien que canviés, és a dir, quin és el seu objecte de valor primari 

(ja que aquests objectes de valor concrets són un mitjà per arribar a  l’harmonia  familiar  i  la 

felicitat): 

Temporada 4, episodi 2 (Miguel): 

Miguel, pare de Miguel  [parlant a càmera]: Que diga algo menos de palabrotas, a  ser 

posible ninguna, que sea más obediente y que se siente a comer. 

Aquesta petició funciona també com a  l’encàrrec de  la missió a  l’experta. De fet, el narrador 

identifica a Rocío Ramos‐Paúl com la destinatària del contracte: 

Temporada 4, episodi 1 (Adrián, Álvaro, Laura y Ángel): 

Narrador off: Rocío Ramos‐Paúl, psicóloga especializada en el área de comportamiento 

infantil, no ha dudado en acudir a esta llamada. ¡Supernanny está de camino! 

 

Temporada 4, episodi 3 (Aroa): 

Narrador  off  [“Aroa”]:  Rocío  Ramos‐Paúl,  psicóloga  especializada  en  el  área  de 

comportamiento infantil, acude a la urgente llamada de estos padres. 

Com es pot veure, el narrador identifica explícitament a Rocío com a experta (repetint, en cada 

capítol, les seves “credencials” professionals). A més, l’ús de frases estereotipades com “acudir 

a esta  llamada” també  la  identifica com a heroïna. El nom del programa, adoptat del format 

original,  fa  referència  als  superherois  i  també  reforça  el  seu  paper  (el  narrador  sovint  es 

refereix a Rocío com a supernanny). Al mateix  temps, el seu paper d’experta  li és  reconegut 

des del moment en el que arriba a casa dels participants. D’aquesta manera, no ha de fer res 
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per  tal d’aconseguir que els pares siguin obedients  i se situïn en una posició  jeràrquicament 

inferior a ella.   

Un  cop Rocío  arriba  a  la  casa dels participants,  comença  la  fase d’observació,  en  la que  es 

reafirma  la  falta  inicial  de  la  família  i  la  seva  incompetència  a  l’hora  de  solucionar‐la.  Se 

segueixen  les activitats quotidianes d’un dia “normal” (el menjar,  l’anada al parc, el berenar, 

anar a dormir, etc.) d’una forma cronològica i seguint blocs temàtics per tal de comprovar que 

en  cada moment  els nens donen problemes  als  seus pares  i que  aquests  són  incapaços de 

dominar la situació.  

En  aquestes  seqüències  el  narrador  guia  absolutament  la  interpretació  d’allò  que  passa, 

subratllant  que  es  tracta  d’una  situació  de  disjunció.  Anem  a  veure  un  exemple  extret  de 

l’episodi dedicat a  “Miguel”, un nen que diu moltes paraulotes per  captar  l’atenció  i no vol 

menjar sol assentat a la taula. Es tracta d’una seqüència en la que es mostra què passa a l’hora 

de dinar (mentre es desenvolupen els esdeveniments, Rocío està en un segon pla observant a 

la família i prenent notes): 

Temporada 4, episodi 2 (Miguel): 

Narrador off: A  la hora de comer empieza un auténtico tira y afloja para conseguir que 

Miguel se siente a la mesa.  

El pare de Miguel l’agafa al coll, el porta al menjador i intenta que segui a la taula. 

Narrador off: El niño evita por todos los medios sentarse a comer.  

Miguel s’aixeca de la taula corrents i cau a terra. 

Narrador off: Su método para retrasar las comidas consiste en poner condiciones  

Miguel vol beure Coca Cola i com que els pares no li volen donar s’enfada, va a la cuina a 

buscar‐la, etc. Finalment, els pares n’hi posen una mica al got. 

Narrador off: Una vez más, Miguel acaba por salirse con la suya.   

La mare li dóna el menjar a la boca. 

Narrador off: La comida se convierte en un pulso desigual. Los padres tratan de que se 

alimente, pero al niño  sólo  le  interesa  su  juego. Cansado,  el padre opta por  retirar  el 

juguete, pero este gesto empeora aún más la actitud del pequeño. 
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El pare posa un ninot de Miguel a dalt d’un armari i Miguel s’enrabia molt. 

Narrador off: Miguel prueba otros recursos.  

Miguel intenta agafa la joguina de dalt de l’armari pujant a la taula. 

Narrador off: Tras un gran esfuerzo, la comida termina. Los padres están agotados.   

El narrador explica tot allò que passa en les imatges, fins i tot les sensacions i pensaments dels 

participants. Les imatges només il∙lustren el relat del narrador i no tenen entitat pròpia.  

En la primera seqüència del programa els pares ja han explicat la falta. Per què tornar a insistir‐

hi?  Ja hem  comentat que  els participants  són  subnarradors homodiegètics,  subjectius  i poc 

fiables. Per aquest motiu, Rocío necessita observar i avaluar la situació per ella mateixa per fer‐

se una  idea exacta del  funcionament de  la  família.  La  importància d’aquest moment queda 

clara pel fet que es dediquen repetits plans a Rocío observant i prenent notes (Figura 4.6‐6): 

 

FIGURA 4.6‐6: ROCÍO OBSERVA LA RUTINA DIÀRIA DE LA FAMÍLIA 
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SUPERNANNY (TEMPORADA 4, CAPÍTOL: ADRIÁN, ÁLVARO, LAURA, ÁNGEL) 

 

Acte II: El procés de transformació  

La fase de transformació dels pares i els fills comença amb una reunió entre Rocío i els pares, 

després  de  la  fase  d’observació.  En  aquesta,  Rocío  resumeix  els  problemes,  identifica  les 

causes  d’aquests  problemes  i  anuncia  les  solucions  que  durà  a  la  pràctica.  Ja  hem  dit  que 

l’actitud dels pares sempre és  identificada com  la causa del mal comportament dels fills. Ara 

bé, el  to de Rocío és  suau  i amable, no  censura  l’actitud dels pares,  sinó que assenyala els 

errors comesos sense fer‐los sentir culpables. Al mateix temps treu ferro a la falta i minimitza 

la dificultat d’arribar a un estat final de conjunció. Aquí en tenim un exemple: 

Temporada 4, episodi 1 (Adrián, Álvaro, Laura y Ángel): 

Rocío [parlant amb Cristina i Javier, pares d’Adrián, Álvaro, Laura i Ángel]: Yo lo que creo 

es que tenéis mucha razón cuando decís que en esta casa hay mucho cariño y hay mucha 

paciencia,  lo  que  pasa  es  que  la  paciencia  tienen  un  tope.  (…)  Claro  que    podemos 

mejorar  determinadas  actitudes  que  nos  ayuden  a  estar  más  tranquilos…  Esto  no 

significa que  los niños de cuatro años dejen de moverse, ni dejen de tener actividad, ni 

dejen de gritar, ni dejen de pelearse, porque esto es  lo que  les  toca  y  vosotros  tenéis 

cuatro.  

Yo  creo que hay que darle una vuelta de  tuerca al  tema de  la organización, no de  los 

hábitos que ya tenéis, pero sí de la rigidez y la coherencia a la hora de mantenerlos todos 

los días. (…) Vosotros estáis muy cansados, el hecho que estéis tan cansados os hace ser 

muy  selectivos  con  todo  lo  negativo,  eso  significa  que  estamos  permanentemente 

regañando.  Si  nosotros  estamos  regañando  continuamente,  hace  que,  cuatro  que 
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tenemos todos intentando recibir atención de alguna manera, entiendan que la forma de 

hacerlo es hacer a quien mayor travesura. (…) 

Y viene la segunda parte, premios y castigos. Yo no puedo premiar con te voy a premiar, 

o te voy a castigar, porque habláis de forma muy general con  los niños, para que surja 

efecto,  tiene  que  ser  un  permio  que a  él  le  guste  y muy  concreto.  Y muchas  veces  el 

premio es la atención. (…) 

Y por otro  lado, vamos a  intentar reforzar  la parte positiva, vamos a  intentar disfrutar, 

volver a disfrutar de los niños, estar con ellos tranquilamente jugando, etcétera. (…) 

Y para mí, con eso es más que suficiente. 

Quan l’experta comença a actuar el primer que fa és portar un llistat de normes adreçades als 

nens que  guiaran  la  seva  vida quotidiana.  La  seva  capacitat de dictar  com  serà  la dinàmica 

familiar a partir d’aquest moment indica la posició jeràrquicament superior de l’experta. De fet 

el narrador, en el capítol dedicat a Miguel, diu: 

Temporada 4, episodi 2 (Miguel): 

Narrador en off: Con  el  fin de mejorar  la actitud del niño, Rocío ha diseñado un plan 

específico que los padres deberán acatar rigurosamente. 

Pel que fa a la transformació, la narració del programa emfasitza els canvis (que sovint no són 

pocs), per preparar el terreny per construir un final feliç. Cada avenç és recalcat pel narrador 

en off. Aquí en tenim alguns exemples: 

Temporada 4, episodi 1 (Adrián, Álvaro, Laura y Ángel): 

Narrador off: En el supermercado [el padre] se sorprende con los cambios 

(…) 

Narrador off: Álvaro y Laura comprenden que su actitud no  les sirve de nada y acaban 

recogiendo lo que han tirado 

(…) 

Narrador off: Los cambios para la madre ya son una realidad. No duda en felicitar a sus 

hijos. 

(…) 
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Narrador off: Cristina, además, no termina agotada como en otras ocasiones y consigue 

que la comida esté preparada a la hora prevista 

(…) 

Narrador  off:  Siguiendo  con  las  normas,  la  familia  se  reúne  a  comer.  Todos  están 

sentados, excepto Laura que se empeña en poner a prueba la paciencia de sus padres (...) 

La pequeña  Laura no  consigue  romper  el  ritmo de  la  casa  como  en otras ocasiones  y 

después de 25 minutos comprende que así no consigue nada y cambia de actitud” 

(…) 

Narrador  off:  Adrián  intenta  captar  la  atención  por  todos  los  medios  (...)  Al  no 

conseguirlo, ha bajado su nivel de tensión. No ha retrasado la hora de la cena y el padre 

ha terminado de bañar al resto de los hermanos a tiempo 

 

Temporada 4, episodi 2 (Miguel): 

Narrador off: Definitivamente Miguel se ha enfadado, pero ha entendido que no puede 

siempre salirse con la suya. 

(…) 

Narrador off: Miguel comprende que  tener un comportamiento adecuado conlleva una 

recompensa, hoy disfruta de su premio con su padre 

(…) 

Narrador  off:  Marta  se  da  cuenta  que  el  cambio  de  actitud  comienza  a  producir 

resultado. Pero aun mantiene algunas dudas 

No només es  recalca  l’avenç en els cavis de comportament  (un canvi exterior  i  relativament 

visible),  sinó  que  el  narrador  també  “llegeix  el  pensament”  als  participants  i  explicita 

transformacions interiors (actituds, pensaments, sentiments) difícils de fer visibles.  

Les  imatges  il∙lustren el relat del narrador  i s’utilitzen com a evidències de  l’efectivitat de  les 

lliçons de Rocío (els canvis de comportament als que fèiem referència en el paràgraf anterior). 

Per exemple, en aquesta  seqüència es mostra a Miguel aprenent hàbits nous  (vestir‐se  sol  i 

portar  la  roba bruta al  seu  lloc)  i  l’impacte que  té aquest canvi de comportament en  l’estat 

d’ànim dels pares, que s’abracen mentre somriuen (Figura 4.6‐7 i Figura 4.6‐8).   
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FIGURA 4.6‐7: MIGUEL ES POSA EL PIJAMA SOL I PORTA LA ROBA BRUTA AL SEU LLOC 

   

 

SUPERNANNY (TEMPORADA 4, EPISODI 2, “MIGUEL”) 

 

FIGURA 4.6‐8: ELS PARES DE MIGUEL ES MOSTREN FELIÇOS DAVANT EL CANVI DE COMPORTAMENT DEL SEU FILL 

 

SUPERNANNY (TEMPORADA 4, EPISODI 2, “MIGUEL”) 
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Acte III: Finals feliços 

Com  hem  comentat  abans,  al  llarg  del  segon  acte  del  relat  el  narrador  en  off  ha  anat 

subratllant els canvis que es van produint en la conducta dels pares i dels fills. En la part final, 

s’encarrega de tancar el relat, deixant clar que hi ha hagut avenços i que, tot i que encara no 

s’ha  aconseguit  modificar  totalment  els  comportaments  dels  nens,  els  pares  adquiriran 

l’objecte de valor sense cap mena de dubte. Per exemple: 

Temporada 4, episodi 1 (Adrián, Álvaro, Laura, Ángel): 

Narrador off: Cristina y Javier han aprendido a organizar las rutinas de la casa y disfrutan 

más de  los momentos que dedican a sus hijos. Ahora, está en sus manos continuar con 

todo lo aprendido y mantener la organización  conseguida con el esfuerzo de todos. 

Aquesta és la funció del tercer acte: tancar el relat en un final feliç.  

Aquí tenim un altre exemple, del capítol de Miguel. En  la darrera seqüència del programa, es 

mostra un repàs dels avenços que s’han aconseguit. Així, el narrador va marcant els canvis  i, 

paral∙lelament, es mostren imatges que ho corroboren: 

Temporada 4, episodi 2 (Miguel): 

Narrador off: Los padres se sienten muy satisfechos de ver que su hijo empieza a ser más 

autónomo e independiente. Miguel está aprendiendo cuales son sus responsabilidades. 

FIGURA 4.6‐9: MIGUEL ES BANYA SOL 

 

SUPERNANNY (TEMPORADA 4, EPISODI 2, “MIGUEL”) 
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Temporada 4, episodi 2 (Miguel): 

Narrador  off:  El  pequeño  se  pone  el  pijama  sin  recurrir  a  las  anteriores  tácticas  y 

entiende que sólo así consigue captar la atención de sus padres. 

FIGURA 4.6‐10: MIGUEL ES POSA EL PIJAMA SOL 

 

SUPERNANNY (TEMPORADA 4, EPISODI 2, “MIGUEL”) 

 

Temporada 4, episodi 2 (Miguel): 

Narrador  off: Ha  aprendido  que  esta  conducta  es  la  única manera  que  sus  padres  le 

hagan caso. 

FIGURA 4.6‐11: MIGUEL MENJA SOL I ELS PARES ESTAN CONTENTS 
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SUPERNANNY (TEMPORADA 4, EPISODI 2, “MIGUEL”) 

 

Temporada 4, episodi 2 (Miguel): 

Narrador off: Marta y Miguel manifiestan abiertamente su alegría 

FIGURA 4.6‐12: MIGUEL JUGA AMB ELS SEUS PARES 

 

SUPERNANNY (TEMPORADA 4, EPISODI 2, “MIGUEL”) 

 

Aquestes imatges, contrasten fortament amb les de l’inici del programa, tot i que no es fa una 

comparació explícita de l’abans i el després.  

Seguint aquest dispositiu de verbalitzar l’estat final al que ha arribat la família al final de cada 

episodi, també Rocío fa un comentari final, mirant a càmera. Per exemple, en el capítol dedicat 

a Adrián, Álvaro, Laura i Ángel:  
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FIGURA 4.6‐13: ROCÍO EXPLICA L’ESTAT FINAL ACONSEGUIT PER LA FAMÍLIA 

   

   

SUPERNANNY (TEMPORADA 4, EPISODI 1, “ADRIÁN, ÁLVARO, LAURA, ÁNGEL”) 

 

Temporada 4, episodi 1 (Adrián, Álvaro, Laura, Ángel): 

Rocío, mirant  a  càmera:  Cuando  empezamos  a  trabajar  en  casa  de  Cristina  y  de  Javi 

hablamos de  la necesidad de orden, de organización  y de horarios  rígidos para poder 

evitar tanto conflicto dentro de la casa. Ha sido complicado ir atendiendo cada necesidad 

y cada conflicto de cada uno de los cuatro hijos que tienen, pero poco a poco nos hemos 

ido  dando  cuenta  cómo  atendiendo  aquello  que  necesitaban,  siendo  selectivos  con  lo 

positivo, es decir, aquellos que los niños hacían bien, disfrutando de situaciones como la 

comida, el juego y organizando las rutinas sin que interfiera ningún conflicto, ellos tienen 

más tiempo, disfrutan de  los niños y pueden atender conflictos que hasta ahora habían 

sido una dificultad. 
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Les imatges de darrere autentifiquen que allò que expressa a càmera és cert: quatre nens que 

en  la primera seqüència vèiem pagant‐se, corrent  i saltant a sobre dels mobles (Figura 4.6‐4) 

ara estan tranquil∙lament dibuixant darrere de Rocío.  

Un altre exemple, extret del  capítol de Miguel, en el que Rocío explicita processos mentals 

difícils de representar: 

Temporada 4, episodi 2 (Miguel): 

Rocío parla a càmera: Marta y Miguel han conseguido con su nueva actitud que su hijo 

sepa que son ellos lo que mandan en casa, son la figura de autoridad, son los que ponen 

los  límites  y  las  normas. Miguel  por  otro  lado,  ha  entendido  que  las  palabrotas  ni 

manejarlos a través de la comida le sirve para mantener la atención de sus padres, que a 

partir de ahora  le atenderán  jugando con él, premiándolo o  reforzándolo  todo aquello 

que sea adecuado” 

Finalment, mentre apareixen els títols de crèdit, els pares parlen a càmera explicant què han 

après i com ha canviat la seva situació familiar en la darrera setmana. És a dir, per tercer cop 

s’explicita  la  transformació  aconseguida  gràcies  a  la  intervenció  de  Rocío.  En  aquest  cas,  a 

través d’uns subnarradors homodiegètics que tenen com a  funció principal expressar  la seva 

vivència personal, el seu punt de vista subjectiu (en contraposició a la narració autentificada i 

“objectiva” de l’experta i, sobretot, del narrador). 

Temporada 4, episodi 1 (Adrián, Álvaro, Laura y Ángel): 

Javier, pare  [a càmera]: En  lo que sí he notado una mejora grande,  radical, es cuando 

salimos de paseo. Eso sí me ha servido de muchísimo y la verdad es que se descansa.  

Cristina, mare  [a  càmera]: Hemos  conseguido  que  papá  coma  con  nosotros.  Luego  la 

comunicación  cuando estamos  comiendo,  cuando estamos  cenando…  los  consejos que 

nos  dio,  que  hablar  también  con  ellos  y  sacar  algún  tema,  o  sea,  no  estar  callados  y 

comiendo, pues sí, ahora se habla mucho más. 

Aquestes declaracions  s’intercalen amb algunes  imatges que autentifiquen el  seu  relat  i ens 

mostren el nou comportament dels nens. Per exemple, en  la Figura 4.6‐14 s’observa els nens 

passejant  tranquil∙lament amb els seus pares,  imatge que contrasta amb algunes seqüències 

emeses  a  l’inici  del  programa,  en  les  que  els  nens  corrien  sense  esperar  el  seus  pares,  es 

pegaven, ploraven... o menjant tranquil∙lament asseguts a taula amb els pares.  
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FIGURA 4.6‐14: ELS PARES EXPLIQUEN ELS CANVIS QUE HAN EXPERIMENTAT 

   

   

SUPERNANNY (TEMPORADA 4, ADRIÁN, ÁLVARO, LAURA, ÁNGEL) 

 

Els  pares  mai  agraeixen  directament  a  càmera  l’actuació  de  l’experta,  però  tant  el 

reconeixement com la sanció en forma d’agraïment queden implícits en aquest relat.  

Així doncs, tot i que l’estat final dels participants no és de conjunció encara, el final del relat sí 

que es construeix com a tancat  i definitiu. Fins  i tot en casos extrems com els de Miguel, un 

nen que diu moltes paraulotes, i Aroa, una nena de cinc anys que es nega a mastegar i manté 

una dieta molt  limitada. En aquest darrer cas, quan Rocío marxa ha aconseguit que  la nena 

trenqui alguna de les seves rutines, però encara no mastega.  

Temporada 4, episodi 3 (Aroa): 

Narrador off: La relación de Aroa con  la comida está cambiando. Gracias al trabajo de 

sus padres  la pequeña empieza a relacionarse con  los alimentos a través del  juego. (…) 

Está aprendiendo que a través de la comida se consiguen momentos muy divertidos. 
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Rocío [mirant a càmera]: Los cambios en  los hábitos de alimentación  implican procesos 

que son muy lentos en el tiempo. Actitudes firmes y claras como las que están llevando a 

cabo Manuela  y  Ramiro  son  las  que  hacen  que  Aroa,  con  el  tiempo,  pueda  llegar  a 

masticar e introducir hábitos nuevos y saludables a su alimentación. 

En cap moment  se’ns diu que el problema està  solucionat, però el  to general, mitjançant  la 

música, les imatges de la família reunida al voltant de la taula somrient, etc. marquen un final 

tancat  i aproblemàtic. Evidentment  la transformació dels participants  i el final feliç serveixen 

per legitimar a Rocío com a experta. 

 

Elements didàctics 

S’ha comentat anteriorment que, a més del narrador en off, també s’utilitzen intertítols i Rocío 

parla a  la  càmera. Aquests dos  recursos, enlloc de narrar,  remeten a una  finalitat didàctica. 

S’adrecen a l’espectador per explicar‐los alguna lliçó, consells que fan referència al capítol però 

que  es  formulen  d’una manera  abstracta  perquè  puguin  ser  interpretats  com  aplicables  en 

altres circumstàncies.  

Temporada 4, episodi 1 (Adrián, Álvaro, Laura y Ángel): 

Rocío  [parlant  a  càmera]:  Podemos  poner  consecuencias  a  la  conducta  inadecuada  o 

prevenir  que  se  produzca.  Si  sentamos  a  la mesa  los  niños  antes  que  esté  la  comida 

hecha,  se  levantarán,  si  sacamos  el postre antes de  tiempo, querrán  comérselo  y nos 

encontraremos con un nuevo conflicto. 

En aquest exemple, Rocío  fa  referència al cas concret de  la  família, però es parla en  termes 

generals.  

Els  intertítols fan sempre referència a  les normes  i  instruccions que Rocío ha donat als pares. 

Així,  les  imatges  no  només  donen  consells,  sinó  que  són  una mostra  que  les  indicacions 

funcionen,  ja  que  els  intertítols  només  apareixen  quan  els  nens  mostren  un  canvi  de 

comportament després que els pares hagin seguit les indicacions de Rocío (Figura 4.6‐15).  
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FIGURA 4.6‐15: CONSELLS PER A L’ESPECTADOR 

   

SUPERNANNY (TEMPORADA 4, EPISODI 1, “ADRIÁN, ÁLVARO, LAURA, ÁNGEL”) 

 

   

SUPERNANNY (TEMPORADA 4, EPISODI 2, “MIGUEL”) 
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4.6.3. Conclusions 

4.6.3.1. Personatges: participants i experts 

Totes les famílies que apareixen en els capítols de Supernanny analitzats són de classe mitjana i 

la majoria de  tipus “tradicional”. En aquest programa ni  les  famílies monoparentals ni altres 

formes  familiars  (pares  del mateix  sexe,  nuclis  familiars més  amplis)  no  tenen  cabuda,  de 

manera que  són  invisibilitzades. A més a més, de  forma  coherent amb allò assenyalat en  la 

recerca internacional, aquestes són representades com a nuclis aïllats, sense presència d’altres 

membres de la família.  

Són  personatges  incomplets  perquè  tenen  un  problema  amb  les  seus  fills,  que  no  són 

obedients.  De  fet,  en  molts  casos  ens  trobem  amb  famílies  en  les  que  els  rols  estan 

intercanviats, ja que són els fills els que manegen els pares (i, per tant, a la pràctica són els que 

manen). Per tant, són pares que han perdut la seva identitat, ja que no tenen autoritat sobre 

els seus fills. Al mateix temps, els pares són incompetents i passius, de manera que necessiten 

l’ajuda de  l’experta del programa per  solucionar  la  seva  falta. Si en el  cas britànic els pares 

eren acusats de negligència, de no fer bé la seva feina, en el cas espanyol es planteja com una 

manca de competències de les que els pares no tenen culpa. De fet, mitjançant l’enunciació, el 

text presenta els casos com a difícils de resoldre, però no dramàtics (com sí que passava en el 

cas d’Hermano Mayor). 

L’experta ocuparà una posició jeràrquicament superior, monopolitzant la capacitat de decisió. 

Al mateix  temps, els pares a nivell enunciatiu tampoc tindran cap mena de poder,  ja que no 

tenen la capacitat d’explicar per ells mateixos quina és la seva situació (ja hem vist que cal que 

el narrador i l’experta autentifiquin allò que diuen). Ara bé, l’objectiu de l’experta és convertir‐

los en subjectes competents que puguin esdevenir actius al final del relat.  

Pel que fa a Rocío, destaca el poc esforç que es fa en el text per legitimar‐la més enllà de crear 

una  estructura  narrativa  que  demostra  la  seva  “eficàcia”.  La  seva  actitud  no  és  de 

confrontació,  ni  abusiva,  ni  compassiva,  sinó  professional  i  amable.  Al  mateix  temps,  a 

diferència  del  format  original,  Rocío  tampoc  necessita  humiliar  ni  atacar  els  pares  per 

aconseguir la seva subordinació.  
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4.6.3.2. Les transformacions: falta inicial, objecte de valor i mitjans de 

consecució 

En aquest programa, la televisió es torna a presentar com a institució social que permet educar 

els ciutadans. Per una banda ajudant a persones concretes, actuant sobre aquestes. En segon 

lloc,  emetent missatges  destinats  a  una  audiència massiva  amb  una  voluntat  obertament 

didàctica.  

Ara bé, aquesta voluntat didàctica parteix sempre de casos concrets. Així, Supernanny és un 

nou exemple de la individualització típica dels realities de transformació, en els que qualsevol 

problema  social  (en  aquest  cas  l’educació  dels  nens  i  les  relacions  entre  pares  i  fills,  la 

conciliació  de  la  vida  laboral  i  la  vida  familiar,  etc.)  és  representada  com  un  problema 

individual que necessita accions i solucions individuals. Conseqüentment amb aquesta postura, 

l’espai en el que es desenvolupa l’acció de l’experta és la llar, el problema és representat com 

una qüestió que només té a veure amb els pares (a unes actituds i comportaments dels pares 

es corresponen directament unes actituds i comportament dels fills) i, per tant, no és estrany 

que  sigui  la psicologia  l’especialitat de  l’experta.  I  és que  cal  fer notar que  experts d’altres 

àmbits identificarien com a causa i proposarien solucions totalment diferents.  

Pel que fa als valors transmesos a través de  les solucions proposades en el programa, ja hem 

dit que en alguns moments posa més èmfasi en  l’ensinistrament dels nens que en objectius 

més profunds. Tot i això apareixen alguns valors recurrents lligats amb un retorn a l’autoritat: 

els pares són els que han d’imposar  l’ordre  i  la disciplina en  la casa, cal que els nens tinguin 

responsabilitats i segueixin regles i sàpiguen que els actes tenen conseqüències (conceptes que 

ja Ouellette i Hay, 2008, subratllaven en la seva anàlisi). 

També  l’autoritat  i  la  disciplina  apareixen  en  les  tècniques  emprades  per  l’experta  de 

Supernanny per educar als pares. De totes aquestes, la vigilància pren una especial rellevància: 

no només l’observació (en directe i a distància a través de les càmeres) és una de les principals 

accions que duu a terme Rocío, sinó que el mateix programa vigila als ciutadans en la seva vida 

quotidiana, entra en la seva esfera íntima per avaluar‐la i identificar‐ne els problemes. 

Finalment, en el programa es narra una transformació ràpida  i radical, tant a nivell d’història 

com de relat, obviant que tota  transformació de comportament  implica un procés  lent  i que 

necessita  constància  i  paciència.  A  Supernanny  la  falta  inicial  sempre  és  difícil  i,  en  canvi, 
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l’experta  té  només  una  setmana  per  educar  als  pares  i  canviar  hàbits  i  comportaments 

adquirits al llarg d’anys i provocar en els nens canvis visibles i definitius. Així, no és d’estranyar 

que en tots els episodis es tanqui el relat en fals: només se’ns mostra  l’inici d’aquest procés, 

però  el  text  dóna  a  entendre que hi  ha una  relació directa  entre  el  final del programa  i  la 

consecució de  l’objecte de  valor. El  final  feliç obligat  i  tancat  és el que  crea més  friccions  i 

dificultats, però és important perquè legitima a Rocío com a experta i heroïna. 

 

4.6.3.3. La visualització del real 

Supernanny segueix una estructura narrativa molt rígida, pràcticament idèntica d’un programa 

a l’altre. Partint de la idea que la realitat és complexa i plena de matisos, sembla clar que hi pot 

haver  dificultats  per  encabir‐la  en  aquesta  estructura.  Ara  bé,  els  recursos  de  l’enunciació, 

destinats a transmetre unes instruccions de lectura molt estrictes dissimulen les friccions que 

es puguin donar entre realitat i representació. 

Si en el cas de Hermano Mayor fèiem referència a què s’utilitzaven tot tipus d’estratègies per a 

fer  visible  un  canvi  interior  (tipus  d’activitats,  actitud  de  l’expert  amb  els  participants, 

enunciació...), Rocío, en canvi, és un dels experts que menys concessions fa a  l’hora de posar 

en  escena  activitats  o  utilitzar  metàfores  visuals  en  la  seva  teràpia.  Així,  la  forma  de 

representar aquesta  transformació de comportaments  i actituds serà verbalitzar  tot allò que 

està  passant mitjançant moltes  capes  d’informació:  intertítols,  subnarradors  i,  sobretot,  el 

narrador en off, que segueix  la  tradició del narrador autoritari dels documentals expositius  i 

permet  donar  forma  a  la  realitat  representada  i  encabir‐la  en  una  estructura  rígida 

caracteritzada per un final feliç obligat. D’aquesta manera, a Supernanny el relat verbal passa a 

primer pla, mentre que les imatges sovint simplement il∙lustren allò que aquest explica.  

Ara  bé,  les  imatges  també  tenen  una  funció  important:  s’utilitzen  com  a  evidència  de  la 

transformació dels participants, és a dir, com a prova de l’efectivitat de les accions de l’heroïna 

(l’experta). I per poder construir les imatges com a evidències, cal dotar‐les d’autenticitat. Això 

es  fa  a  través  de  les  convencions  del  documental  d’observació,  amb  uns  codis  que 

(paradoxalment)  transmeten a  l’espectador model  la  idea que  la  realitat  representada no és 

modificada per  la  càmera  (tot  i que  allò que ens mostren és  la  transformació de  la  realitat 

operada pel programa). Així, els participants no miren a la càmera (fent‐la invisible), s’oculta la 
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il∙luminació artificial que s’instal∙la en les llars, s’oculta la presència de les càmeres... se separa 

absolutament de l’acció els moments en els que l’experta i els participants parlen a càmera per 

no  posar  en  dubte  la  qualitat  de  document  de  les  imatges.  Paradoxalment, mentre  que  es 

confia en el valor de les imatges com a índex, no es fa el mateix en relació a la seva capacitat 

per a narrar  (cosa que es  relaciona amb  la polisèmia de  les  imatges  i  la seva  incapacitat per 

explicar‐se  a  elles mateixes210). De  fet,  no  es deixa  que  introdueixin  esquerdes  en  l’estricta 

estructura que crea el muntatge i la narració.  

   

                                                            
210 Veure Barthes (1994) i Fontcuberta (1997). 
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4.7.  Ajuste de Cuentas  

(Boomerang TV / Cuatro, 20072010) 

 

4.7.1. Introducció 

Ajuste  de  Cuentas,  adaptació  espanyola  d’un  format  israelià,  es  va  començar  a  emetre  per 

Cuatro el 2007. Se n’han emès quatre temporades de 6 episodis cadascuna, la darrera entre els 

mesos de desembre de 2009 i gener de 2010, i un especial de quatre episodis el gener de 2009 

(“Especial cuesta de enero”).  

En aquest programa els participants són famílies amb problemes econòmics a nivell personal 

i/o  professional  (negocis  familiars).  Vicens  Castellano,  l’expert  del  programa,  els  ensenyarà 

com solucionar‐los i canviar la seva actitud en relació amb els diners. És un programa episòdic, 

en el que en cada capítol  (de 55 minuts de durada) es presenta  i  resol un cas. Cada episodi 

segueix l’estructura següent: 

• Es presenta als participants i el seu problema.  

• Arriba Vicens Castellano a  la casa de  la  família, que  li explica  la seva situació. Vicens 

s’emporta  tota  la  documentació  econòmica  de  la  família  (factures,  nòmines...)  per 

analitzar‐la. 

• Vicens  es  reuneix  amb  els  seus  dos  ajudants,  que  li  expliquen  quina  és  la  situació 

financera  de  la  família  i  li  marquen  unes  pautes  que  la  família  ha  de  seguir  per 

solucionar els seus problemes. 

• Vicens transmet les pautes a la família. 

• La  família  comença  a  actuar  i  seguir  les  pautes.  Vicens  duu  a  terme  algunes 

dinàmiques destinades a canviar  les actituds  i comportaments de  la  família, explicar‐

los conceptes econòmics, millorar les relacions familiars... 
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• Vicens es  reuneix per  segona vegada amb  l’equip  financer. Repassen  la  situació a  la 

que  ha  arribat  la  família.  S’assenyalen  les  coses  que  cal millorar  i  es  donen  noves 

pautes. 

• Vicens explica les noves pautes a la família. 

• La família ha de seguir actuant sense l’ajuda de Vicens, que marxa. 

• Al cap d’unes setmanes Vicens  torna  i comprova  la situació de  la  família. En  tots els 

casos aquesta ha millorat. 

Per analitzar els valors que projecta Ajuste de Cuentas s’ha aplicat  la graella d’anàlisi  textual 

explicada en el capítol de la metodologia (veure apartats, 3.3. i 3.4) a un capítol de la primera 

temporada  (Família García)  i dos de  la  segona  temporada  (Família Elipe, episodi 1, emès el 

24.10.2008;  i Família Marcos Cejas, episodi 2, emès el 31.10.2008). Aquesta anàlisi detallada 

s’ha complementat amb el visionat d’un altre capítol de  la primera temporada211;  la resta de 

capítols de  la  segona  temporada212  i els episodis de  la  tercera  temporada.213 D’aquests  s’ha 

tingut en compte el tipus de  família que apareix,  la  falta  inicial,  les accions que duu a terme 

l’expert i l’estat final al que s’ha arribat, així com l’estructura actancial i elements destacables 

de l’enunciació. 

Seguint  allò  dit  en  les  preguntes  d’anàlisi  (apartat  3.2),  ens  fixarem  especialment  en  els 

personatges  (característiques  dels  participants  i  els  experts,  rols  assignats,  la  relació  que 

s’estableix entre aquests...), les transformacions (problema inicial, causes d’aquest, estat final 

desitjat, mètodes  de  consecució)  i  els mecanismes  emprats  en  aquest  programa  per  crear 

l’efecte de real.  

Com en els altres casos, aquest apartat no seguirà l’estructura de la graella d’anàlisi, sinó que 

s’organitzarà de la manera següent:  

• Anàlisi de l’enunciat:  

                                                            
211 Família Pérez Casado (2007). 
212  Família  León  (episodi  3,  emès  el  07.11.2008);  Família  Fernández  (episodi  4,  emès  el  14.11.2008); 
Família Herrera (episodi 4, emès el 21.11.2008); Família Crespo Alonso (episodi 6, emès el 28.11.2008).  
213 Família López (episodi 1, emès el 12.06.2009); Família Martín (episodi 2, emès el 19.06.2009); Família 
Gago  (episodi  3,  emès  el  26.06.2009);  Família  Fernández  (episodi  4,  emès  el  03.07.2009);  Família 
Mármol (episodi 5, emès el 10.07.2009) i Família Barrera Aranda (episodi 6, emès el 17.07.2009). 
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o Les característiques dels personatges (gènere, edat, classe social...). 

o Les característiques dels espais. 

o Estructura  actancial:  a  través  de  l’anàlisi  semio‐narratiu  es  veurà  com  es 

distribueixen  els  rols  narratius  entre  els  personatges  i  quin  tipus  d’accions 

duen a terme. Al mateix temps, ens servirà per  identificar  l’estat  inicial  i final 

dels participants, l’objecte de valor i quin tipus d’accions porten a aconseguir‐

lo.  

Un  cop  explicada  aquesta  estructura  actancial,  es  desenvoluparan  més 

detalladament els problemes, causes, solucions  i estats finals representats en 

el programa.  

• Anàlisi de  l’enunciació: veurem com els elements vistos en  l’anàlisi de  l’enunciat són 

representats a  través dels recursos de  l’enunciació  (llenguatge audiovisual, narració). 

Centrarem  l’atenció  en  la  representació  de  la  falta  i  l’establiment  del  contracte,  el 

procés de transformació i el desenllaç. 

• Conclusions: en les que s’assenyalaran els valors despresos dels elements anteriors. En 

aquestes es farà referència als personatges, les transformacions, i la visualització de la 

realitat (les friccions que s’estableixen en els programes entre representació i realitat).  

Veurem que Ajuste de Cuentas gira al voltant de l’economia i les finances familiars, però també 

parla de transformacions psicològiques (de comportaments, actituds i relacions personals). En 

el programa es vincula problemes econòmics amb problemes  familiars  i  infelicitat. Al mateix 

temps, els propis participants són assenyalats com els únics responsables de la seva situació.  

Tant  les transformacions econòmiques com  les psicològiques no són visibles, de manera que 

en el programa es  fa un esforç per  representar‐les  televisivament. Així,  s’utilitzaran un gran 

nombre  de  recursos  per  verbalitzar  la  situació  (narrador  en  off,  cartells,  subnarradors)  i 

dinàmiques  de  tipus metafòric  que  causen  reaccions  emotives  en  els  participants.  Tot  això 

crearà unes  instruccions de  lectura molt estrictes que volen transmetre que es produeix una 

evolució positiva en els participants. 
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4.7.2. Anàlisi 

4.7.2.1. Anàlisi de l’enunciat 

Personatges 

A  Ajuste  de  Cuentas  hi  ha  tres  personatges:  els  participants  (famílies),  l’expert  (Vicens 

Castellano)  i els  seus ajudants  (Óscar Marcos  i Silvia de Antonio Frank, assessors  financers). 

Anem  a  veure’n  les  característiques.  Posteriorment,  en  l’apartat  dedicat  a  l’estructura 

actancial, s’analitzarà quins rols i accions desenvolupa cadascú en el programa.  

Els participants són sempre famílies: matrimonis heterosexuals amb o sense fills.214 La situació 

socioeconòmica de les famílies varia molt d’un programa a un altre. Hi ha des de famílies que 

tenen uns ingressos de 6.500 euros mensuals (Família Garcia) fins a famílies en les que els dos 

membres del matrimoni s’han quedat a  l’atur  i cobren 1.200 euros mensuals  (Família León), 

passant  per  famílies  de  classe  mitjana.  Tots  tenen  diferents  tipus  de  professions  i  nivell 

d’estudis:  enginyers,  cambreres, professores d’anglès,  comercials,  administratius, professors 

de pàdel, persones que estan a  l’atur...  i edats diverses  (tot  i que  tots són persones en edat 

laboral). Viuen en diferents parts de  la  geografia espanyola  i en  tots els  casos  són d’origen 

espanyol (no hi ha presència d’immigrants). 

Com  ja hem comentat, Vicens Castellano és  l’expert d’Ajuste de Cuentas. En el programa és 

presentat com “un expert en conflictes financers”. És tracta d’un noi relativament jove (menys 

de 40 anys) que porta roba informal però cara (Figura 4.7‐1). Aquesta indumentària contrasta 

amb  la dels assessors financers  (Figura 4.7‐2)  i el situa a mig camí entre un presentador  i un 

expert.  Al mateix  temps,  Vicens  acostuma  a  aparèixer  en  el  programa  dins  el  seu  cotxe, 

arribant a la casa de la família seleccionada, és a dir, que es destaca la seva mobilitat.  

 

                                                            
214 Només hi ha  l’excepció dels Crespo Alonso  (una parella  jove heterosexual que  conviu  sense estar 
casada, però planegen casar‐se i tenir fills aviat); els Barrera Aranda (una altra parella heterosexual que 
conviu) i els Mármol (un pare gran i les seves filles solteres). 
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FIGURA 4.7‐1: VICENS CASTELLANO 

   

   

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 1, “FAMILIA ELIPE”)  

 

No s’explicita d’on provenen els seus coneixements, és a dir, la seva formació, però ens queda 

clar que la seva expertesa prové de l’experiència professional. A primera vista podria semblar 

que hi ha una coincidència exacta entre  l’àmbit d’expertesa de Vicens (economia  i finances)  i 

l’àmbit  d’acció,  però  això  no  és  exactament  així.  Vicens  no  només  transmet  coneixements 

sobre finances a les famílies, sinó que també voldrà canviar actituds, formes de pensar i fins i 

tot millorar  les  relacions de parella dels participants. És a dir, que  també  s’atrevirà amb un 

àmbit proper a la psicologia. 

Finalment, els assessors financers que aconsellen a Vicens (Óscar Marcos, expert en inversions 

borsàries; Silvia de Antonio Frank, experta jurídica), tenen unes característiques diferents a les 

de Vicens. Els  seus  coneixements venen de  formació universitària  i activitat professional.  La 

funció dels assessors serà analitzar la situació econòmica de la família, establir les pautes que 
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han de seguir i finalment avaluar com s’estan portant a la pràctica. En aquest cas, per tant, hi 

ha una relació directa entre el seu àmbit d’expertesa i l’àmbit d’actuació.  

Al mateix  temps, el seu aspecte  també és ben diferent: van vestits  formalment  i responen a 

característiques  de  classes  benestants  (veure  Figura  4.7‐2).  Aquesta  aparença  és  important 

perquè  reforça  la  seva  condició  d’experts  amb més  coneixements  que  Vicens  en matèria 

econòmica.  

 

FIGURA 4.7‐2: ELS ASSESSORS FINANCERS  

 

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 1, “FAMILIA ELIPE”)  

 

Espais 

Podem  distingir  entre  quatre  tipus  d’espais,  amb  característiques,  funcions  i  pes  dins  el 

programa diferents. 

L’espai  principal  en  el  que  es  desenvolupen  les  accions  d’Ajuste  de  Cuentas  és  la  llar  dels 

participants, és a dir, un àmbit privat. Ara bé, aquest espai té molt poc pes en el programa, no 

s’hi dedica atenció. Els plans sempre estan centrats en els personatges i predominen els plans 

tancats, de manera que no podem  tenir una percepció clara de com és  l’espai en el que es 

troben. Aquest tret s’intensifica en la tercera temporada, ja que el programa evoluciona cap a 

una realització plena de primers plans i pocs plans de situació (Figura 4.7‐21).  

En  segon  lloc,  un  altre  espai  que  sovint  apareix  són  els  locals  dels  negocis  familiars  dels 

participants  (habitualment bars  i restaurants), per tant, un espai  lligat a  l’àmbit professional. 
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Aquest sí que es mostra, ja que habitualment forma part d’allò que l’expert transforma (sovint 

es  reforma).  Veurem  que  en  aquests  casos  són  interessants  els  recursos  de  l’enunciació 

utilitzats. 

En tercer lloc, hi ha els espais en els que es desenvolupen les “dinàmiques” (teràpies). Aquests 

varien molt d’un episodi a l’altre (poden ser un parc, una plaça, un local, un magatzem...) i no 

tenen importància ni a nivell d’enunciat, ni d’enunciació.  

Finalment, apareix un espai  recurrent més  rellevant que els anteriors:  l’oficina en  la que es 

duen  a  terme  les  reunions  entre  Vicens  i  els  assessors  financers.  Aquesta  ha  sofert  una 

evolució  interessant  i molt significativa des de  l’inici del programa. En  la primera  temporada 

d’Ajuste  de  Cuentas  l’oficina  era  petita,  amb  pissarres  plenes  de  papers  i  amb  gràfiques  i 

números  dibuixats  en  retolador  vermell  a  sobre  (Figura  4.7‐3).  En  definitiva,  un  que  feia 

referència a la temàtica del programa, però que era molt artificiós.   

 

FIGURA 4.7‐3: L’OFICINA DELS ASSESSORS FINANCERS EN LA PRIMERA TEMPORADA 

  

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 1, “FAMÍLIA PÉREZ CASADO”) 

 

En canvi, a partir de la segona temporada l’oficina és un espai seriós, situat en els últims pisos 

d’un gratacels  i que connota professionalitat, poder, prestigi  i un nivell econòmic alt  (Figura 

4.7‐4). Al mateix temps, en els plans de les seqüències que es desenvolupen en aquest espai hi 

predominen  els  colors  freds  (blau),  cosa  que  també  transmet  la  idea  de  professionalitat  i 

racionalitat.  
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FIGURA 4.7‐4: L’OFICINA DELS ASSESSORS EN LA SEGONA I TERCERA TEMPORADA 

   

 

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 1, “FAMILIA ELIPE”)  

 

De fet, aquesta oficina és l’únic espai al que es dedica uns plans de situació, que mostren que 

és un gratacels d’oficines situat en una zona de negocis (subratllant el seu aspecte professional 

i seriós). 

 

Estructura actancial: rols, estats, objecte de valor i accions 

Tots els episodis d’Ajuste de Cuentas tenen una mateixa estructura actancial. L’estat inicial dels 

participants  (famílies)  és  de  disjunció:  tenen  una  falta  de  tipus  econòmic  (deutes,  més 

despeses  que  ingressos,  negocis  familiars  que  no  funcionen...),  així  com  altres  faltes 

secundàries  causades  per  aquests  problemes  econòmics  (conflictes  familiars,  nerviosisme, 

infelicitat). Per tant, l’àmbit de la falta és privat, personal i/o professional. 
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L’objecte de valor principal també serà de tipus econòmic: eixugar els deutes, poder estalviar, 

fer  que  el  negoci  familiar  funcioni... Aquest  objecte  de  valor  primari  s’entén  que  portarà  a 

objectes de valor secundaris: harmonia familiar, tranquil∙litat i felicitat, que acabaran amb les 

faltes secundàries derivades dels problemes econòmics.  

Ara bé, els participants no  tenen  les  competències necessàries per  tal de  solucionar  la  seva 

falta: volen, però no poden  (no  tenen diners) ni  saben  com  fer‐ho  (com aconseguir aquests 

diners,  fer que el negoci  funcioni...).  I aquí és on entra en  joc Vicens Castellano,  l’expert del 

programa, que acudirà a ajudar a la família. Vicens adopta el rol de subjecte d’acció (heroi), ja 

que és l’únic que té les competències necessàries per actuar: la seva condició d’expert implica 

que sap  i pot ajudar. Ara bé, vol? En  la  fase de contracte, els participants  fan voler actuar a 

Vicens (seducció) confessant la seva falta, el sofriment que els causa i la seva incompetència a 

l’hora de solucionar‐la. 

Un  cop acceptada  la missió,  l’acció de  l’heroi  serà de  tipus  comunicatiu,  ja que educarà als 

participants que són els beneficiaris de  les accions de  l’heroi (és a dir, subjectes d’estat). Les 

accions de  l’heroi,  enlloc  d’atribuir‐los  l’objecte de  valor  (per  exemple, donar‐los  els diners 

necessaris per eixugar els deutes), anirà dirigida a fer‐los guanyar les competències necessàries 

(saber i poder) per tal que puguin actuar i adquirir l’objecte de valor per ells mateixos. Així, en 

una segona fase els participants passaran de ser subjectes d’estat a subjectes d’acció,  ja que 

hauran  d’actuar  sols  per  solucionar  la  seva  falta.  D’aquesta  manera,  els  participants 

experimentaran dues  transformacions: una personal  (canvi d’actituds, coneixements...)  i una 

altra econòmica. 

En el procés d’educació i transformació dels participants, Vicens comptarà amb l’ajuda de dos 

adjuvants:  Oscar Marcos  i  Silvia  de  Antonio  Franck,  assessors  financers.  Al mateix  temps, 

Vicens  trobarà  oponents,  que  dificultaran  la  seva  tasca:  els mateixos  participants,  que  no 

sempre  volen  seguir  les  seves  indicacions.  En  altres  casos,  en  els  que  s’introdueixen  límits 

temporals en la història, l’oponent també serà el temps.  

Finalment, el subjecte d’acció té èxit en les seves accions: al final del relat, els participants són 

competents  (s’han convertit en actius)  i  tenen un estat de conjunció parcial, de manera que 

han de continuar  treballant per adquirir  l’objecte de valor  i, per  tant, un estat de conjunció 

completa. Finalment, el programa no posa en escena el reconeixement  i retribució de  l’heroi 

(que ajuda sense obtenir res material a canvi, només la felicitat dels participants). 
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Després de  resseguir  l’estructura  actancial dels  episodis d’Ajuste de Cuentas,  anem  a  veure 

amb més deteniment  les  faltes  inicials,  les causes d’aquestes assenyalades pel programa,  les 

solucions prescrites i les aspiracions representades.  

Ja s’ha comentat en  l’anàlisi actancial que  les famílies participants tenen totes elles una falta 

de tipus econòmic  lligada a  l’àmbit personal  i/o professional. Aquest problema econòmic pot 

ser de més o menys gravetat: des de la família León, que acumula 1.500.000 euros de deute, o 

la  família Elipe, que deuen 450.000 euros;  fins  la  família Pérez Casado, que  simplement no 

poden estalviar. De fet, es pot distingir entre quatre tipus de problemes (una família pot tenir 

més d’un problema a la vegada): 

• Despeses desmesurades, que poden portar a la família a no tenir capacitat d’estalvi o 

assumir deutes  (Família García, Família Pérez Casado, Família Crespo Alonso, Família 

Barrera Aranda, Família Fernández, Família Herrera215). 

• Excés de deutes per l’adquisició d’un excés de patrimoni: cases, cotxes... (Família León, 

Família Elipe, Família López, Família Mármol, Família Crespo Alonso). 

• Pocs  ingressos:  els  participants  estan  a  l’atur  o  tenen  una  feina  amb  ingressos 

insuficients  (Família  León,  Família  Barrera  Aranda,  Família  Mármol,  Família  López, 

Família Gago). 

• Negocis  familiars  que  van malament  (Família Martín,  Família Marcos  Cejas,  Família 

Fernández216, Família Herrera). 

En  tots  els  casos  aquests  problemes  econòmics  són  la  causa  de  conflictes  en  les  relacions 

personals: discussions de parella, conflictes entre pares i fills o entre germans, etc.  

La tasca de Vicens Castellano es divideix en tres tipus d’accions:  

• Fer un diagnòstic de la situació financera de la família amb l’ajuda dels seus adjuvants 

(ja que en molts casos les famílies no són conscients de la magnitud real del problema) 

i establir‐ne les causes.  

                                                            
215 Temporada 2. 
216 Temporada 3. 



Ajuste de Cuentas 

415 

• Dissenyar unes pautes a  seguir per millorar  la  seva  situació econòmica  (també amb 

l’ajuda dels dos assessors financers) i donar‐los una educació financera bàsica.  

• Dur a terme un treball de caire psicològic (es podria parlar de teràpia). Aquest té dos 

objectius: per una banda  canviar  l’actitud dels participants  en  relació  als diners  i  la 

feina  (que  siguin més  responsables, més  disciplinats  amb  les  despeses, més  actius 

laboralment...);  per  l’altra  solucionar  els  problemes  personals  conseqüència  dels 

problemes econòmics (millorar les relacions familiars i de parella). 

En tots els casos són els mateixos participants els que són assenyalats com els culpables de la 

seva  pròpia  situació:  tenen  mals  hàbits  financers,  són  imprudents,  no  busquen  feina 

suficientment  bé,  no  tenen  una  formació  financera  suficient...  El  seu  problema  no  és 

conseqüència de la mala sort o el context econòmic, sinó de les seves accions.  

En relació al context econòmic cal subratllar un element interessant. En la primera temporada 

no s’hi fa cap referència. Ara bé, en la segona temporada moltes de les famílies que apareixen 

en el programa es  veuen  afectades per  la  crisi econòmica  iniciada el 2008. Per exemple, el 

matrimoni de la família León, que treballava en l’àmbit de la construcció, va perdre la feina i no 

en  troba de nova;  la mateixa  família León  i  la  família Elipe  tenen problemes per vendre una 

casa;  en  la  tercera  i  quarta  temporada  l’atur  és  un  problema  recurrent,  etc. De  la mateixa 

manera,  aquest  context  econòmic  de  crisi  és  explicitat  en  alguns programes de  la  segona  i 

tercera  temporada, per exemple  a  través de  rètols  sobreimpressionats en  la  imatge  (Figura 

4.7‐5: “En el último año  la venta de pisos de segunda mano ha caído un 33,8%”; “La tasa de 

morosidad  prevista  para  finales  de  año  será  de  un  2’5%”)  o  comentaris  del  propi  Vicens 

Castellano. Ara bé, això mai serveix per excusar la responsabilitat i culpa de les famílies.  
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FIGURA 4.7‐5: EL CONTEXT ECONÒMIC: LA CRISI 

   

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 1, “FAMILIA ELIPE”)  

 

Pel  que  fa  a  les  pautes  proposades  per  Vicens  per  solucionar  els  problemes  econòmics, 

aquestes són recurrents, de manera que a problemes similars es proposen solucions similars: 

• En  el  cas  de  famílies  amb  despeses  desmesurades,  s’obliga  a  la  família  a  viure  una 

setmana  sense  targetes  de  crèdit  i  amb  un  pressupost  limitat.  Un  dels  membres 

(habitualment el que més gasta) haurà de gestionar els diners i prendre nota de totes 

les despeses. L’objectiu és trencar amb els mals hàbits, que els participants aprenguin 

a moderar i planificar les despeses i que vegin que poden viure amb menys diners.  

• En  el  cas  de  famílies  sobreendeutades  les  estratègies  se  centren  en  augmentar  els 

ingressos  (canviant  de  feina  o  buscant  feines  complementàries),  retallar  despeses, 

educar sobre els perills de demanar préstecs i crèdits (per tal que la situació no es torni 

a repetir en el futur)  i ensenyar pautes per reestructurar els deutes de  la forma més 

eficient (per exemple, quin és el millor ordre a seguir a l’hora de cancel∙lar els deutes). 

• En el cas de famílies amb algun membre a  l’atur, s’ensenya a fer un bon CV, com fer 

una entrevista de feina, com triar a quina feina es pot aspirar... 

• Finalment, en els casos centrats en negocis familiars que no funcionen, es fa un estudi 

del negoci i es donen pautes per tal de millorar‐ne el rendiment. 

• Altres: aprendre a negociar  la venda d’un  local o vivenda, una hipoteca amb el banc, 

etc. 
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Aquest tipus de solucions, centrades en el coneixement financer i la relació que els participants 

mantenen  amb  els diners  a  la  vegada  són prescrits  explícitament  a  l’espectador mitjançant 

recursos heretats dels programes didàctics (com veurem en l’anàlisi de l’enunciació, el text es 

interpel∙la  directament  a  l’espectador  per  donar‐li  informació  complementària  sobre  com 

negociar  una  hipoteca  amb  el  banc,  fer  un  bon  currículum,  quin  és  el  percentatge màxim 

d’endeutament recomanat per a una família o què és una hipoteca pont). D’aquesta manera 

l’acció del programa va més enllà d’ajudar a una família en particular.  

Però, tal com hem dit, Vicens també duu a terme un treball psicològic. Aquest tindrà diferents 

objectius: 

• Fer voler transformar‐se: tot i que els participants sí volen solucionar el seu problema, 

en  molts  casos  no  estan  convençuts  de  la  necessitat  de  canviar  radicalment  de 

comportament  i  actituds  i  seguir  les  indicacions  de  Vicens.  Així,  l’expert  utilitza 

diverses  tècniques per  aconseguir que  els participants prenguin  consciència  del  seu 

problema i de les causes d’aquest per tal de vèncer qualsevol resistència. 

• Canviar la relació dels participants amb els diners. 

• Millorar  les  relacions  familiars  i  de  parella:  entendre  que  cal  que  vagin  tots  a  una, 

millorar la comunicació... 

Els mètodes emprats per aquest treball de caire psicològic són dos: 

• Conversar  amb  els participants. De  forma  coherent  amb  la  identificació de  la  causa 

dels problemes, l’actitud de Vicens amb els participants sovint és dura (sobretot quan 

aquests són resistents), els fa sentir culpables de  la situació, no permet que s’excusin 

en  cap  circumstància  o  context més  ampli.  A mesura  que  els  participants  acceptin 

seguir les seves indicacions, la seva actitud serà més positiva, reforçant‐los. 

Temporada 2, episodi 5 (Família Herrera): 

Vicens: Es que  lo que yo no entiendo, Alfonso, es cómo me pones este escenario de si 

hiciese falta, porque des de mi punto de vista hace tiempo que hace falta. 



Capítol 4: Anàlisi de la mostra 

418 

Temporada 3, episodi 2 (Família Martín): 

Vicens: Vicente, ¿Lo quieres salvar [el bar]? ¿Lo quieres salvar? ¡Porque tal como está no 

vas a poder, porque está desangrando  la economía! Para cambiarlo tienes que estar tú 

convencido. Y eso significa cambio.  

•  “Dinàmiques” metafòriques, amb un alt component visual. Aquestes acostumen a ser 

espectaculars i a crear en el participant una resposta emotiva. Canvien en cada episodi 

per tal d’introduir varietat d’un programa a l’altre, tot i que vulgui transmetre valors i 

idees similars. 

Un  bon  exemple  d’aquestes  dinàmiques  el  trobem  en  el  capítol  de  la  família 

Fernández. Miguel Ángel no estalvia perquè creu que la vida és per gaudir‐la i es nega 

a escoltar els consells de Vicens. Per tal de fer‐li canviar aquesta actitud i que entengui 

que  cal  ser  responsable  amb  els  diners,  Vicens  el  porta  a  dalt  d’un  pont.  Allà  li 

pregunta si,  ja que  li agrada el risc, s’atreviria a posar‐se a  l’altra banda de  la barana 

sense cordes ni elements de seguretat. Davant la negativa de Miguel Ángel, que té por 

de  caure,  Vicens  agafa  un maniquí,  el  posa  a  l’altra  banda  de  la  barana  i  el  tira 

daltabaix. Acte seguit Vicens li diu a Miguel Ángel que la seva actitud amb els diners és 

exactament la del maniquí (Figura 4.7‐6).  

 

FIGURA 4.7‐6: SER IRRESPONSABLE AMB ELS DINERS EQUIVAL A TIRAR‐SE D’UN PONT SENSE CORDA 
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AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 4, “FAMILIA FERNÁNDEZ”) 

 

Un altre bon exemple el  trobem en  la  tercera  temporada, en el  capítol dedicat a  la 

família López, un matrimoni amb una filla que ha perdut  la casa  i ha de viure en una 

habitació a casa dels pares d’ella. Vicens porta a  la parella a un cinema  i els passa un 

vídeo amb imatges de la seva boda, del naixement de la seva filla, el bateig... moments 

feliços que es van acabar quan van perdre  la casa. Vicens vol que entenguin que van 

perdre més que  la  casa quan no  van  ser prou  responsables  econòmicament  (Figura 
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4.7‐19). També s’obliga al matrimoni a dormir una nit al carrer per tal que entenguin 

com poden  acabar  si  continuen  gestionant malament els diners.  Finalment,  fan una 

dinàmica anomenada “el carro de las decisiones”: han de carregar en un carro arrastrat 

per la dona del matrimoni sacs de ciment que representa totes les despeses excessives 

que han fet al  llarg de  la seva vida (comprar una casa,  la boda  i el viatge de noces, el 

bateig de la seva filla, el cotxe, préstecs personals...), com més despeses i més crèdits, 

més difícil és estirar del carro.  

Aquesta darrera dinàmica ens mostra que aquestes activitats també serveixen per fer 

entendre  als  participants  algun  concepte  econòmic.  Per  exemple,  als  Herrera  se’ls 

explica la diferència entre utilitzar targetes de dèbit i targetes de crèdit amb una escala 

mecànica. Utilitzar targetes de dèbit és com pujar per una escala mecànica de forma 

convencional, mentre que utilitzar  targetes de crèdit és com pujar per  les escales de 

baixada (és a dir, has de fer més esforç per pagar els interessos). A la mare de la família 

Gago se la posa en una dutxa amb mampara i se li van tirant boles de colors a dins, que 

representen els crèdits personals que ha anat demanat, mentre ella ha d’intentar anar 

traient  les  boles  (acció  que  equival  a  les  quotes)  per  recobrar  espai. No  ho  pot  fer 

suficientment ràpid com per evitar que la dutxa s’ompli de pilotes.  

Aquestes  estratègies,  cada  cop més  espectaculars,  són  primordialment  una  font  de 

drama, de respostes emotives en els participants. D’aquesta manera, a més d’explicar 

conceptes  abstractes de  forma  senzilla,  s’aconsegueix  fer  visible el  treball psicològic 

dels  participants  (enlloc  de  veure  a  una  família  reflexionant  i  parlant,  els  veiem 

carregant sacs de ciment, dormint al carrer, esforçant‐se per pujar escales mecàniques 

a  contracorrent...)  i,  al  mateix  temps,  quan  les  activitats  provoquen  una  reacció 

emotiva en aquests, també es fa visible el canvi d’actitud que s’ha produït en aquest. 

• Visionat d’imatges gravades amb  càmeres ocultes en  la  casa dels participants en  les 

que es veuen les seves discussions, que serveix per fer adonar als participants de com 

s’han  deteriorat  les  seves  relacions  de  parella  i  familiars,  per  tal  que  reaccionin  i 

canviïn d’actitud. Aquesta activitat no sempre es duu a terme.  

Finalment, no s’explicita la duració de les accions de Vicens a nivell de la història, però es pot 

inferir que  és de  vàries  setmanes.  És  a dir, poc  temps. Aquesta  rapidesa de  la  “teràpia”  es 

magnifica a partir de  la  tercera  temporada, en  la que en varis episodis  s’introdueixen  límits 
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temporals en la història. Aquest és el cas del capítol dedicat a la família Gago, en la que la filla 

ha de trobar un lloc on viure i una feina en un mes i els Màrmol, que tenen 38 dies abans que 

la seva casa surti a subhasta. Aquesta és una manera de motivar (fer voler) als participants per 

a què actuïn  i, al mateix  temps, serveix per augmentar el dramatisme  ja que s’introdueix un 

nou oponent: el temps. 

 

4.7.2.2. Anàlisi de l’enunciació 

En  l’anàlisi de  l’enunciat hem  vist que els participants  tenen problemes econòmics, que  els 

provoca problemes  familiars.  L’acció de  l’expert del programa  serà  capacitar‐los per  tal que 

puguin aconseguir l’objecte de valor per ells mateixos (enlloc de donar‐los diners, per exemple, 

per eixugar els deutes). Així, les accions de Vicens aniran encaminades a donar‐los pautes per 

poder  solucionar  els  problemes,  donar  educació  financera  i  transformar  la  seva manera  de 

pensar i comportar‐se (millorant la seva actitud amb els diners i  les seves relacions familiars). 

Així, es tracta d’un objectiu complex que implica transformacions psicològiques profundes.  

Ara bé,  el programa presenta  alguns problemes  i desajustos  en  la  seva  representació de  la 

realitat. En primer  lloc,  tal com hem vist anteriorment, hi ha un petit desajust entre  l’àmbit 

d’expertesa  de  Vicens  i  l’àmbit  d’acció  (en  relació  a  les  transformacions  psicològiques).  En 

segon  lloc, a nivell de  la història  la  transformació és molt  ràpida. En  tercer  lloc, hem vist en 

l’anàlisi actancial, que els participants no acaben el relat complets (sinó en procés d’aconseguir 

l’objecte  de  valor).  Finalment  les  transformacions  representades  en  aquest  programa  són 

difícils de fer visibles. Tots aquests elements són esquerdes que s’intentaran tancar mitjançant 

l’enunciació. 

Aquest apartat està organitzat de  la següent manera: en primer  lloc es descriuran breument 

els recursos enunciatius utilitzats a Ajuste de Cuentas, un apartat que servirà com a introducció 

de l’anàlisi. A continuació s’analitzarà com es combinen els diferents elements de l’enunciació 

en  moments  clau  del  programa:  la  identificació  de  la  falta  inicial,  la  representació  de  la 

transformació dels participants  i el  final  feliç del programa. També  veurem  com es  legitima 

l’expert del programa a  través de  l’enunciació.  Inclourem en  l’anàlisi  transcripcions d’alguns 

diàlegs  dels  capítols  analitzats  i  imatges  del  programa,  que  serviran  per  il∙lustrar  allò  que 

s’explica. 
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Com  veurem  a  continuació,  l’enunciació  servirà  per  representar  transformacions  de  tipus 

psicològic, indicar que s’han produït, acabar el relat amb un discurs tancat i  feliç i transmetre 

unes instruccions de lectura molt estrictes.  

 

Trets generals de l’enunciació d’Ajuste de Cuentas 

Destaca la manca d’unitat estilística entre els capítols d’Ajuste de Cuentas. Evidentment, hi ha 

elements comuns que permeten identificar el programa i analitzar conjuntament els episodis, 

però hi ha detalls que canvien d’un programa a l’altre, cosa que és poc habitual en els realities 

de  transformació,  en  els que hi  acostuma  a haver una unitat molt  forta  en  els  recursos de 

l’enunciació utilitzats.  

A nivell formal, el programa segueix les convencions de la telerealitat. Per una banda, s’utilitza 

l’estil visual del documental d’observació: càmera a  l’espatlla que no  intervé en  l’acció, ni els 

participants  ni  l’expert  miren  a  la  càmera,  so  directe,  etc.  També  s’utilitzen  càmeres  de 

videovigilància  situades  a  la  casa  dels  participants  i  que  ofereixen  unes  imatges  de  baixa 

qualitat (en blanc i negre, molt gra...) i amb un so sovint inaudible. Es remarca que no és una 

càmera  portada  per  un  operador mitjançant  l’ús  de  recursos  infogràfics  (línies  d’un  visor, 

identificador  de  rec...).  Els  participants  tampoc miren mai  ni  fan  cap  referència  a  aquestes 

càmeres ocultes. Aquests elements es  combinen amb altres  trets que  s’allunyen del gènere 

documental:  un muntatge  ràpid,  plans  en  diagonal  i  en  constant moviment,  ús massiu  de 

música (una combinació de música ambiental i cançons pop i rock), etc. 

El programa  també  té un  caràcter didàctic,  combinant  la narració amb  consells adreçats als 

espectadors per tal que puguin aplicar en la seva vida quotidiana allò que veuen en la pantalla. 

Pel que fa a la narració, en tots els capítols es posa en escena una mateixa estructura narrativa. 

Així, el programa relatarà la transformació dels participants, el pas d’una falta inicial a un estat 

final  de  compleció,  a  partir  d’una  estructura  formada  per  blocs  temàtics,  típica  d’aquests 

programes. Ara bé, en el fons, el relat respon als tres actes de la narració clàssica.   

S’utilitza un narrador en off (veu masculina, to seriós), heterodiegètic, transparent, objectiu  i 

omniscient. Aquest s’encarrega d’explicar allò que passa en la imatge, donant claus de lectura, 

narrativitzar  els  esdeveniments  i  dramatitzar‐los  (per  exemple,  llençant  preguntes  a 

l’espectador destinades a crear  intriga: “¿Superarán  los Marcos Cejas su crisis económica? ¿Y 
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de pareja?”, etc. Al narrador  s’hi  suma  l’ús de  rètols  sobreimpressionats, que presenten els 

experts (especificant nom  i càrrec)  i transmeten  informació sobre allò que està passant en el 

capítol, dóna informació útil a l’espectador.  

Finalment,  tot  això  es  completa  amb  la  presència  de  subnarradors:  els  propis  participants 

expliquen  a  càmera  la  seva  situació  i,  sobretot,  la  seva  experiència  subjectiva  dels 

esdeveniments  que  veiem  en  les  imatges. Així,  s’utilitza  la  convenció  genèrica  pròpia  de  la 

telerealitat dels monòlegs com a  forma de mostrar què  senten els participants. Aquest  són, 

doncs, narradors homodiegètics, subjectius, amb poca distància respecte allò que expliquen.  

 

Acte I: Identificació de la falta i establiment del contracte 

El primer acte (i part del segon, un cop Vicens ha arribat) està destinat a presentar i subratllar 

la falta inicial dels participants i assenyalar‐ne les causes. Per fer‐ho s’utilitzen tots els recursos 

de l’enunciació.  

En la primera seqüència del programa es presenta la família i la seva falta. Al ser un problema 

de tipus econòmic, aquest és difícil de representar visualment, així que es dependrà molt de la 

paraula: mitjançant el testimoni dels participants, dels gràfics, dels rètols sobreimpressionats i, 

sobretot, del narrador en off, se’ns explica el problema de tipus econòmic que té la família.  

Al mateix temps, es deixa clar en aquesta presentació que són els propis participants la causa 

de  la  seva  falta. Per exemple, el narrador,  relaciona en el  seu  relat problema  i  causa  sense 

deixar espai al dubte, marcant de manera estricta com s’ha d’interpretar la situació:  

Temporada 1 (Familia Pérez Casado): 

Narrador en off: Esperanza y José formaban una familia bien avenida con tres hijas. (…) 

Su economía ha pasado por diferentes baches pero últimamente está en crisis. (…). Hace 

un año decidieron que el novio de su hija mayor, Álex, se instalara en casa para que ellos 

ahorraran y compraran su propio piso. (…). Pero lo que era armonía se convirtió en una 

discusión  continua.  (…). Ahora  en  casa  de  los  Perez  Casado  viven  dos  familias  con  el 

sueldo de una sola. Esperanza parece que es la única consciente de esta situación. José, 

su marido, no tiene preocupaciones. A parte de su pensión tiene 607 euros para sus caras 

aficiones. (…) Álex y Tamara llegan en números rojos a final de mes, tienen demasiados 

caprichos y muy pocas obligaciones. En casi un año solo han ingresado 2.000 euros en su 
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cuenta ahorro  vivienda,  una  cuenta  donde  quien más dinero aporta  es  Esperanza: 90 

euros todos los meses. 

 

Temporada 2, episodi 1 (Familia Elipe)217: 

Narrador off:  Isidro y Carmina no se conformaban con  la vida que tenían, soñaban con 

algo más. (...) Pero su sueño se convirtió en una pesadilla que dura ya un año y medio. 

(…) Y  la vida feliz y  llena de comodidades que pretendían darles se está viniendo abajo. 

(...) Unas dificultades de pago que se han visto acrecentadas por  las  ideas equivocadas 

de Isidro. 

 

Temporada 2, episodi 3 (Familia León): 

Narrador off: En menos de un año han pasado de tenerlo todo a quedarse sin nada. 

Montse (mare): Nuestros ingresos podían ser… pues rondando los 10.000 euros y hoy por 

hoy estamos en 1.200. Pues nos metimos en muchas cosas porque podíamos y porque 

teníamos. 

Narrador off: En octubre de 2007 Montse y Agustín  se quedan en paro.  (…) Montse y 

Agustín han pasado de ingresar 9.000 euros a 1.200. Sus gastos fijos ascienden a más de 

9.100  contando  las  letras  de  sus  créditos  personales.  Ambos  tienen  claro  quién  es  el 

responsable de la situación. 

Agustín (pare): Mi mujer es muy impulsiva y es muy negociante. A mí personalmente me 

hubiera gustado no haber  invertido y haberme quedado ese dinero por  lo que pudiera 

pasar.   

Aquest darrer fragment de l’episodi dedicat a la família León ens serveix per veure que a Ajuste 

de Cuentas s’utilitza el narrador en off per autentificar el  relat dels participants. És a dir,  tal 

com  hem  vist  en  altres  programes  de  la  mostra,  els  participants  (en  ser  subnarradors 

homodiegètics, subjectius, poc  fiables, etc.) no  tenen el poder d’explicar per ells mateixos  la 

                                                            
217 La família Elipe té dues hipoteques perquè va comprar una casa de forma impulsiva abans de vendre 
el pis on  vivien  i després d’un  any  i mig  sense poder  vendre  (esclat de  la bombolla  immobiliària)  la 
hipoteca pont s’ha acabat i han de pagar les dues hipoteques (2600 euros al mes) 
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situació en  la que es  troben. El seu discurs només és vàlid dins el  text per expressar  la seva 

experiència subjectiva, els seus sentiments i emocions.   

També els rètols sobreimpressionats donen  informació al respecte. Per exemple, en el cas de 

la  família Marcos  Cejas,  s’assenyala  la mala  gestió  del  negoci  com  a  causa  de  la  situació 

econòmica de la família (Figura 4.7‐7). Aquests rètols tenen una funció similar a la del narrador 

en off (també és una font autentificada d’informació). 

 

FIGURA 4.7‐7: ÚS DE RÈTOLS SOBREIMPRESSIONATS PER SUBRATLLAR LA CAUSA DE LA FALTA 

 

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 2, “FAMILIA MARCOS CEJAS”) 

 

Finalment, un gràfic amb els ingressos i despeses de la família acaba de resumir la seva situació 

econòmica  (Figura 4.7‐8).  Els  gràfics  són un exemple  clar de  les maneres que  té el  text del 

programa per transmetre sensació d’objectivitat. Un gràfic és quelcom objectiu que transmet 

una interpretació unívoca de la realitat. 
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FIGURA 4.7‐8: GRÀFICS SOBRE LES FINANCES DE LA FAMÍLIA 

 

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 2, “FAMILIA MARCOS CEJAS”) 

 

Les faltes secundàries provocades pels problemes econòmics (conflictes familiars: discussions, 

parelles a punt de  separar‐se; ansietat;  infelicitat)  també apareixen explicitades a  través del 

narrador  en  off  o  dels  rètols  sobreimpressionats  (Figura  4.7‐9). Així,  s’estableix  una  relació 

directa i explícita entre aquestes dues faltes. Aquí en tenim alguns exemples: 

Temporada 2, episodi 1 (Familia Elipe): 

Narrador off: Des de que empezaron los problemas económicos el carácter de los dos se 

ha agriado 

Carmina (mare): Yo no era así. Yo antes era una persona más alegre, ahora estoy como 

más seria, como siempre pensando. Te cambia. 

 

Temporada 2, episodi 2 (Familia Marcos Cejas): 

Narrador:  La  familia Marcos  Cejas  atraviesa  una  crisis  económica  que  ha  puesto  al 

matrimonio al borde de la ruptura. 
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FIGURA 4.7‐9: IDENTIFICACIÓ DE LES FALTES SECUNDÀRIES 

 

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 2, “FAMILIA MARCOS CEJAS”) 

 

Allò que més  s’emfasitza en aquesta presentació és el  sofriment que  la  falta provoca en els 

participants. En aquesta primera seqüència el  testimoni dels participants és  important, en el 

que  no  només  expliquen  la  situació,  sinó  com  se  senten.  El  patiment  dels  participants  es 

remarca  a  través  de  l’enunciació:  apareixen  plorant  en  primers  plans  molt  tancats  que 

remarquen  la  intensitat  d’aquest  sofriment  (Figura  4.7‐10),  que  també  serveix  per mostrar 

que, tot i que volen sortir de la seva situació, no saben ni poden fer‐ho. 

 

FIGURA 4.7‐10: LA DESESPERACIÓ DELS PARTICIPANTS 

 

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 2, “FAMILIA MARCOS CEJAS”) 
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AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 1, “FAMILIA ELIPE”)  

 

En alguns casos també la incompetència s’explicita a través del relat dels propis participants o 

el narrador en off: 

Temporada 2, episodi 1 (Familia Elipe): 

Isidro: Lo que peor llevo yo de esta situación es la impotencia que tengo 

Narrador off: Carmina  se  siente  superada por  la  situación que  está  viviendo.  Su  crisis 

financiera  la ha desbordado  y ahora mismo no encuentra una  salida al momento  tan 

delicado que está viviendo 

Com es pot comprovar, doncs, el narrador guia absolutament  la  lectura dels esdeveniments: 

identifica el problema,  les  causes,  les  conseqüències  i  la  incompetència dels participants. El 

relat dels participants només serveix per acompanyar i il∙lustrar aquesta narració. 

 

A  Ajuste  de  cuentas  la  fase  del  contracte  entre  els  participants  (destinadors)  i  l’expert 

(destinatari)  habitualment  no  es  fa  explícita,  tot  i  que  en  alguns  capítols  s’hi  fa  alguna 

referència ràpida. Aquí podem veure alguns exemples:  

Temporada 1 (Familia Garcia): 

Narrador off: Pedro solicita la ayuda de Vicens Castellano, nuestro experto en conflictos 

financieros. 
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Temporada 2, episodi 4 (Familia Fernández): 

Narrador off: Rita nos ha pedido ayuda y Vicens Castellano queda con ella después del 

trabajo para hablar de la situación que está viviendo. 

 

Temporada 2, episodi 6 (Família Crespo Alonso): 

Narrador off: Vicens Castellano ha  recibido un mail de  la pareja y sabe que  tiene   una 

dura tarea por delante.  

 

FIGURA 4.7‐11: EL CONTRACTE 

   

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 6, “FAMILIA CRESPO ALONSO”)  

 

Quan Vicens arriba a  la casa de  la família, els participants tornen a explicar‐li  la seva situació. 

Això es fa a través de preguntes  i respostes, que abracen tant els problemes econòmics com 

els personals. En tota questa conversa destaquen altre cop els primers plans, que serveixen per 

destacar la pressió i patiments dels participants.  

Finalment,  la  falta dels participants és  reiterada per  tercera vegada en  la  reunió que Vicens 

manté  amb  els  assessors  financers. Vicens després de  la primera  reunió  amb  la  família,  els 

demana  la  documentació  financera  que  dóna  als  dos  adjuvants.  En  la  primera  reunió  que 

mantindran els assessors i l’expert destaquen els termes que utilitzen per descriure la situació 

de la família. No diuen res nou respecte el que ja hem vist anteriorment, però el fet que siguin 
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dos experts serveix per subratllar  la gravetat de  la situació  i  la difícil missió a  la que s’haurà 

d’enfrontar Vicens. 

Temporada 2, episodi 2 (Familia Marcos Cejas): 

Óscar: Atraviesan una situación límite. La gestión del negocio está siendo pésima, incluso 

caótica, yo diría, y esto les está arrastrando toda su situación financiera.  

Silvia: Tienen una deuda altísima, más de 400.000 euros. Hay una mezcla entre deudas 

familiares y deudas empresariales... esta situación, más que caótica, es desastrosa. 

 

Legitimació de l’expert 

La condició d’expert de Vicens Castellano és  subratllada pel narrador en off, que  l’anomena 

“nuestro  experto  en  conflictos  financieros”,  i  l’ús  d’un  rètol  sobreimpressionat  en  el  que 

s’especifica el seu nom i càrrec (Figura 4.7‐12). 

 

FIGURA 4.7‐12: VICENS CASTELLANO ARRIBA A LA CASA DELS PARTICIPANTS 

 

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 2, “FAMILIA MARCOS CEJAS”) 

 

Aquesta  legitimació de Vicens com expert també es fa mitjançant  la careta del programa. En 

les  dues  primeres  temporades  d’Ajuste  de  cuentas  la  careta  del  programa  se  centrava  en 

representar  la  temàtica del programa  i  la  falta  inicial de  les  famílies, utilitzant animació per 

ordinador i sense cap presència de Vicens (Figura 4.7‐13).  
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FIGURA 4.7‐13: CARETA DE LES DUES PRIMERES TEMPORADES D’AJUSTE DE CUENTAS 
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AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADES 1‐2)  

 

En  canvi,  a  partir  de  la  tercera  temporada,  la  careta  es  transforma  en  una  seqüència 

minimalista en la que simplement es veu una mà (la de Vicens) que treu de la butxaca interior 

d’una americana un targeter, l’obre i posa sobre una taula una targeta de visita amb el logotip 

del programa. Així es transmet professionalitat, expertesa... (Figura 4.7‐14) 

 

FIGURA 4.7‐14: CARETA DE LA TERCERA TEMPORADA D’AJUSTE DE CUENTAS 
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AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 3)  

 

Al mateix temps, s’introdueixen cortinetes per separar els diferents blocs del programa en les 

que  apareix  Vicens  Castellano  en  un  entorn  professional  (una  oficina)  treballant  o  pensant 

(Figura 4.7‐15). Aquí, no només se subratlla la condició d’expert de Vicens, sinó que també se’l 

construeix com a heroi (en aquest sentit, destaca el contrapicat de la imatge en la que apareix 

d’esquena mirant per una finestra). 

 

FIGURA 4.7‐15: CARETES DE LA TERCERA TEMPORADA D’AJUSTE DE CUENTAS 
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AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 3)  

 

Els adjuvants  també  són presentats com a experts mitjançant una cortineta que n’indica els 

noms i el càrrec (Figura 4.7‐16). De tota manera, no s’utilitzen molts recursos per a legitimar‐

los,  més  enllà  de  l’entorn  en  el  que  apareixen  i  el  vestuari  (segurament  perquè  no  ho 

necessiten). 

 

FIGURA 4.7‐16: CARETA DE PRESENTACIÓ DELS ASSESSORS FINANCERS 

 

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2)  

 

Acte II: El procés de transformació 

El  procés  de  transformació  sempre  té  dos  dimensions:  per  una  banda millorar  la  situació 

econòmica  (a  través de  les pautes proposades pels experts)  i per  l’altra canviar  la  forma de 
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pensar dels participants. En  tots dos casos,  són processos difícils de  representar visualment. 

Així, es dependrà molt del narrador, dels rètols sobreimpressionats i del relat dels participants, 

a més  de  les  dinàmiques  dutes  a  terme  per  Vicens  (de  les  que  hem  parlat  en  l’anàlisi  de 

l’enunciat).  

Aquest  segon  acte  està  format per blocs  relativament  independents  en  els  que  es posa  en 

escena les accions de Vicens Castellano amb els participants (converses i dinàmiques), així com 

altres  seqüències  en  les  que  es  mostren  les  converses  que  mantenen  els  participants, 

comentant  les pautes marcades per  l’expert. En  la major part de  l’acte, no es  fa èmfasi en 

l’evolució  de  la  família  i  no  és  fins  molt  al  final  que  el  text  comença  a  representar  la 

transformació.  

Pel que  fa a  les dinàmiques que utilitza Vicens per  canviar actituds  i  formes de pensar dels 

participants,  ja  hem  comentat  que  acostumen  a  tenir  un  caràcter  metafòric  i  a  ser 

espectaculars,  buscant  una  reacció  emotiva  del  participant.  Evidentment,  l’enunciació 

reforçarà aquests aspectes. 

Abans de  la dinàmica el narrador explica quin és  l’objectiu. Per exemple, en  l’activitat de  les 

escales mecàniques de la família Herrera, el narrador diu: 

Temporada 2, episodi 5 (Família Herrera) 

Narrador off: Vicens quiere demostrarles que este abuso de las tarjetas sólo les perjudica 

y que sólo aumenta su nivel de endeudamiento. 

A continuació, es desenvolupa la dinàmica. En aquest cas, tal com hem explicat anteriorment, 

pujar per les escales mecàniques de pujada equival a pagar amb targetes de dèbit, mentre que 

intentar pujar per  les escales mecàniques de baixada equivaldria  a pagar  amb  les de  crèdit 

(han de  fer més esforç per pagar  les despeses, perquè han de pagar  també els  interessos). 

Mentre es desenvolupa la dinàmica, s’afegeix a la imatge uns rètols sobreimpressionats en els 

que es reforcen els conceptes (Figura 4.7‐17).  
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FIGURA 4.7‐17: DINÀMICA SOBRE ELS PERILLS DE LES TARGETES DE CRÈDIT 

 

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 5 “FAMILIA HERRERA”) 

 

Acte seguit Vicens parla amb la família per veure si han entès el significat d’aquesta (Vicens els 

pregunta  si han entès que no es bo abusar del crèdit de  les  targetes  i  la mare de  la  família 

contesta  a    “Sí,  sí,  convencida”).  Finalment,  la  seqüència  es  tanca  amb  les  declaracions  a 

càmera dels membres de  la família reflexionant sobre què han aprés en la dinàmica i com ho 

aplicaran a la seva vida.  

Com  es  pot  comprovar,  el  text  es  recolza  en  la  paraula  (del  narrador,  els  rètols 

sobreimpressionats,  Vicens  i  els  participants)  per  explicitar  el  canvi  d’actitud  i  formes  de 

pensar que experimenten els participants. Això se suma a una dinàmica totalment adaptada a 

les necessitats del llenguatge audiovisual.  

En altres casos, les dinàmiques que duu a terme Vicens amb els participants acaben generant 

reaccions emotives en els participants. Aquesta és una altra manera de fer visibles qüestions 

lligades a la psicologia. Per exemple, en el capítol dedicat a la família García, en la que la dona 

comprava  compulsivament,  Vicens  decideix  portar‐la  de  compres  sense  diners,  li  posa  un 

pulsòmetre i la tempta per comprar. El resultat és que Raquel li agafa un petit atac d’ansietat, 

emfasitzat visualment a través de  l’ús de primers plans,  la  imatge d’un cor on es mostren  les 

pulsacions de Raquel i el so de batecs de cor anant cada cop més ràpid (Figura 4.7‐18). 
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FIGURA 4.7‐18: LA DESESPERACIÓ DE NO PODER COMPRAR 

   

 

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 1, “FAMILIA GARCÍA”) 

 

En la tercera temporada, Vicens mostra un vídeo a la família López en el que es veuen imatges 

de càmera domèstica dels moments  feliços de  la seva vida:  la boda, el naixement de  la seva 

filla,  el  bateig...  moments  feliços  que  es  van  acabar  quan  van  perdre  la  casa.  Com  era 

d’esperar, el matrimoni acaba plorant (Figura 4.7‐19). Per representar‐ho s’utilitza una pantalla 

partida en la que es veuen les imatges del vídeo, primers plans del matrimoni mentre el miren 

i  que  mostren  les  seves  reaccions,  i  també  s’utilitzen  intertítols  per  resumir  el  sentit  de 

l’activitat: “antes lo tenían todo”.  
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FIGURA 4.7‐19: LA TRISTESA DE VEURE ELS BONS MOMENTS DEL PASSAT 

   

   

   

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 3, EPISODI 1, “FAMILIA LÓPEZ”) 

 

Tots  aquests  aspectes  psicològics  són  difícils  de  canviar.  Ara  bé,  el  relat,  tot  i  ressaltar  en 

alguns  casos  la  dificultat  i  resistència  dels  participants  al  canvi,  ho  representa  com  una 

transformació  relativament  fàcil  i  aproblemàtica.  La  prova  d’aquesta  transformació  interior 

serà el relat dels propis participants  i, sobretot, el relat del narrador en off, que autentificarà 
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l’explicació subjectiva i poc fiable d’aquests. Deixar clara aquesta transformació és un aspecte 

clau, ja que d’això depèn que la tasca de l’heroi (Vicens) tingui èxit.  

La  família León és  l’exemple més extrem  i útil per entendre aquestes estratègies. Montse es 

mostra molt  reticent al  canvi, no accepta haver  comès  cap error en  sobreendeutar‐se en el 

passat i està convençuda que l’única causa de la seva situació és la crisi econòmica, que va fer 

que es quedessin sense  feina ella  i el seu marit. De  fet, manifesta obertament que si  tornés 

enrere  tornaria  a  fer  exactament  el mateix.  Vicens  parla  repetidament  amb  ella  i  fa  una 

dinàmica en la que li intenta demostrar que, per millorar la situació, és important que treballi 

conjuntament amb  la família  i que no pot prendre decisions unilateralment (com va fer en el 

passat en l’adquisició desmesurada de patrimoni i béns). Montse, però, no entén la dinàmica i 

ho explicita. Ara bé, arribat un cert punt en el relat, el narrador comença a construir aquesta 

transformació interior: 

Temporada 2, episodi 3 (Familia León): 

Narrador Off: A Montse  le ha costado asumir sus errores,  la crisis económica que está 

viviendo la familia y sobre todo darse cuenta de que la estaba llevando a la ruina. 

(…) 

Narrador Off: Montse ha empezado a abrir los ojos y empieza a entender que el primer 

cambio empieza por uno mismo. Por primera vez es consciente que ella tiene la llave de 

las soluciones. 

(…) 

Narrador Off:  La  nueva  actitud  de Montse  es  patente  para  todos  los miembros  de  la 

familia, sobre todo por Agustín, que por fin se siente respaldado y apoyado por su mujer. 

Agustín: Montse ahora me escucha, me hace más caso. Tratamos más  los  temas cosa 

que antes eras más unilateral. 

Tot i així, en aquest punt del relat no hi ha gaires elements que mostrin aquest canvi, més enllà 

que Montse ha començat a buscar feina. 

També s’utilitzen altres recursos, per exemple  l’ús de rètols sobreimpressionats en  la  imatge 

que destaquen els aspecte positius i els canvis d’actitud de la família. 
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FIGURA 4.7‐20: FORMES DE REPRESENTAR L’EVOLUCIÓ DELS PARTICIPANTS 

   

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 5, “FAMILIA HERRERA”) 

 

Durant  tot el  segon acte  segueix  la preferència pels primers plans, que permeten captar els 

sentiments  dels  participants,  les  seves  actituds...  i  autentificar  així  els  canvis  produïts  per 

l’expert. Aquesta estratègia s’accentuarà en  la tercera temporada del programa, en  la que hi 

ha una aclaparadora presència d’aquests al llarg de tot el programa. De fet, en les seqüències 

poques  vegades  es mostren  plans  conjunts  o  plans  generals  que mostrin  l’espai  i  situïn  els 

personatges en aquest. L’efecte creat és d’angoixa, tancament (Figura 4.7‐21).   

 

FIGURA 4.7‐21: MÉS PRESÈNCIA DELS PRIMERS PLANS EN LA TERCERA TEMPORADA 
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AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 3, EPISODI 2, “FAMÍLIA MARTÍN”) 

 

Tot aquest procés de transformació demana un gran esforç per part dels participants, que han 

de seguir pautes estrictes, canviar els hàbits radicalment... Així, és habitual que algun membre 

de les famílies expressi reticències i es negui a seguir les pautes marcades per Vicens. Hem dit 

en l’anàlisi de l’enunciat que Vicens utilitza un to dur amb els participants resistents, per tal de 

vèncer  les  seves  reticències  i  fer‐lo  voler  canviar.  En  altres  casos  també  es  fan  servir  les 

dinàmiques amb aquest objectiu. Aquest atac al que se sotmet el participant resistent també 

es duu a  terme mitjançant  l’enunciació. Així, de  la mateixa manera que en el primer acte el 

narrador,  els  rètols  sobreimpressionats,  etc.  assenyalaven  inequívocament  els  participants 

com els causants de la seva pròpia situació. En el segon acte també es fan servir aquest tipus 

de  recursos  per  representar  al  participant  que  no  vol  seguir  els  consells  de  Vicens  com  a 

equivocat i desviat.  

Per exemple,  la Figura 4.7‐22 és molt significativa: Alfonso Herrera no vol col∙laborar amb  la 

resta de la família. Mentre Vicens Castellano parla amb ell (d’una manera especialment dura), 

en la imatge s’inclouen missatges que assenyalen el seu comportament com a desviat. El text 

no té pietat d’aquell que es nega a escoltar a Vicens. 
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FIGURA 4.7‐22: ASSENYALAR EL COMPORTAMENT DESVIAT 

   

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 5, “FAMÍLIA HERRERA”) 

 

Finalment, al  llarg de  tot aquest procés es mostren  imatges d’una càmera de videovigilància 

instal∙lada en la casa dels participants en les que es mostra a la família discutint per qüestions 

econòmiques i personals. En alguns episodis, aquestes imatges es mostren als participants per 

tal  que  s’adonin  de  les  conseqüències  que  té,  a  nivell  personal,  no  ser  responsable 

econòmicament  i arribar a situacions de precarietat econòmica. Però en molts altres episodis 

aquestes  imatges no són visionades pels participants. És a dir, que  la seva funció dins el relat 

és,  en  primera  instància,  reforçar  el  vincle  que  el  programa  fa  en  el  primer  acte  entre 

problemes  econòmics  i  problemes  familiars  i  de  parella.  En  segon  lloc,  aquestes  imatges 

mostren el poder que el programa  i Vicens  tenen sobre els participants, en el sentit que no 

només els visiten a casa, sinó que els vigilen les 24 hores del dia. A través d’aquesta vigilància 

es  detecta  en  alguns  casos  les  resistències  dels  participants  a  seguir  les  instruccions  de 

l’expert. Després aquesta informació és utilitzada per atacar aquest participant.  

Per  exemple,  en  l’episodi  dedicat  a  la  família  Crespo  Alonso  (una  parella  jove  que  no  pot 

estalviar perquè gasta massa en capricis com roba i videojocs). Mentre mengen, la noia explica 

que amb els diners que rebria del xec‐nadó es faria una liposucció (Figura 4.7‐23).  
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FIGURA 4.7‐23: LA VIGILÀNCIA DELS PARTICIPANTS 

   

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 6, “FAMÍLIA CRESPO ALONSO”) 

 

El  narrador  a  continuació  censura  aquest  comentari  dient:  “Gema  está  pensando  en  una 

liposucción  cuando  tiene  que  pagar  tres  hipotecas”.  Així,  potser  és  Ajuste  de  Cuentas  el 

programa que exerceix una vigilància i pressió més extrema sobre els seus participants. 

 

Acte III: Final feliç 

Ja  hem  dit  en  l’anàlisi  actancial,  que  els  capítols  acaben  abans  que  els  participants  puguin 

aconseguir  l’objecte  de  valor.  Ara  bé,  a  través  dels  recursos  de  l’enunciació  el  programa 

transmet una sensació de clausura. Això es fa en les darreres seqüències del programa, on es 

reitera de diferents maneres aquest final feliç.  

El desenllaç de cada episodi comença amb la darrera visita que Vicens fa a la família, en la que 

duu a  terme un petit diàleg amb els participants per deixar de manifest els  canvis que han 

experimentat econòmicament  i personalment. Per entendre com  funciona aquesta conversa 

un bon exemple és el capítol dedicat a  la  família Marcos Cejas, amb molts deutes per culpa 

d’un negoci familiar (un bar) que no funcionava i tenia més despeses que ingressos. Després de 

seguir les indicacions de Vicens ells sols durant uns dies, el matrimoni rep la visita de l’expert, 

que acut per tal de veure com està anant tot (i clausurar així el relat): 
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Temporada 2, episodi 2 (Familia Marcos Cejas): 

Narrador off: La familia Marcos Cejas ha dejado a un  lado  la pasividad y sus continuas 

peleas.  Reflotar  su  negocio  y  salvar  su  relación  de  pareja  son metas  cada  vez más 

cercanas.  

Vicens: ¿Cómo os encontráis? 

José Miguel: Muy bien. La verdad es que hemos hecho cositas nuevas, hemos arreglado 

un poquito esto. Hemos empezado a hacer (¿?) para  los clientes, para que tengan más 

donde elegir… 

Vicens: ¿Qué más cambios habéis introducido a nivel de oferta? 

Eva: Café para llevar. 

Vicens: ¿Menú también para llevar? 

José Miguel: Sí, sí. 

Eva: Los desayunos con café. 

Vicens: Los desayunos con café…  

José Miguel: Lo hemos pintado de un color blanco para que parezca más grande. 

Eva: Más luz. 

Vicens: Habéis cambiado los cuadros, ¿verdad? 

José Miguel: En el tema de las mesas también ha habido un cambio. 

Vicens: También el tema de los menús. Habéis plastificado la oferta. 

Eva: Sí, hemos hecho un cambio. 

Vicens: La imagen está cambiada, evidentemente a mejor. 

José Miguel: Quitamos las cortinas  para que entrara más luz. 

Vicens: Más luz, claro. ¿Cómo va la facturación? ¿Va aumentando? 

Eva: Sí… no se llega a cubrir la totalidad de lo que son los gastos fijos, pero… 

Vicens: ¿Y la tendencia? 
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Eva: La tendencia a subir… 

Vicens: Aspectos clave: el tema de la gestión. ¿Habéis separado gastos de casa de gastos 

del negocio? 

Eva: Sí. 

Vicens: Tienes una gestora personal que te está ayudando en estos temas. 

Eva: Sí, ella me aconseja. 

Vicens:  Bueno…  importante  el  tema  de  la  administración,  el  tema  de  los  números  y 

hacerlo con profesionalidad.  A nivel de gastos en general, ¿cómo los habéis reducido? 

Eva:  Hemos  reducido  en  cuestión  de  personal,  hemos  reducido  jornadas,  contratos  a 

media jornada claro, reducción de seguridad social, reducción de sueldo, hemos reducido 

proveedores,  yo  voy  a  hacer  la  compra  de  lo  máximo,  quitando  algunas  bebidas 

específicas que te lo traen ellos, pero lo que se pueda quitar…  

Vicens: Sobre el tema del escandallo, ¿cómo lo lleváis? 

Eva:  Estoy  en  ello…  porque  es  un  poco  complicado…  pero  vamos,  con  un  poquito  de 

tiempo… le cojo el punto y … 

José Miguel: Ella porque yo… lo que son ordenadores… 

Eva: Pero si me has dado una mano… 

Vicens: ¿Estáis los dos implicados en el tema? 

José  Miguel:  Entre  los  dos  preparamos  los  menús,  los  hacemos  semanales,vamos 

mirando qué hay de oferta, qué no hay de oferta… 

Vicens: A nivel de facturación, yo tengo aquí unos datos que me han facilitado de caja en 

donde, en comparación a lo que estabais facturando antes, que eran unos 12.000 euros 

aproximadamente, estáis ingresando 16.400. Luego, la tendencia es ir a más. A nivel de 

relación ¿cómo van las cosas? 

José Miguel: Bueno, pues la verdad es que va mejor la cosa… 

Vicens: ¿Va mejor? 

Eva: Va más suavecita… 
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Vicens: ¿Habláis más las cosas? ¿Os las decís? 

Eva. Sí, aunque sienten mal… y ese día esté cabreado. 

 José Miguel: Tenemos la ilusión de estar aquí y esperemos que vaya bien… 

Vicens:  El  tema  de  la  relación,  como  sabéis  es  una  cosa  a  la  que  debemos  invertir  a 

medio y  largo plazo. No basta con una cosa. Hay que  ir  insistiendo de  forma  regular y 

constante. Mucha suerte. 

En aquesta llarga seqüència, que hem transcrit íntegrament, podem veure com el text intenta 

tancar  el  relat.  En  primer  lloc,  el  narrador  en  off  fa  una  introducció  fent  èmfasi  en  la 

transformació  dels  participants  (“ha  dejado  a  un  lado  la  pasividad”,  “reflotar  su  negocio  y 

salvar  su  relación de pareja  son metas  cada  vez más  cercanas”),  tot  i que el negoci encara 

genera  pèrdues  i,  per  tant,  no  s’han  aconseguit  els  objectius.  Posteriorment,  Vicens  va 

repassant amb els participants totes  les qüestions que han millorat, tant a nivell de  la gestió 

del negoci, com de la relació de parella. Com hem vist, les respostes a totes les preguntes són 

sempre  positives.  Al  mateix  temps,  en  relació  a  les  imatges,  es  recorre  la  tradicional 

comparació  entre  l’abans  i  el  després, utilitzant  la  pantalla partida.  També  s’utilitzen  rètols 

sobreimpressionats en els que se subratlla els aspectes més  rellevants del canvi: “Se nota el 

cambio”,  “Han  reducido  el gasto  de personal de 6.000  euros a 4.100”,  “Más  ingresos”,  etc. 

(Figura 4.7‐24). 

 

FIGURA 4.7‐24: L’ABANS I DESPRÉS DE LA FAMÍLIA MARCOS CEJAS I EL SEU NEGOCI 
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AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 2, “FAMILIA MARCOS CEJAS”) 

 

Destaca, doncs,  la gran quantitat de recursos utilitzats per transmetre a  l’espectador que els 

Marcos Cejas i el seu negoci ha experimentat una transformació radical. Això contrasta amb el 

fet  que,  tot  i  haver  augmentat  els  ingressos  i  haver  retallat  les  despeses,  aquestes  encara 

superen els primers. És a dir, encara no han arribat a un estat de conjunció. 

Al mateix temps, el comentari final de Vicens sempre és molt optimista  i subratlla el “brillant 

futur” que sense cap mena de dubte espera a la família, tot i que encara tingui molts deutes o 

les despeses continuïn sent superiors als ingressos.  

Temporada 2, episodi 1 (Familia Elipe): 

Vicens: Os habéis hecho fuertes, habéis hecho lo que teníais que hacer, habéis hecho los 

deberes y os felicito. Deciros que en vuestras manos está el seguir luchando por vuestros 

sueños. Os deseo lo mejor y que tengáis un futuro muy brillante. 
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Tal com passa en aquest  fragment, és habitual que Vicens reconegui  l’esforç que han  fet els 

participants,  convertits  en  personatges  actius,  per  transformar  la  seva  situació  i  adquirir 

l’objecte de valor per ells mateixos. 

Paral∙lelament,  el  narrador  en  off  també  explica  (i,  per  tant,  objectiva  i  autentifica)  els 

progressos  i canvis de  la família, tant amb comentaris com oferint dades  i gràfics (que donen 

objectivitat al relat).   

Temporada 2, episodi 3 (Familia León): 

Narrador off: La familia León está poniendo las primeras piedras para construir su futuro. 

Y aunque  saben que  todavía  les queda mucho, al menos  saben que  están  en  el buen 

camino. 

A tot això també se sumen les declaracions dels participants a càmera, en la que expliquen els 

canvis experimentats, especialment a nivell personal (donat que, com ja hem dit anteriorment, 

la  narració  dels  participants  serveix  habitualment  per  explicar  com  ells  viuen  una  situació). 

Tornant a l’exemple del capítol dedicat a la família Marcos Cejas: 

Temporada 2, episodi 2 (Familia Marcos Cejas): 

Eva: Veo a José más responsable, está  implicándose más con el negocio, con  la familia, 

con la casa y con todo. 

José Miguel:  Eva  y  yo  nos  hemos  dado  cuenta  de  que  somos  una  familia  y  de  que 

tenemos que luchar por ella. Estamos luchando por ella y por el negocio, por supuesto, y 

todo lo que nos rodea para tirar adelante y para que sigamos siendo eso, una familia. 

Si  ens  fixem  en  els  elements  de  la  posada  en  escena  d’aquestes  declaracions  finals,  és 

interessant veure com Eva apareix arreglada i maquillada, amb un aspecte que contrasta amb 

les imatges que s’han mostrat en la resta de capítol (Figura 4.7‐25). 

 



Ajuste de Cuentas 

449 

FIGURA 4.7‐25: L’ABANS I DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ D’AJUSTE DE CUENTAS 

   

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 2, “FAMILIA MARCOS CEJAS”) 

 

Això és una constant en tots els capítols analitzats. Aquí en tenim un altre exemple, extret del 

capítol dedicat a la família Elipe:  

 

FIGURA 4.7‐26: ABANS I DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ D’AJUSTE DE CUENTAS 

   

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 1, “FAMILIA ELIPE”)  

 

Finalment, en els títols de crèdit apareixen  imatges de  la família feliç, somrient... que reitera 

els canvis experimentats pels participants arrel de la intervenció de Vicens. En alguns casos fins 

i tot es fa un muntatge paral∙lel amb imatges de l’estat inicial i final (Figura 4.7‐27). S’emfasitza 
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així que allò que ha transformat Vicens Castellano no és només l’estat de l’economia familiar, 

sinó tota la seva vida. 

 

FIGURA 4.7‐27: TÍTOLS DE CRÈDIT (COMPARACIÓ ENTRE L’ABANSI EL DESPRÉS) 

   

   

   

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 2, “FAMILIA MARCOS CEJAS”) 
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En resum, es reitera quatre vegades  la transformació que han sofert els participants  i el final 

feliç,  donant  especial  èmfasi  en  els  resultats  (i  no  tant  en  el  fet  que  són  competents)  i 

transmetent  la  sensació  que  tot  acabarà  bé. De  fet,  aquesta  obsessió  per  tancar  el  relat  a 

vegades porta a casos absurds, com el de la família León. Per una banda, la dona del matrimoni 

León es mostra durant tot el capítol extraordinàriament resistent a canviar d’actitud i admetre 

que va cometre errors en el passat que van portar a la família a una situació extrema. Per una 

altra la família deu un milió i mig d’euros, de manera que és impossible eixugar‐lo en pocs dies. 

Al final del capítol, però, el narrador tanca el relat explicitant que la dona ha canviat d’actitud 

(tot i que no ho sembla) i que, tot i la dificultat, podran solucionar el seu problema. 

 

El caràcter didàctic del programa 

Finalment,  tal  com  detectàvem  també  en  Supernanny,  Ajuste  de  Cuentas  té  un marcat  to 

didàctic. En cada capítol, tant el narrador en off com els rètols sobreimpressionats en la imatge 

s’adrecen directament a l’espectador i li donen consells o expliquen algun concepte econòmic.  

Un bon exemple el trobem en el capítol dedicat a la família Elipe. Vicens recomana a la parella 

que renegociï amb el banc les condicions de les seves dues hipoteques i els ensenya tècniques 

de negociació. A la vegada que es narra aquest procés d’aprenentatge, en la imatge apareixen 

contínuament missatges adreçats a  l’espectador  (Figura 4.7‐28) en els que es dóna “trucs”  i 

consells sobre com negociar amb un banc. 

 

FIGURA 4.7‐28: CONSELLS ADREÇATS ALS ESPECTADORS: COM RENEGOCIAR LA HIPOTECA AMB EL BANC 
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AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 1, “FAMILIA ELIPE”)  

 

En aquest mateix capítol, també es dedica un breu bloc a explicar a  l’espectador què és una 

hipoteca pont, mitjançant el narrador en off i uns gràfics (Figura 4.7‐29). 
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FIGURA 4.7‐29: EXPLICACIONS DE TERMES ECONÒMICS ADREÇADES ALS ESPECTADORS (HIPOTECA PONT) 

 

AJUSTE DE CUENTAS (TEMPORADA 2, EPISODI 1, “FAMILIA ELIPE”)  

 

D’aquesta manera,  el  programa  passa  de  l’àmbit  d’allò  concret  (un  drama  individual)  a  un 

àmbit de coneixements més general que es pot aplicar a altres situacions. El programa, doncs, 

no es limita a ajudar als participants, sinó que també vol influir en els espectadors. 
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4.7.3. Conclusions 

4.7.3.1. Els personatges: participants i experts 

A  Ajuste  de  Cuentas  hi  apareixen  majoritàriament  famílies  tradicionals  (matrimonis 

heterosexuals amb o sense fills) de classes socials diverses. D’aquesta manera, tal com passa 

amb Supernanny o Esta casa era una ruina, s’invisibilitzen altres tipus de parelles i famílies. 

A  Ajuste  de  Cuentas  s’estableix  una  forta  desigualtat  entre  els  participants  i  l’expert.  Els 

participants són, com sempre, incomplets, passius i incompetents. Així són vigilats i avaluats en 

la seva vida quotidiana i, en alguns casos, humiliats, ja que aquest programa sí que es recorre a 

tècniques extremes (típiques de programes britànics com What not to wear, 10 Years younger 

o Supernanny) amb la voluntat de trencar les reticències dels participants i aconseguir que es 

posin  a  les  ordres  de  l’expert.  Així,  han  de  seguir  les  indicacions  dels  experts  sense  poder 

opinar. Al mateix temps, dins el text no tenen poder per explicar‐se per ells mateixos (els seus 

testimonis  només  serveixen  per mostrar  les  seves  experiències  subjectives)  i  són  només  la 

superfície sobre la que actua el programa.  

Pel que  fa a Vicens Castellano, aquest adopta el  rol d’heroi: competent  i actiu, actua pel bé 

dels participants, sense esperar res més a canvi que l’agraïment. El seu rol és el que el legitima 

per decidir sobre  les vides dels participants, ser dur amb ells, atacar‐los,  ja que “sap allò que 

els convé”.  

Pel que fa a les seves competències per actuar, Vicens és un coacher, és a dir, té competències 

però  aquestes  són  limitades  (per  aquest motiu  té  dos  adjuvants,  que  supleixen  les  seves 

faltes).  En  relació  al  seu  àmbit  d’expertesa,  aquest  programa  encaixa  perfectament  amb 

l’anàlisi  de  F.  Bonner  (2008)  sobre  com  en  molts  realities  de  transformació  experts  de 

qualsevol  disciplina  (moda,  bricolatge  o  economia)  s’atreveixen  en  els  seus  programes  a 

solucionar,  en  segona  instància,  problemes  de  parella.  Això  és  precisament  el  que  passa  a 

Ajuste de Cuentas, on Vicens Castellano no es conforma a donar consells sobre com augmentar 

els ingressos i disminuir les despeses familiars, negociar amb els bancs o millorar el rendiment 

d’un  negoci,  sinó  que  també  intenta  canviar  la  forma  de  veure  el món  dels  participants, 

millorar les seves relacions familiars i de parella, etc. Ara bé, aquesta discordança és amagada 

pel text.  
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Si per solucionar els problemes econòmics dels  familiars Vicens recorre a  l’ajuda d’adjuvants 

experts en  finances, no  fa el mateix amb  les  transformacions  interiors. Enlloc de  recórrer a 

l’ajuda d’experts,  ell mateix  s’encarrega de  les dinàmiques  i  la  teràpia.  Tot  això, no  fa  sinó 

banalitzar i simplificar fins a la caricatura les transformacions psicològiques.  

 

4.7.3.2. Transformacions:  falta  inicial,  objecte  de  valor  i  mitjans  de 

consecució 

La transformació que es representa en aquest programa no és només econòmica, sinó també 

interior. De fet, el programa planteja els canvis en les finances familiars com una conseqüència 

dels canvis produïts en  la mentalitat  i en  la manera d’actuar dels participants. Així, Ajuste de 

cuentas  narra  la  transformació  dels  participants  de  subjectes  d’estat  (que  necessiten  ser 

ajudats perquè no  tenen  les competències necessàries per aconseguir allò que necessiten) a 

subjectes d’acció, capaços d’adquirir  l’objecte de valor. Tot i això, la narració del programa fa 

més èmfasi en els resultats, que en definitiva és allò més visible i fàcil de representar. 

Aquesta aproximació psicològica als problemes econòmics és coherent amb allò observat per 

la  recerca  internacional  sobre  els  realities  de  transformació:  els  problemes  econòmics 

(sobreendeutament,  atur,  embargs,  etc.)  es  presenten  com  problemes  individuals  que 

requereixen  accions  individuals.  Altre  cop,  doncs,  ens  situem  en  l’àmbit  de  la  tragèdia 

personal, particularitzant així un tema d’ordre social. 

Al mateix  temps,  la  situació  econòmica  de  cada  família  és  únicament  conseqüència  de  les 

seves pròpies accions. És fàcil, a partir d’aquest argument acabar afirmant que cadascú té allò 

que es mereix, és a dir, que qui  triomfa  i  té diners és perquè ha actuat correctament  i  s’ha 

esforçat, mentre que qui és pobre és perquè no ho ha fet. És a dir, la visió que es desprèn del 

món és totalment meritocràtica. 

Ajuste de cuentas es presenta com un programa de “servei públic”, que ajuda a famílies amb 

problemes econòmics sense demanar (aparentment) res a canvi. Al mateix temps, el caràcter 

didàctic  del  programa  li  permet  posar‐se  l’etiqueta  de  programa  seriós. Més  encara  quan 

Vicens  Castellano  afirma  en  varis  capítols  que  és  fonamental  que  els  ciutadans  tinguin  una 

educació financera. D’aquesta manera, el programa no només és didàctic, sinó que es presenta 

com que omple un buit en el sistema educatiu espanyol. 
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4.7.3.3. La visualització del real 

Donat que el programa narra transformacions difícils de fer visibles (econòmiques i interiors), 

utilitzarà un gran nombre de recursos per tal de representar‐les:  

• L’ús  de  dinàmiques metafòriques, molt  potents  visualment  però  amb  una  limitada 

capacitat terapèutica, amb les que es pretén fer visible un treball psicològic i, al mateix 

temps, fer que els participants visibilitzin l’efecte de la dinàmica fent esclatar respostes 

emotives  (especialment  llàgrimes). Aquestes respostes emotives   són una mostra del 

bon  funcionament de  la  teràpia. Les dinàmiques de Vicens Castellano a vegades són 

properes a  la “teràpia de shock”  i no fan res més que accentuar  la facilitat  i rapidesa 

d’un canvi interior: només cal que el participant obri els ulls, vegi que estava equivocat 

i,  automàticament,  la  seva  forma  de  veure  el món,  actituds  i  comportaments    es 

transformaran. 

• Els sentiments que experimenten els participants és una altra manera de fer visibles la 

transformació  operada  pel  programa.  Per  aquest motiu  destaca  la  importància  que 

tenen els primers plans en els capítols. Els sentiments dels participants, mostrats tant 

mitjançant  el  llenguatge  verbal  (els  monòlegs  com  a  forma  d’expressar  uns 

pensaments  i sentiments autèntics) com no verbal  (llàgrimes, somriures), demostren 

que el programa té un efecte en les seves vides.  

• Finalment,  la verbalització de tot allò que passa en el programa a través de  l’ús d’un 

narrador en off autoritari,  típic del documental expositiu,  l’ús permanent de  cartells 

sobreimpressionats  en  la  imatge,  subnarradors...  tots  aquests  recursos  serveixen 

donar  instruccions  de  lectura  a  l’espectador  i  per  limitar  al màxim  la  polisèmia  del 

programa i transmetre a l’espectador un significat unívoc: identificar la falta i la causa 

d’aquesta, mostrar  l’evolució dels participants,  transmetre que el  final és  feliç... És a 

dir, dissimular les friccions que s’estableixen entre la realitat i la representació. 

A més  a més,  es  detecta  en  el  text  una  voluntat  per maximitzar  la  radicalitat  del  canvi,  el 

contrast entre l’abans i el després, que es plasma en la tendència del programa a representar 

casos de certa gravetat, difícils de  resoldre. Això es combina amb una  transformació  ràpida, 

tant a nivell d’història com de  relat: es  tracta d’una  sèrie episòdica, en  la que es presenta  i 

resol un cas en 55 minuts. La introducció de límits temporals a partir de la tercera temporada 
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emfasitza encara més aquest aspecte. Aquests dos elements  són difícils de conjugar, encara 

més quan sembla que és obligat acabar el capítol amb un final feliç i tancat. Per aquest motiu 

apareixen friccions entre la realitat representada i l’estructura narrativa. Un altre motiu és que 

tots els capítols d’Ajuste de Cuentas  tenen una estructura actancial  i narrativa  idèntica,  tot  i 

que els casos representats són molt diferents.   

L’exemple més clar d’aquesta fricció el trobem en els finals. A nivell d’història, el capítol acaba 

amb un final obert, ja que els participants no han arribat encara a un estat final de conjunció, 

no han  adquirit  l’objecte de  valor  (tot  i que hi estan encaminats). Però el  text,  a  través de 

l’enunciació,  transmet  la sensació de  final  tancat  i  feliç: evidentment queda clar que no han 

arribat a un estat de conjunció, però això es minimitza  transmetent que hi ha una distància 

mínima entre el punt en el que es  troben  i  l’objecte de valor  (tot  i que  sigui un milió  i mig 

d’euros)  i que segur que hi arribaran.  I és que, com en  tots els  realities de  transformació,  la 

legitimitat de l’expert com a tal depèn de l’èxit de la seva missió.  
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4.8. Operación Triunfo  

(Gestmusic / TVE1–Telecinco, 20012009) 

 

4.8.1. Introducció 

Operación  Triunfo  es  va  estrenar  a  TVE1  en  la  temporada  2001‐02  i  es  va  convertir  en  un 

fenomen de masses, millorant els bons resultats d’audiència que havia aconseguit  la primera 

edició de Gran Hermano (veure apartat 2.2.2.4). Des de la premsa, amb algunes excepcions, es 

va destacar el caràcter positiu del programa: a diferència de Gran Hermano, on es premiava als 

concursants per no fer res, Operación Triunfo mostrava a  joves que aprenien a cantar en una 

acadèmia.  Després  que  TVE1  emetès  tres  edicions  del  concurs  (i  que  el  format  semblés 

esgotat),  Telecinco  va  comprar  els  drets  d’emissió  el  2006  i  n’ha  emès  quatre  edicions.  Es 

tracta,  doncs,  d’un  format  totalment  consolidat.  En  aquest  apartat  s’analitzaran  les  dues 

darreres edicions emeses per Telecinco (2008 i 2009). 

Com ja s’ha dit en el Marc teòric d’aquesta Tesi Doctoral, Operación Triunfo és un concurs en el 

que  joves aspirants a cantants de pop competeixen per guanyar un contracte discogràfic. Es 

tracta  d’una  variació  de  Pop  Idol  creada  per  Gestmusic:  el  format  espanyol  simplifica  el 

funcionament  per  rondes  de  Pop  Idol,  rebaixant  el  nombre  de  participants,  i  afegeix  un 

element extret de Gran Hermano: la convivència dels participants en una casa/acadèmia plena 

de  càmeres, en  la que  reben  classes de  cant,  interpretació, anglès, educació  física... Aquest 

èmfasi en la convivència i l’aprenentatge no existia en el format original. 

Les  edicions  d’Operación  Triunfo  emeses  a  Telecinco  estan  formades  per  diferents  tipus 

d’emissions, que segueixen formats, característiques i horaris d’emissió diferents:  

• Els càstings: programes gravats amb anterioritat al moment d’emissió  i en els que es 

narra el procés de selecció dels aspirants a ser concursants. 

• Els resums diaris emesos a primera hora de la tarda en els que es resumeix allò que fan 

els participants a “l’acadèmia”. 
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• Les  gales  setmanals,  emeses  en directe  en  prime  time.  En  aquestes  els participants 

actuen, són nominats per un jurat d’experts i expulsats pel públic. 

• El “Chat”, programa emès en directe després de  les gales, en el que els participants 

responen a les preguntes que els espectadors els fan arribar mitjançant trucades, SMS 

i Internet.  

• Altres emissions en canals secundaris de Telecinco: La academia en directo (La siete) i 

OT magazine (La siete). 

De  totes  aquestes  emissions,  les  gales  setmanals  són  els  programes  centrals  d’Operación 

Triunfo, mentre que la resta tenen un pes secundari. Observem aquí la primera diferència amb 

els realities de transformació analitzats fins ara: es tracta d’un programa amb una estructura 

narrativa serial, en el que la transformació del guanyador s’explica al llarg de molts capítols (les 

edicions de 2008 i 2009 es van desenvolupar al llarg de 15 setmanes).  

 

Anem a recordar a continuació el funcionament del programa. En el càsting se selecciona als 

participants al llarg de vàries fases, el funcionament de les quals varia lleugerament d’un any a 

l’altre. En  les primeres tres fases els aspirants han de cantar, sense acompanyament musical, 

una o vàries cançons que ells han escollit. Posteriorment han d’interpretar una cançó escollida 

per  l’equip  del  programa  en  parelles  o  grups.  I,  finalment,  en  el  càsting  final  canten 

individualment amb l’acompanyament d’un piano. Al final de cada fase s’eliminen uns quants 

aspirants, fins escollir els que actuaran en l’anomenada “Gala 0”.  

A la Gala 0, que té el format d’una gala setmanal, els futurs participants canten individualment 

en l’escenari d’Operación Triunfo sense haver rebut encara classes. Després de les actuacions, 

els membres del  jurat escullen aquells que entren directament al programa, aquells que es 

queden fora i, finalment, aquells que són nominats. D’aquests, seguint un procediment que es 

mantindrà en les gales setmanals, els participants i els professors en salven dos, que entraran 

directament  al  programa, mentre  que  els  dos  o  tres  restants  entraran  a  l’acadèmia  com  a 

nominats.  

Pel que  fa  al  concurs, un  cop  s’ha  acabat  la  fase de  càsting,  aquest  funciona de  la manera 

següent: 
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• Els  participants,  mentre  dura  el  programa,  viuen  aïllats  en  una  casa/acadèmia 

construïda especialment per al programa. En aquesta reben tot tipus de classes (cant, 

interpretació, anglès, educació física...) i preparen les cançons que interpretaran en la 

gala setmanal.  

• Membres  de  l’equip  del  programa  (el  director  de  l’acadèmia,  Àngel  Llàtzer,  i  la 

directora de  càsting  i membre del  jurat Noemí Galera) escullen  les  cançons que els 

participants cantaran en les gales. Les interpretacions poden ser trios, duos o cançons 

individuals.  A  mesura  que  avança  el  programa  i  queden  menys  participants  la 

proporció d’actuacions  individuals augmenta. Els dos participants nominats, en canvi, 

canten individualment i són ells els que escullen la cançó.  

• Al llarg de la setmana el públic vota pel seu preferit entre els participants que no estan 

nominats. Aquell que obté més vots no podrà ser nominat pel jurat en la gala. 

• En la gala, després de les actuacions, el jurat d’experts (en el que no hi ha cap membre 

del professorat de  l’acadèmia) proposa per a nominar quatre participants, basant‐se 

en l’actuació de la gala i la seva evolució al llarg de la setmana. 

• Els  professors  de  l’acadèmia  salven  un  dels  quatre  participants  proposats  per  a  la 

nominació. Un  segon  participant  nominat  és  salvat  pels  seus  companys,  que  ha  de 

votar un dels tres nominats que queden. En cas d’empat, el vot del preferit del públic 

val més.  

• Al  llarg  de  la  setmana  el  públic  vota  entre  els  dos  nominats  aquell  que  vol  que  es 

quedi. 

• A partir de la gala 10 el funcionament del concurs canvia: 

o A partir d’aquesta setmana desapareix la figura del favorit del públic.  

o En  la  gala  10,  els  jutges  posen  nota  de  forma  individual  a  cadascun  dels 

participants, de manera que els quatre que obtenen una puntuació menor són 

nominats. D’aquests, els professors en salven un  i els companys un altre. Els 

altres dos restants queden nominats definitivament  i el públic determina qui 

seguirà votant al llarg de la setmana. 
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o A partir de la gala 11 l’audiència és qui decideix totalment qui va acostant‐se a 

la  final.  Durant  la  setmana  els  espectadors  voten  els  seus  participants 

preferits.  En  la  gala  els  dos  participants  que  han  rebut  menys  vots  estan 

nominats i en aquella mateixa gala han de tornar a cantar. Els espectadors han 

de tornar a votar entre aquests dos, de manera que qui rebi menys vots al final 

del programa és eliminat del concurs. 

o El guanyador del programa s’escull en  la gala final, en  la que els espectadors 

han  d’escollir  entre  tres  participants. Guanya  el  contracte  discogràfic  aquell 

que aconsegueix més vots de l’audiència al llarg de la setmana i la gala. 

Per  fer  aquesta  anàlisi  ens  hem  centrat  en  les  edicions  d’Operación  Triunfo  emeses  per 

Telecinco els anys 2008 i 2009. De la primera hem analitzat les gales 8 (emesa el 03.06.2008), 

11 (emesa el 24.06.2008)  i  la gala final (emesa el 22.07.2008). De  la segona, els dos episodis 

dedicats al  càstings  (emesos el 19.04.2009  i 26.04.2009),  la gala 0  (emesa el 29.04.2009), 1 

(emesa  el  06.05.2009)  i  els  resums  de  la  tercera  setmana  (emesos  del  14.05.2009  al 

20.05.2009).  S’ha  complementat  l’anàlisi  amb  el  visionat  de  la  resta  de  gales  de  les  dues 

edicions. 

Seguint  allò  dit  en  les  preguntes  d’anàlisi  (apartat  3.2),  ens  fixarem  especialment  en  els 

personatges  (característiques  dels  participants  i  els  experts,  rols  assignats,  la  relació  que 

s’estableix entre aquests),  les  transformacions  (problema  inicial,  causes d’aquest, estat  final 

desitjat, mètodes  de  consecució)  i  els mecanismes  emprats  en  aquest  programa  per  crear 

l’efecte de real.  

Com en els altres casos, aquesta anàlisi no seguirà l’estructura de la graella d’anàlisi, sinó que 

s’organitzarà de la manera següent:  

• Anàlisi de l’enunciat:  

o Les característiques dels personatges (gènere, edat, classe social...). 

o Les característiques dels espais. 

o Estructura  actancial:  a  través  de  l’anàlisi  semio‐narratiu  es  veurà  com  es 

distribueixen  els  rols  narratius  entre  els  personatges  i  quin  tipus  d’accions 

duen a terme. Al mateix temps, ens servirà per  identificar  l’estat  inicial  i final 
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dels participants, l’objecte de valor i quin tipus d’accions porten a aconseguir‐

lo.  

Un  cop  explicada  aquesta  estructura  actancial,  es  desenvoluparan  més 

detalladament els problemes, causes, solucions  i estats finals representats en 

el programa.  

• Anàlisi de  l’enunciació: veurem com els elements vistos en  l’anàlisi de  l’enunciat són 

representats a  través dels recursos de  l’enunciació  (llenguatge audiovisual, narració). 

Centrarem  l’atenció  en  la  representació  de  la  falta  i  l’establiment  del  contracte,  el 

procés de transformació i el desenllaç. 

• Conclusions: en les que s’assenyalaran els valors despresos dels elements anteriors. En 

aquestes es farà referència als personatges, les transformacions, i la visualització de la 

realitat (les friccions que s’estableixen en els programes entre representació i realitat).  

Així, en aquest apartat veurem que Operación Triunfo  té unes característiques diferenciades 

de  la  resta  de  programes  de  la  mostra.  Se  centra  en  l’àmbit  laboral,  representant  uns 

participants  que  aspiren  a  realitzar‐se  professionalment  i  ascendir  socialment  com  a 

conseqüència  de  poder  dedicar‐se  a  la música.  El  programa  prescriurà  una  doble manera 

d’arribar a ser un professional de la música. En primer lloc, a través del talent, l’aprenentatge, 

l’esforç  i  l’entrega.  En  segon  lloc,  gràcies  a  la  fama  (aparèixer  a  televisió).  Així,  Operación 

Triunfo narra la transformació d’uns participants anònims en estrelles de la cançó i veurem que 

tots els recursos de l’enunciació, la posada en escena, els espais, etc. subratllen aquest procés. 
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4.8.2. Anàlisi 

4.8.2.1. Anàlisi de l’enunciat 

Els personatges 

Els participants seleccionats per entrar en el programa són nois i noies joves anònims d’entre 

16 i 35 anys. Tenen diverses orientacions sexuals (en l’edició de 2008 Ivan i Chipper eren gays i 

Tania G. lesbiana). Majoritàriament provenen de diferents llocs d’Espanya, amb una presència 

marginal de participants d’altres països  (Chipper és nord‐americà, Brenda va néixer al Perú). 

Pertanyen  a  diferents  classes  socials.  En  general,  els  participants  són  atractius  i  prims.  La 

majoria no tenen cap formació musical i només canten per afició. Per exemple, en l’edició de 

2008,  només  Pablo  tocava  el  piano  i  componia  cançons,  Ivan  actuava  en musicals  i Anabel 

cantava en una orquestra.  

Operación  Triunfo,  com  a  acadèmia,  es  construeix  com  una  entitat  col∙lectiva, 

independentment del professorat, que és molt nombrós  i  canvia d’un any a  l’altre. Així, els 

professors  tenen un protagonisme  secundari en el programa a  favor de  la marca Operación 

Triunfo. Cada  any hi ha més de deu professors de diferents  àrees. D’aquests destaca Àngel 

Llàtzer,  director  de  l’acadèmia  els  anys  2008  i  2009  i  professor  d’interpretació,  al  que  se 

sumen: Manu Guix, director vocal; Miguel Manzo, professor de tècnica vocal; Amèlia Bernet  i 

Joan  Carles  Capdevila,  professors  de  cant  (amb  els  que  assagen  les  cançons  de  les  gales); 

Myriam Benedited, coreògrafa; Jessica Expósito, professora de Batuka (aeròbic); Néstor Serra, 

professor  d’educació  física  i  fitness; Morgan Malboso,  professora  d’anglès;  Leslie  Feliciano, 

professor de presència escènica; Maria Palacín, psicòloga i Bárbara de Senillosa, professora de 

protocol218. Està clar que no només es vol capacitar als participants com a cantants, sinó que es 

busca  una  formació  completa  que  els  canviï  també  com  a  persones.  Les  competències 

d’aquests experts provenen de l’estudi i l’experiència professional i hi ha una correspondència 

entre aquesta i el seu àmbit d’acció. 

Pel  que  fa  als  membres  del  jurat,  que  avaluen  i  nominen  als  participants  en  les  gales 

setmanals, aquests estan lligats al món de la música i la indústria discogràfica. Anem a repassar 

el jurat de les edicions de 2008 i 2009: 

                                                            
218  L’any  2009  es  va  afegir  a Núria  Legarda,  professora  de  tècniques  de  coneixement  corporal;  Joan 
Ortónez, professor de cultura musical i Glòria Galiano, que va fer les funcions de tutora. 
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• Risto Mejide: publicista, elecció  coherent amb  la  voluntat per part del programa de 

crear una estrella, és a dir, un producte comercial.  

• Noemí Galera: cap de càsting del programa i experta en programes musicals, per tant 

en “espectacles televisius”. 

• Coco Comín:  coreògrafa  i professora de  cant, especialitzada en musicals. Coco és  la 

que ofereix comentaris més  tècnics en  relació a  l’afinació  i  la qualitat de  la veu, així 

com la interpretació de les cançons. 

• Javier Llano: director de Cadena 100, és a dir, representant de la indústria discogràfica. 

En l’edició de 2009 Javier Llano va ser substituït pel cantant Ramoncín.  

Tot  i que  la configuració del  jurat varia en alguns membres d’una temporada a una altra, en 

cada edició es repeteix aquesta barreja de procedències, que intenta abraçar tots els aspectes 

que tenen a veure amb les estrelles de la música. 

Les gales estan presentades per Jesús Vázquez. Es tracta d’un presentador sense autoritat en 

el programa, més enllà de conduir la gala, que utilitza sempre un to simpàtic i amable. La seva 

condició de outsider  respecte  l’acadèmia  i el  jurat el manifesta contínuament mitjançant els 

seus comentaris, subratllant que ho fan molt bé i que ningú hauria de marxar a casa.  

Finalment,  cada  setmana  un  cantant  famós  a  nivell  estatal  o  internacional  va  a  visitar  als 

participants  a  l’acadèmia  i  canta  a  la  gala  (a  vegades  amb  algun  dels  participants). 

Habitualment són cantants i grups de música pop que estan de promoció.  

 

Els espais 

A continuació es parlarà dels diferents espais en els que es desenvolupa Operación Triunfo. Es 

distingirà entre tres tipus d’espais: 

• Els espais en els que es desenvolupen les diferents fases del càsting. 

• El plató de les gales. 

• L’acadèmia en la que viuen i treballen els participants. 
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De la mateixa manera que Operación Triunfo narra la transformació d’una persona anònima en 

una estrella de  la música, els espais en els que es desenvolupen  les diferents actuacions dels 

participants, des de la primera fase del càsting fins a les gales del programa, van evolucionant: 

des d’espais petits semi‐privats a una sala de concerts plena de públic. Anem a veure‐ho. 

En la primera fase del càsting l’espai és petit i l’aspirant canta només per al jurat (Figura 4.8‐1). 

Al  fons, un panell amb una  fotografia del públic del plató d’Operación Triunfo presagia quin 

serà  el  destí  per  aquells  aspirants  que  aconsegueixin  passar  de  fase.  Però  de moment  és 

només un petit espai en el que el participant canta per aconseguir un adhesiu amb un número 

que li permeti passar de fase.  

 

FIGURA 4.8‐1: L’ESPAI DE LA PRIMERA FASE DELS CÀSTINGS 

 

OPERACIÓN TRIUNFO 2009: EL CÀSTING (TEMPORADA 7, EPISODI 1) 

 

En  la  segona  fase  del  càsting  l’espai  és  un  teatre  buit,  totalment  a  les  fosques  excepte 

l’escenari, en el que  l’aspirant canta tot sol  i una fila de butaques a platea, on seuen els tres 

membres del  jurat. Aquí es mostra un salt qualitatiu en  l’espai: és un espai públic,  tot  i que 

encara no hi ha espectadors (Figura 4.8‐2).  
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FIGURA 4.8‐2: L’ESPAI DE LA SEGONA FASE DEL CÀSTING 

   

OPERACIÓN TRIUNFO 2009: EL CÀSTING (TEMPORADA 7, EPISODI 1) 

 

Les últimes tres fases del càsting es desenvolupen en el mateix plató d’Operación Triunfo. Ara 

bé, aquest està buit: no hi ha públic ni en  la  fossa ni en  les grades. De  fet, s’anirà omplint a 

cada fase: en la tercera i quarta fase els participants actuen sols a l’escenari i els membres del 

jurat els escolten, així com la resta d’aspirants (Figura 4.8‐3). En la cinquena i última actuació, 

també hi ha els familiars i un petit públic a les grades inferiors (Figura 4.8‐4). 

 

FIGURA 4.8‐3: L’ESPAI DE LA TERCERA I QUARTA FASE DEL CÀSTING 

  

OPERACIÓN TRIUNFO 2009: EL CÀSTING (TEMPORADA 7, EPISODI 2) 
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FIGURA 4.8‐4: L’ESPAI DE LA CINQUENA FASE DEL CÀSTING 

 

OPERACIÓN TRIUNFO 2009: EL CÀSTING (TEMPORADA 7, EPISODI 2) 

 

Finalment, en  les gales, els participants actuen en el plató, aquest cop ple de públic  (Figura 

4.8‐5). El plató d’Operación Triunfo  té dues grans àrees:  la  zona on hi ha el presentador, el 

jurat  i on els participants esperen per actuar, asseguts en dos grans  sofàs. En aquesta  zona 

Jesús  Vázquez  parla  amb  els  participants  abans  de  les  actuacions,  el  tribunal  els  valora  i 

s’informa als nominats del veredicte de l’audiència. A l’altra banda del plató hi ha l’escenari en 

el que actuen els participants. Es tracta d’un gran escenari, amb panells lluminosos i tot tipus 

d’elements escenogràfics típics de concerts de música comercial. Entre la zona del presentador 

i l’escenari hi ha una gran fossa plena d’espectadors (que estan de peu) i enmig d’aquesta hi ha 

una  gran  plataforma  central  en  la  que  sovint  els  participants  van  a  cantar.  Finalment,  una 

passarel∙la uneix  els dos  espais.  En  els  altres dos  extrems del  plató, hi ha  grades  amb més 

públic. Tots aquests elements converteixen aquest plató en un espai a mig camí entre el plató 

d’un programa de varietats i una sala de concerts. 
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FIGURA 4.8‐5: EL PLATÓ D’OPERACIÓN TRIUNFO 

    

OPERACIÓN TRIUNFO 2008 (TEMPORADA 6, GALA 8) 

 

En  les gales els concursants actuen, primordialment, per al públic que hi ha al plató  i per als 

espectadors,  ja  que  la  posada  en  escena  de  les  actuacions  està  al  servei  de  la  realització 

televisiva:  no  hi  ha  elements  que  dificultin  la  captació  per  les  càmeres.  S’estableix  així  un 

contrast  respecte  els  càstings,  en  els  que  actuen  per  al  jurat  en  un  àmbit  semi‐privat.  Les 

característiques d’aquest plató ajuden a construir als participants en estrelles, almenys a nivell 

visual: veurem en l’apartat dedicat a l’enunciació, que aquest disseny de l’espai facilita que en 

els plans de les actuacions el públic estigui molt present.  

 

L’acadèmia  (Figura  4.8‐6),  és  a  dir,  la  casa/escola  on  els  participants  viuen,  fan  classes  i 

preparen  les  actuacions  de  les  gales  setmanals  és  un  espai  que  segueix  les  convencions 

instaurades per Gran Hermano. Es tracta d’un espai construït especialment pel programa i ple 

de  càmeres  (càmeres  de  videovigilància  i  càmeres  amb  operador  darrere  els  miralls  que 

omplen  les parets). Aquest espai  té dues  zones:  l’escola  (l’espai de  la vida  laboral)  i  la  casa 

(espai de  la vida privada). La major part de  la casa no es mostra:  les habitacions  i els  lavabos 

queden  fora  del  programa.  Només  es  mostren  el  menjador  i  el  petit  jardí.  L’escola  està 

organitzada  a  partir  d’una  gran  sala  central,  on  es  fan  els  “pases  de micro”,  les  classes  de 

gimnàstica, es miren les gales, es reparteixen les cançons... A més d’aquest espai hi ha petites 

sales d’assaig insonoritzades i la sala del piano, on munten les cançons. A més, al costat de la 

sala central hi ha una sala d’estar amb sofàs, que trenca la separació entre casa i escola. 
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No hi ha, doncs, una separació estricta entre l’espai personal i l’espai de treball, tot i que sí hi 

ha parts de la vida privada que queden absolutament fora del programa. Al mateix temps, els 

participants es passen la major part del dia a la zona de l’escola, de manera que es transmet la 

idea de dedicació exclusiva al treball, sense deixar espai a la vida personal.  

 

FIGURA 4.8‐6: ELS ESPAIS DE L’ACADÈMIA 
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OPERACIÓN TRIUNFO 2009 (TEMPORADA 7, RESUMS DIARIS SETMANA 3) 

 

Finalment,  la  realitat  exterior  al  programa  pràcticament  no  apareix.  Només  a  partir  de  la 

segona meitat del programa, quan els participants surten a firmar discos o comencen  la gira, 

apareix  a Operación  Triunfo  espais  externs  al programa. Com  veurem,  aquests  serviran per 

mostrar els seguidors dels participants. 

 

Estructura actancial: rols, estats, objecte de valor i accions 

A Operación  Triunfo  es  fa  explícit  el  procés  de  selecció  dels  participants  que mereixen  ser 

ajudats pel programa  (càsting). En aquesta primera part del  relat ens  trobem amb aspirants 

que comparteixen un mateix objecte de valor: són persones que els agrada cantar i s’hi volen 

dedicar  professionalment.  I  no  només  això,  ja  que  alguns  d’ells  ja  es  dediquen 

professionalment a la música (en l’edició de 2008, Pablo canta i toca el piano en un hotel, Ivan 

és cantant de musicals, Anabel canta en una orquestra...), sinó que a més volen editar discos i 

ser famosos. Dedicar‐se a allò que els agrada els portarà a sentir‐se realitzats (objecte de valor 

vivencial/existencial)  i ascendir  socialment  (objecte de valor  socioeconòmic). Aquest objecte 

de valor és representat com a difícil d’aconseguir, com un somni. 

Però per arribar a aquest objecte de valor  final calen altres objectes de valor  instrumentals: 

entrar en el programa i guanyar el concurs. Ara bé, aquests objectes de valor instrumentals no 

poden ser aconseguit per tots els aspirants, ja que les places són limitades. És a dir, per tal que 

algú  arribi  a  un  estat  de  conjunció  cal  que  altres mantinguin  la  seva  disjunció.  D’aquesta 

manera s’introdueix la figura del rival. 
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Així, els aspirants demanaran ajuda als experts del programa  (que  seran els destinadors del 

contracte) i, donat que el programa no pot ajudar‐los a tots, intentaran seduir als experts (fer‐

los  voler  ajudar‐los). Per  aconseguir‐ho  cal que demostrin que  són parcialment  competents 

(han de saber cantar) i, al mateix temps, han de tenir el potencial per convertir‐se en estrelles 

(tenir personalitat, carisma, ser atractius...). 

Un cop els participants són triats, comença el procés de transformació dins  l’acadèmia/plató. 

En aquest, els professors adopten el rol de subjectes d’acció, donada la seva condició d’experts 

(és a dir,  tenen  les competències necessàries per actuar). Els professors, personalitzats en  la 

figura  del  “director  de  l’acadèmia”  (Àngel  Llàtzer)  duran  a  terme  una  acció  de  tipus 

comunicativa  (ensenyar) per  tal de  fer guanyar als participants  les competències necessàries 

per adquirir l’objecte de valor: ser cantants professionals. Però, al mateix temps, el programa 

també atribueix al participant l’objecte de valor: el premi d’Operación Triunfo és un contracte 

discogràfic amb una gran companyia (Sony BMG). A més, el programa és capaç de convertir els 

participants en famosos. Així, el guanyador del concurs acaba el relat competent i en un estat 

de conjunció.  

Ja hem dit que els participants entre ells són rivals, ja que tots ambicionen el mateix objecte de 

valor  (guanyar  el  concurs  i  aconseguir un  contracte  amb una  gran discogràfica)  i només un 

d’ells podrà aconseguir‐ho. Ara bé, donat que una de  les  transformacions que experimenten 

els participants és de parcialment competents a competents, aquesta no és totalment negada 

als altres participants que no guanyin el programa:  tots milloren,  tots acaben  sent coneguts 

per  l’audiència  i  tots  surten  de  l’escola  una mica més  a  prop  de  convertir‐se  en  cantants 

professionals.  

 

A continuació anem a analitzar amb més deteniment l’estat inicial i final dels participants i els  

mètodes de consecució de l’objecte de valor prescrits per Operación Triunfo.  

Ja hem dit en l’anàlisi actancial que l’objecte de valor que desitgen els participants d’Operación 

Triunfo  és  ser  cantants  famosos.  Per  tant,  és  una  aspiració  lligada  a  l’àmbit  laboral  i  a  la 

realització personal. Però  també porta  lligat altres aspiracions  relacionades amb el desig de 

convertir‐se  en  famosos  (estrelles  de  la música)  i  la mobilitat  social  (ser  famosos  equival  a 

guanyar molts diners i esdevenir rics). Aquests dos objectes de valor no tenen en el programa 

la mateixa  legitimitat: és  la realització personal el que ha de ser el principal valor a perseguir 
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pels  participants, mentre  que  en  el  programa  es  desconfia  obertament  de  la  recerca  de  la 

fama. En aquest sentit, són molt reveladores les paraules de Coco Comín a Iván, un concursant 

de  l’edició de 2008 que  ja  treballava com a actor  i cantant en musicals abans d’entrar en el 

programa: 

Gala 9 (Operación Triunfo 2008): 

 Coco a  Iván: estás en el  sitio equivocado. Eres un buen  cantante  (…) además eres un 

buen actor (…). Es por esto que no entendemos cómo una persona que ya había accedido 

a un triunfo auténtico, que es el triunfo personal, ha querido abandonar todo esto que le 

ha ofrecido sus condiciones innatas (…) para acceder a un programa de este tipo. Quiero 

decir que esto me suena, como a Risto, a fama inmediata, a la fama por la fama.  

Els mitjans plantejats pel programa per arribar a aquest doble objecte de valor  (ser cantant 

professional i ser famós) es basen en la doble dimensió d’Operación Triunfo: OT com a escola i 

OT com a programa televisiu. 

En  primer  lloc, Operación  Triunfo  com  a  escola  prescriu  l’aprenentatge  com  la manera  de 

guanyar  les  competències  necessàries  per  dedicar‐se  professionalment  a  la  música.  En 

l’acadèmia  els  participants  reben  classes  de  cant,  d’interpretació,  de  ball,  d’educació  física, 

d’anglès, de protocol, etc. Com es pot veure,  les competències que  s’intenta  transmetre als 

participants no es limiten a l’àmbit de la música, sinó que abracen altres qüestions que tenen a 

veure amb com comportar‐se en públic. Aquesta idea d’aprenentatge està present també en el 

vocabulari  emprat:  tenen  classes,  els  experts  són  professors,  la  casa/escola  s’anomena 

acadèmia, Àngel Llàtzer n’és el director... 

Lligat  amb  la  idea  d’aprenentatge,  es  prescriu  el  sacrifici  personal  per  tal  d’ascendir 

professionalment. Això es transmet mitjançant l’aïllament dels participants respecte la família 

mentre dura el programa, el gran nombre de classes que reben, el temps dedicat a preparar 

les cançons, el disseny de l’espai de l’acadèmia... un exemple significatiu és què va passar en la 

primera setmana de  la temporada de 2008: a Patty  li comuniquen que ha mort  la seva àvia  i 

decideix abandonar el programa. En la gala Risto fa el següent comentari: 

Gala 1 (Operación Triunfo 2008): 

 Risto: Antes que nada quería hablar con todos, quería preguntar si alguien más quería 

abandonar  la  academia.  Quería  preguntároslo  por  si  alguien  tiene  que  hacer  una 

gestión,  ha  dejado  el  coche mal  aparcado,  se  le  ha muerto  un  canario,  un  perro,  un 
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abuelo, lo que sea. Lo digo porque ahí fuera hay mucha gente currante cada día, que se 

le mueren  seres  queridos  y  no  abandonan  su  trabajo,  no  abandonan  su  sueño  y  no 

abandonan lo que quieren hacer en la vida. Yo me siento muy defraudado, hoy. 

En canvi, a Operación Triunfo no es fa èmfasi en la disciplina. De fet, l’edició de 2008 destaca 

per la manca de disciplina dels participants, que sovint posen en dubte els comentaris que els 

fa  el  jurat  (especialment  les  valoracions  de  Risto Mejide)  i  a  vegades  dels  professors  (per 

exemple en el repartiment dels temes), sense rebre cap amonestació (quelcom  impensable a 

Fama ¡a bailar!). Aquí tenim un parell d’exemples: 

 Gala 7 (Operación Triunfo 2008): 

Sandra  (parlant  amb  Àngel  a  l’acadèmia):  Él  [Risto]  nos  tiene  que  pedir  perdón  a 

nosotros.  Porque  para mí  ese  hombre,  después  de  lo  que  nos  dijo  ayer,  no  le  tengo 

ningún respeto y no le voy a pasar ni una. 

Gala 9 (Operación Triunfo 2008): 

Pablo contesta a Risto després que aquest  li comuniqui que està nominat: Comprendo 

que como publicista no té  irá bien, supongo que tendrás que ganarte  la vida de alguna 

manera. Yo no me voy a meter en tu trabajo. 

Aquest  funcionament  de  l’acadèmia  és  reivindicat  pel  seu  director  Ángel  Llàtzer  i  pel 

presentador, Jesús Vázquez:  

Gala 6 (Operación Triunfo 2008): 

Risto (parlant als participants): No puede ser que dentro de  la academia no haya nadie 

que  os  cante  las  cuarenta.  No  puede  ser.  Y  cantar  las  cuarenta  significa,  a  veces, 

castigaros. Y nadie os ha castigado. 

(…) 

Àngel:  Iván  y Virginia,  es  verdad  que  tuvimos  un  problema  esta  semana,  pero  quiero 

saber  si  lo  habéis  solucionado.  (…)  ¿Sí?  Y  no  os  he  castigado,  ¿eh?  Bueno,  pues  sin 

castigar también se consiguen las cosas… 

Gala final (Operación Triunfo 2008): 

Jesús Vázquez  a Àngel  Llàtzer:  Es  verdad que ha  habido muchos  escépticos  y muchos 

incrédulos con esta nueva academia que tú has traído, con esta nueva forma de dirigir la 
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academia. Yo estaba entre ellos al principio, lo digo públicamente. Pero al final le habéis 

demostrado  a mí  y  a  todos  los  escépticos  en  toda  España  que  se  puede  dirigir  una 

academia con buen rollo, con simpatía y cómo se dirige una academia en el siglo XXI. 

Gala final (Operación Triunfo 2008): 

Àngel Llàtzer (parlant amb els altres professors): Hemos podido demostrar a la gente que 

mira este programa que se puede aprender y divertirse a la vez. (...) La letra con sangre 

no entra.  

Ara bé,  tot  i que  la disciplina no  sigui un valor prescrit pel programa,  sí que  s’estableix una 

clara desigualtat entre participants i professors. L’equip del programa imposa als joves quines 

cançons han de cantar, quina actitud han de tenir dalt de  l’escenari, com han d’anar vestits, 

com  han  de  ballar,  etc.  És  a  dir,  és  el  programa  qui  decideix  qüestions  directament 

relacionades amb la identitat i imatge pública dels participants com a cantants. 

També les actuacions en les gales setmanals, en un escenari enorme i amb un públic nombrós, 

és una forma d’aprenentatge. Si en l’escola no destaca la disciplina i autoritat dels professors, 

en la gala les coses canvien. Els participants se sotmeten als durs comentaris dels membres del 

jurat, en alguns casos propers a  la humiliació  (especialment els de Risto Mejide219). Aquesta 

duresa sovint es justifica com una manera de preparar als participants per al món professional, 

sempre descrit  com molt més dur que  el programa  (per  exemple, Risto  diu  a  Sandra  en  la 

setena gala de Operación Triunfo 2008 “el enemigo no está aquí en esta mesa, el enemigo está 

ahí  fuera”).  També  el  comportament  del  públic,  que  a  vegades mostra  obertament  el  seu 

rebuig per alguns participants (recordem a Esther de  l’edició de 2008), és una manera de fer 

forts als participants per al món professional.  

 

Si ens referim a Operación Triunfo com a programa televisiu, aparèixer a la televisió i convertir‐

se en estrelles és vist com  la  segona manera d’aconseguir  l’objecte de valor  (això afegeix al 

                                                            
219 Risto Mejide va aconseguir una gran popularitat com a conseqüència de les seves valoracions, entre 
creatives i insultants. Per exemple, en l’edició de 2008 va dir coses com: “más que La oreja de van Gogh 
has parecido el sonotone del butanero” (a Mimi, Gala 9); “en tu interpretación también sigues echando 
chepa, tenemos que decírtelo, que sigues siendo el jorobado de OT. Esto te da cierta ventaja porque ya 
tienes nombre artístico: te puedes  llamar  ‘chePablo’” (a Pablor, Gala 9); “Sandra,  la elegancia no es tu 
fuerte. Si esto fuera un concurso de pintores, en el que nos dedicáramos a recrear la historia del arte, tú 
seguramente llevarías un rodillo (...) Lo más bonito que tienes es tu ausencia y lo más bello que ha salido 
de tu boca ha sido un silencio” (a Sandra, Gala 10). 
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programa  un  elevat  grau  d’autoconsciència).  Així  s’incorporen  al  text  les  respostes  de 

l’audiència,  mitjançant  les  votacions  telefòniques.  El  programa  no  només  permet  als 

participants  millorar  les  seves  competències,  sinó  ser  coneguts,  esdevenir  un  personatge 

públic (al menys a nivell teòric):220  

Gala 9 (Operación Triunfo 2008): 

Noemí a Virginia  (que ha estat elegida  favorita del públic): Te vamos a  felicitar por el 

apoyo  que  tienes  del  público.  Esto  demuestra  que  tienes  un  número  importante  de 

seguidores y es fundamental para empezar una carrera profesional.  

Al mateix temps, lligat a aquesta capacitat per generar seguidors, el guanyador del concurs és 

obsequiat amb un contracte discogràfic amb una gran companyia (Sony BMG) que marca l’inici 

de  la  seva  carrera  professional.  És  a  dir,  ser  popular  és  la  manera  d’aconseguir  aquest 

contracte. 

En relació a aquest darrer aspecte, són importants les visites d’antics concursants d’Operación 

Triunfo que  s’han convertit en estrelles, com David Bustamante  (Gala 7 d’Operación Triunfo 

2008) o David Bisbal (Gala 0 d’Operación Triunfo 2009). Aquestes visites legitimen la capacitat 

del programa per atribuir  l’objecte de valor als participants. Ara bé, dins d’Operación Triunfo 

s’instal∙la  una  tensió  entre  el  premi  promès  als  participants  (un  contracte  discogràfic  i  una 

carrera d’èxit)  i  la realitat del sector discogràfic, en profunda crisi  i reordenació.  I parlem de 

tensió, perquè aquesta nova situació del sector (que no és el mateix que l’any de l’estrena del 

programa) no s’oculta en el programa. Alguns membres del  jurat  (especialment Risto,  Javier 

Llanos  i  Ramoncín)  sovint  fan  referència  a  aquest  context,  introduint  alguna  esquerda  a  la 

relació causal que el programa intenta crear entre guanyar i aconseguir l’objecte de valor final 

(ser una estrella de la música).  

Com a conseqüència d’aquesta dualitat entre OT com a acadèmia i com a programa televisiu, 

s’estableix  una  dialèctica  entre  el  talent  i  el  treball  del  participant  i  la  seva  capacitat  per 

aconseguir suport popular. Anem a veure com es desenvolupa aquest aspecte.  

L’espai en el que millor es plasma aquesta dialèctica entre  talent  i  fama és en  les  regles del 

concurs: els  vots de  l’audiència avaluen  la popularitat, mentre que el  jurat d’experts és qui 

                                                            
220  Ja  hem  vist  que,  a  canvi  d’aquesta  exposició  pública,  és  el  programa  el  que  decideix  quina  és  la 
imatge del participant.   
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valora el talent dels participants. De les seves avaluacions es pot extreure quins valors, segons 

el programa, ha de tenir un bon cantant:  

• Afinar i emetre una bona qualitat de so. 

• Fer‐se  seu el  tema.  És  a dir, no  fer una  actuació de  karaoke o  a  l’estil de  Lluvia de 

estrellas, imitant a l’intèrpret original i no aportant res nou a la versió. 

• Transmetre emoció, interpretar la cançó. 

Gala 9 (Operación Triunfo 2008): 

Risto a  Iván: En tu caso,  lo que ha ocurrido hoy es que me has puesto  la piel de gallina 

(…), me has puesto un nudo en el cuello (…) y  me has convencido con lo que me tienes 

que convencer, que es transmitiendo.  

Risto a Mimi: Lo has cantado todo sonriendo como si estuvieras cantando cualquier cosa, 

es decir, no has interiorizado nada absolutamente de la letra.  

• Vocalitzar, pronunciar bé en anglès. 

Gala 8 (Operación Triunfo 2008): 

Coco a Anabel: No entendemos el porqué de esta dicción tan afectada que has adoptado, 

de  la  cual  has  abusado.  ¿Por  qué  te  empeñas  en  parecer  que  eres  una  cantante 

extranjera, por qué estas vocales no naturales, por qué estas “eles” clavadas en el velo 

del paladar, porqué estas “tes” con tanto aire? No entendemos el porqué.   

Gala 8 (Operación Triunfo 2008): 

Javier  a  Mimi:  Ha  habido  cosas  que  has  traído  a  la  gala  con  alfileres,  como  es  la 

pronunciación  de  la  canción,  el  inglés,  realmente  flojo  y muy  débil.  Probablemente  si 

Nelly Furtado escuchara la canción, no la haya reconocido más que el estribillo.  

• Mostrar  un  llenguatge  corporal  adequat,  saber  ballar  (ser  capaç  de  seguir  una 

coreografia senzilla). 

Gala 8 (Operación Triunfo 2008): 

Javier a Mimi: También has trabajado muy bien y muy duro la coreografía para conseguir 

más matices a tu dinámica en el escenario.  
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Javier  a Sandra: También era importante tu lenguaje corporal. Pero hoy ha sido un poco 

extremo, diría yo, que te ha llevado en algún momento a perder el paso y a casi caerte.  

• Tenir una actitud professional a l’escenari, demostrar aplom. 

• Treballar i assajar al llarg de la setmana. 

• Evolucionar. 

Gala 8 (Operación Triunfo 2008): 

Noemí a Noelia: Yo creo que tú eres de las que menos has evolucionado, estás igual que 

al principio y ya no lo podemos consentir.  

Gala 9 (Operación Triunfo 2008): 

 Coco a Iván: Un alumno lo que tiene que ofrecer es un avance, no más de lo mismo. 

• Tenir diferents registres, ser capaços de cantar cançons de diferents estils. 

Gala 8 (Operación Triunfo 2008): 

Javier  a  Sandra:  ¿Cómo  sería  un  concierto  de  Sandra?  (…)  Me  lo  imagino  un  poco 

monótono  y  siempre  con  la  misma  propuesta.  En  las  galas  hemos  descubierto  tus 

limitaciones: una falta de variedad de registros interpretativos.  

• Tenir caràcter propi que diferenciï al participant de la resta de participants i cantants, 

un element que, tal com assenyalava Risto Mejide en les seves valoracions, a vegades 

xoca amb la necessitat de tenir diferents registres o fins i tot afinar. 

Gala 10 (Operación Triunfo 2008): 

Coco  a Manu: Dentro  del  género  de  la música moderna  se  da  la  costumbre,  la mala 

costumbre según mi punto de vista, de imitar a cantantes. Tú, en este caso, creo que te 

mantienes fiel a tu estilo y que estás creando tu propia personalidad. 

Noemí a Manu: Te falta aportación personal, algo que te distinga de los demás. Yo creo 

que  si quieres  triunfar  tendrás que añadirle a  tus  innegables aptitudes el  toque Manu 

que te diferencie.  
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Gala 8 (Operación Triunfo 2008): 

Risto a Virginia: Y mientras muchos de tus compañeros deambulan de un estilo a otro sin 

encontrarse a sí mismos, convirtiéndose en marcas blancas  (…)  tú hoy has confirmado 

que te puedes convertir en una marca propia.  

Risto  a  Iván:  Creo,  sinceramente,  que  tienes  un  problema  de  notoriedad  y 

posicionamiento.  (…) Tener un posicionamiento claro significa saber qué es  Iván. Antes 

Iván era el triunfito de los musicales. Ahora no sé qué es.  

Es destaca la necessitat que existeixi un equilibri entre la necessitat de ser competent a nivell 

vocal (afinar i col∙locar la veu correctament), amb tenir presència a l’escenari i tenir el factor x 

que  caracteritza  una  estrella  i  que  la  diferencia  de  la  massa  de  cantants221.  Però  aquest 

equilibri no és fàcil, tal com demostren  les diferències que es van establir entre els membres 

del  jurat de  les edicions de 2008  i 2009 en relació a  les valoracions dels participants. Per una 

banda,  Risto Mejide  (de  forma  coherent  amb  la  seva  professió)  posava més  èmfasi  en  la 

importància de tenir un estil propi que afinar o ser versàtil: d’aquí el seu suport a Virginia i les 

crítiques a Pablo, al que anomenava “pianista d’hotel” o “marca blanca”,  i a Chipper, al que 

etiquetava com a avorrit. La resta del tribunal, en canvi, posava en primer terme  la capacitat 

vocal i la interpretació, valorant especialment bé a Pablo i a Chipper i criticant a Virginia.  

També es va establir un fort desacord entre els professors i el jurat, especialment Risto. Sovint 

Àngel Llàtzer, abans d’escollir quin dels quatre nominats del jurat salvava, feia referència a què 

els professors no haurien nominat a alguns d’ells. En una gala fins i tot va afirmar: 

Gala 8 (Operación Triunfo 2008): 

Àngel: Yo creo que vemos galas distintas el  jurado y nosotros,  los profesores, porque  la 

semana pasada dijeron que era una gran gala, que habían despegado, y para nosotros 

fue una muy mala gala; y esta  semana no han dicho nada y para nosotros ha  sido el 

despegue total.  

Tot això transmet  la  idea que, tot  i que els valors que permeten distingir un bon cantant són 

clars, quin és  l’equilibri que s’ha d’establir entre aquests no ho és  tant, posant en escena  la 

incertesa que caracteritza les indústries culturals.    

                                                            
221 Cal recordar que allò que construeix Operación Triunfo és un intèrpret i no un creador o compositor. 
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Cal  assenyalar  que  l’avaluació  dels  participants  per  part  del  jurat  no  només  prové  de 

l’observació de la gala, sinó també de l’assaig general i, el que és més important, l’observació 

de la vida diària a l’acadèmia. Això emfasitza la vigilància a la que se sotmeten els participants, 

que no només són avaluats per l’actuació en la gala (la seva imatge pública), sinó també per la 

seva  actuació  en  l’àmbit  privat.  Els  membres  del  jurat  sovint  incorporen  en  les  seves 

valoracions referències al comportament dels participants en l’acadèmia222.  

Pel que  fa  a  les  regles del  concurs, en  aquestes  la balança entre  talent  (jurat)  i popularitat 

(audiència)  es  decanta  clarament  cap  a  aquesta  darrera.  I  és  que  tot  i  que  s’estableixen 

mecanismes per tal que el jurat pugui salvaguardar el talent (a través de les nominacions, del 

sistema de nominació en la gala 10, en la que ja no hi ha favorit del públic que pugui esquivar 

les nominacions,  etc.), hi ha  altres  regles que  donen poder  a  l’audiència.  En primer  lloc,  la 

figura del “preferit” del públic, que  se  salva de  les nominacions, és una manera de posar  la 

popularitat per sobre de la necessitat de talent. En segon lloc, en la darrera fase del programa 

l’elecció de qui segueix està  totalment en mans del públic. Finalment, el públic sempre vota 

per  salvar,  cosa  que  mobilitza  els  seguidors  i  emfasitza  la  idea  dels  participants  com  a 

productes musicals generadors de fans.  

La combinació de les regles de joc fa que es pugui donar lloc a guanyadors com Virginia, amb 

menys qualitat vocal que  la  resta de companys, però amb unes característiques que  la  feien 

diferent a la resta i capaç d’arrastrar molts seguidors, de manera que va poder salvar‐se d’un 

nombre considerable de nominacions  fins a ser proclamada guanyadora del concurs. Aquest 

desajust que s’estableix com a conseqüència de les regles del programa, a vegades és explicitat 

pels membres del jurat, per exemple en la novena gala de l’edició del 2008: 

Gala 9 (Operación Triunfo 2008): 

Noemí a Virginia (que ha estat escollida favorita del públic): Y este apoyo es el que te ha 

salvado  de  una  nominación  segurísima.  (…)  Además,  el  hecho  que  tú  seas  favorita 

significa que uno de tus compañeros va a ocupar tu plaza de nominado (…) y desde luego 

habrá alguien que no se lo merezca tanto como tú que esta noche esté a la palestra.   

                                                            
222 A més dels freqüents comentaris sobre si el participant ha treballat i s’ha esforçat durant la setmana, 
també trobem altres exemples, com quan Risto comenta a Virginia que la resta de companys han estat 
parlant malament d’ella (Gala 1, OT 2008); les queixes de Noemí i Risto als comentaris dels participants 
sobre el menjar (Gala 8, OT 2008), les crítiques de Risto a la poca cultura musical dels participants (Gala 
7, OT 2009). 
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O en la final, quan Chipper queda com a tercer classificat, cosa que causa una forta reacció en 

Noemí Galera (Figura 4.8‐7): 

 

FIGURA 4.8‐7: LA REACCIÓ DE NOEMÍ GALERA EN SABER QUE CHIPPER QUEDA EN TERCERA POSICIÓ. 

 

OPERACIÓN TRIUNFO 2008 (TEMPORADA 6, GALA FINAL) 

 

4.8.2.2. Anàlisi de l’enunciació 

Hem vist que Operación Triunfo narra la transformació dels participants de cantants amateurs 

anònims a cantants professionals i famosos. Per aconseguir‐ho, en el programa s’estableix una 

dialèctica entre talent i aprenentatge, per una banda, i popularitat, per l’altra. Anem a veure a 

continuació  com  s’utilitzen els  recursos de  l’enunciació  al  llarg del programa per emfasitzar 

determinats  significats  vistos  en  l’anàlisi  de  l’enunciat.  Com  hem  dit  en  la  introducció, 

Operación  Triunfo  està  format  per  diferents  tipus  de  programes,  amb  característiques molt 

diferents  els  uns  dels  altres.  Anem  ara  a  repassar moments  claus  del macrorelat  construït 

mitjançant  les  diferents  emissions  que  van  formar  part  de  les  edicions  de  2008  i  2009 

d’Operación  Triunfo:  els  càstings  i  la  Gala  0  (en  els  que  es  representa  la  falta  inicial  dels 

participants  i  la  fase del contracte), els programes diaris  i  les gales setmanals  (que narren el 

procés de transformació dels participants) i la gala final (el desenllaç).  
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Els càstings: identificació de l’objecte de valor i establiment del contracte 

La fase de la selecció dels participants és representada explícitament a través dels programes 

dedicats als càstings, així com  la Gala 0. En aquests els participants demostren a  l’equip del 

programa  que  tenen  certes  competències  per  entrar  en  a  l’acadèmia:  saber  cantar,  tenir 

qualitat  per  convertir‐se  en  estrelles  i  voler  entrar  en  el  programa.  A  diferència  d’altres 

programes de la mostra, a Operación Triunfo no es fa èmfasi en la falta dels participants, sinó 

que se centra l’atenció en l’objecte de valor223 i el desig dels aspirants per aconseguir‐lo.  

En  les edicions anteriors al 2008 el càsting es narrava al  llarg de varis capítols, en els que  la 

primera  fase  tenia molt  pes  (una  fase  on  la  proporció  d’aspirants  sense  competències  per 

entrar al programa és molt gran). En  l’edició de 2009,  la que  s’ha analitzat en aquesta Tesi 

Doctoral, el càsting canvia de format  i es narra  les diferents fases de selecció dels aspirants a 

través de dos episodis de 90 minuts de durada cadascun.  

El primer episodi del  càsting narra  les dues primeres  fases de  selecció  i està organitzat per 

blocs que fan referència als càstings celebrats en diferents ciutats: Madrid, Barcelona, Bilbao, 

València  i Sevilla. La primera fase té molt poc pes: només es mostren tres o quatre aspirants 

que  no  canten  bé  (els  habituals  freaks  que  apareixen  en  els  càstings  d’aquest  tipus  de 

programes),  seguits  per  altres  que  sí  passen  a  la  segona  fase.  A més,  a  diferència  d’anys 

anteriors, no sentim al jurat parlar amb els aspirants de la primera fase. Així, en aquesta nova 

fórmula  dels  càstings  la  balança  s’ha  decantat  cap  al  talent: mostrar  que  els  aspirants  que 

finalment  entren  han  estat  seleccionats  entre molta  gent  que  canta  bé  (i  no  només  entre 

freaks). El segon episodi narra de forma cronològica els quatre dies en els que es desenvolupen 

la resta de fases del càsting a Barcelona224. 

En aquests dos episodis no s’utilitza narrador en off ni rètols sobreimpressionats, però sí que 

apareix  Jesús  Vázquez  que,  en  moments  totalment  aïllats  dels  esdeveniments,  s’adreça 

directament  a  l’espectador  per  situar  l’acció  i  guiar  la  seva  interpretació  d’aquesta.  Com  a 

presentador,  fa  funcions de narrador homodiegètic  i només parcialment objectiu  i  fiable,  ja 

                                                            
223 Ja hem dit en l’anàlisi de l’enunciat que l’objecte de valor principal de les persones que es presenten 
en els càstings d’Operación Triunfo és convertir‐se en cantants famosos  i que, per tal d’aconseguir‐ho, 
tenen un segon objecte de valor de caràcter instrumental: entrar en el concurs (i, en darrera instància, 
guanyar‐lo). 
224 En el primer, es desenvolupa  la  tercera  fase del  càsting. En el  segon dia  la quarta  fase, en  la que 
actuen  en  grup;  el  tercer  dia  descansen  (assagen  una  coreografia  amb Myriam,  trien  el  tema  de  la 
darrera fase) i el quart dia la darrera fase. 
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que en molts casos parla en primera persona, com si expressés les seves opinions personals. A 

nivell audiovisual, els càstings destaquen per  la seva  factura: s’utilitzen recursos heretats del 

videoclip,  com  l’ús  de  la  càmera  ràpida,  microtalls,  fins  i  tot  petites  animacions 

protagonitzades  pels  participants.  Aquests  fragments,  que  serveixen  de  cortinetes  o  per 

introduir  les  diferents  seqüències,  s’alternen  amb  imatges  que  barregen  convencions  del 

documental d’observació amb altres de la ficció.  

Els recursos de l’enunciació utilitzats en els capítols del càsting serveixen per: 

• Legitimar la marca OT, mostrant el poder de captació del càsting.  

• Representar  l’evolució dels participants, el fet que a mesura que passen d’una fase a 

l’altra es van acostant al seu somni de ser cantants professionals.  

• Subratllar  la  importància  que  l’objecte  de  valor  principal  (ser  cantants  famosos)  i 

l’instrumental (entrar a l’acadèmia) tenen pels aspirants, allunyant‐los d’allò trivial.  

• Dramatitzar els esdeveniments, crear emoció i intriga. 

• Construir mecanismes d’identificació amb els aspirants i començar a construir‐los com 

a estrelles.  

A continuació veurem amb més detall com es posen a la pràctica aquestes funcions, resseguint 

com es representa cadascuna de les fases de selecció dels participants.    

 

En relació a la legitimació de la marca OT, dins els dos episodis dedicats al càsting s’incorporen 

moments autoreferecials destinats a aquest objectiu. En primer  lloc,  les dues primeres  fases 

del càsting en les diferents ciutats s’introdueixen per seqüències gravades al carrer, en les que 

concursants  d’edicions  anteriors  (Ainhoa,  Lídia,  Guillermo  Martín,  Tania)  parlen  amb  els 

aspirants  que  estan  fent  cua. Aquestes  imatges  serveixen  per mostrar  la  gran  quantitat  de 

persones  que  es  presenten  al  càsting  i  demostrar  el  poder  de  convocatòria  d’Operación 

Triunfo. És a dir, mostrar que molta gent  confia en el programa per aconseguir  l’objecte de 

valor (ser cantants coneguts) és una manera de legitimar el seu poder per crear estrelles. 
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FIGURA 4.8‐8: IMATGES DELS ASPIRANTS FENT CUA PER ENTRAR EN ELS CÀSTINGS 

   

OPERACIÓN TRIUNFO 2009: EL CÀSTING (TEMPORADA 7, EPISODI 1) 

 

Una  segona manera  de  legitimar  la marca OT  és  incorporar  la  presència  dels  guanyadors  i 

concursants de les edicions anteriors. En el càsting de l’edició de 2008 els aspirants van rebre 

la visita de Lorena  (la guanyadora de  l’edició de 2007), que els va donar alguns consells. En 

l’edició de l’any 2009 es va anar un pas més enllà i els aspirants van assistir a una actuació de 

Virginia  (la  guanyadora  de  l’edició  de  2008),  en  la  que  se  la  representa  com  una  cantant 

professional. Mentre Virginia canta, la càmera ens mostra primers plans amb les reaccions dels 

aspirants, especialment la de Nazaret, que s’emociona i plora. El seu rostre no només expressa 

les ganes de tots els aspirants per aconseguir l’objecte de valor (Figura 4.8‐9), sinó l’admiració 

per veure què és capaç d’aconseguir el programa. De fet,  la mateixa Nazaret ho expressa en 

paraules: 

Nazaret [referint‐se a l’actuació de Virginia]: La verdad es que la he visto tan profesional, 

tan dulce… (...) Y hace un año era una compañera más y (...) hoy la he visto muy alto muy 

alto muy alto. (…) Es una artistaza, me ha encantado y te preguntas ¿yo algún día podré 

estar sentada igual? 
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FIGURA 4.8‐9: ACTUACIÓ DE VIRGINIA EN LA FASE FINAL DEL CÀSTING 

   

   

OPERACIÓN TRIUNFO 2009: EL CÀSTING (TEMPORADA 7, EPISODI 2) 

 

Finalment,  també  és  especialment  significativa  la  Gala  0  de  l’edició  de  2009.  Aquesta  va 

començar  amb  un  número  espectacular  en  el  que  apareixien  els  guanyadors  de  les  tres 

darreres edicions del programa, juntament amb molts altres exconcursants (Figura 4.8‐10); així 

com els 18  seleccionats del  càsting.  En  aquest mateix programa,  a més,  va  aparèixer David 

Bisbal, l’exemple paradigmàtic de la capacitat del programa per crear estrelles.  
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FIGURA 4.8‐10: ELS GUANYADORS D’OPERACIÓN TRIUNFO 2006‐2008 

 

OPERACIÓN TRIUNFO 2009 (TEMPORADA 7, GALA 0) 

 

Pel que fa a la representació de  l’avenç dels participants, el pas d’una fase a l’altra no només 

comporta un canvi en els espais  (tal com hem vist en  l’apartat dedicat a  l’anàlisi dels espais, 

dins l’anàlisi de l’enunciat), sinó també en els recursos de l’enunciació emprats. 

La  primera  fase  del  càsting,  que  pràcticament  no  té  pes  en  el  relat  (Figura  4.8‐11),  es 

representa  mitjançant  imatges  preses  per  una  càmera  fixa,  és  a  dir,  amb  una  estètica 

minimalista.  

 

FIGURA 4.8‐11: PRIMERA FASE DEL CÀSTING 
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OPERACIÓN TRIUNFO 2009: EL CÀSTING (TEMPORADA 7, EPISODI 1) 

 

La  segona  fase de  selecció,  com hem dit en  l’anàlisi dels espais, es desenvolupa en  teatres 

buits  en  els  que  només  hi  ha  tres membres  del  jurat  a  la  platea.  Si  en  la  fase  anterior  les 

imatges  provenien  d’una  càmera  fixa,  en  aquest  cas  els  codis  audiovisuals  emprats 

evolucionen en  la mateixa direcció que el canvi d’escenari. Així,  la realització està a mig camí 

del  documental  d’observació  i  un  programa  de  varietats,  ja  que  destaca  la  presència 

d’enquadraments  cuidats  i espectaculars, amb una  composició ben pensada  (Figura 4.8‐12). 

Ara  bé,  hi  ha  elements  que  encara  allunyen  aquestes  actuacions  del món  professional:  els 

participants no actuen per la càmera, sinó pel jurat; es mostra als participants parlant a càmera 

en el backstage de l’escenari...  

 

FIGURA 4.8‐12: LA SEGONA FASE DEL CÀSTING 
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OPERACIÓN TRIUNFO 2009:  EL CÀSTING (TEMPORADA 7, EPISODI 1) 

 

En  les  fases  finals  del  càsting,  que  es  desenvolupen  en  el  plató  buit  d’Operación  Triunfo, 

segueix la tendència: l’escenografia és senzilla però cuidada i els enquadraments també estan 

ben pensats (Figura 4.8‐13). 

 

FIGURA 4.8‐13: ACTUACIONS DE LA TERCERA FASE DEL CÀSTING 
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OPERACIÓN TRIUNFO 2009: EL CÀSTING (TEMPORADA 7, EPISODI 2) 

 

I finalment, en  la darrera actuació que es desenvolupa en el càsting, en el plató d’Operación 

Triunfo amb el  jurat, els familiars  i una mica de públic, també a nivell d’enunciació hi ha una 

progressió cap al plató de  la Gala 0. En primer  lloc,  Jesús Vázquez presenta aquesta darrera 

fase  des  de  dalt  de  l’escenari,  adreçant‐se  tant  als  que  estan  al  plató  com  als  espectadors 

(Figura  4.8‐14).  En  segon  lloc,  en  la  realització  s’utilitzen moviments  de  càmera  i  recursos 

d’enunciació que ja preludien com serà la realització de les gales. 

 

FIGURA 4.8‐14: CÀSTING FINAL 

   

OPERACIÓN TRIUNFO 2009: EL CÀSTING (TEMPORADA 7, EPISODI 2) 

 

Al  llarg del segon episodi dedicat al càsting, a més, es mostra tot allò que en  les gales queda 

ocult:  el  plató  buit,  la  part  posterior de  l’escenari,  el  passadís d’accés  a  plató...  En  aquests 

espais es desenvolupen  les  accions  i  també  les presentacions de  Jesús Vázquez.  Tot  aquest 

esforç per mostrar l’artifici que hi ha darrere el programa emfasitza la sensació d’honestedat, 

de veritat. El programa, en aquest moment, encara no ha començat, de manera que encara no 
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s’ha posat en marxa la maquinària que ha de convertir els aspirants en personatges populars (i 

que per tal que funcioni ha d’amagar aquest artifici). 

 

FIGURA 4.8‐15: PRESENTACIÓ DE JESÚS VÁZQUEZ 

  

OPERACIÓN TRIUNFO 2009: EL CÀSTING (TEMPORADA 7, EPISODI 2) 

 

El procés de selecció acaba desembocant a l’anomenada Gala 0. Aquesta gala és el pont entre 

el càsting i el programa: els participants ja actuen en el plató ple de públic, però l’escenografia 

i  la realització són molt sòbries. A més, els participants no tenen  l’aspecte que tindran en  les 

altres gales: la roba, el pentinat i el maquillatge els situa encara en un càsting, així com els seus 

moviments dalt de l’escenari (Figura 4.8‐16). 

 

FIGURA 4.8‐16: L’ACTUACIÓ DE SANDRA I GUADIANA EN LA GALA 0 

   

OPERACIÓN TRIUNFO 2008 (TEMPORADA 6, GALA 0) 
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OPERACIÓN TRIUNFO 2009 (TEMPORADA 7, GALA 0) 

 

En relació a la construcció de mecanismes d’identificació amb els aspirants, el càsting, a partir 

de la segona fase, comença el procés per individualitzar, identificar i construir als aspirants en 

personatges (que s’anirà desenvolupant al llarg de la resta de fases), preparant el terreny per 

generar  processos  d’identificació  i  admiració  per  part  dels  espectadors:  els  participants 

apareixen acompanyats per un rètol sobreimpressionat en el que apareix el seu nom  i en  les 

actuacions tenen molt pes els plans mitjos i primers plans (Figura 4.8‐17), que permeten veure 

bé el seu  rostre  i  recordar  la seva cara en  les següents  fases. També en alguns moments es 

mostren  breus  entrevistes  als  aspirants  o  als  seus  familiars.  Alguns  expliquen  històries 

personals tristes (per exemple, la infància de Brenda Mau al Perú), però la majoria explica com 

els agrada cantar o com estan vivint la selecció (els nervis, la il∙lusió...). 

 

FIGURA 4.8‐17: PRESENTACIÓ DELS ASPIRANTS 

   

OPERACIÓN TRIUNFO 2009: EL CÀSTING (TEMPORADA 7, EPISODI 1) 
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En les fases finals del càsting, que es desenvolupen en el plató buit d’Operación Triunfo, també 

es continua personalitzant als participants, identificant‐los amb el seu nom (Figura 4.8‐18).  

 

FIGURA 4.8‐18: TERCERA FASE DEL CÀSTING 

   

OPERACIÓN TRIUNFO 2009: EL CÀSTING (TEMPORADA 7, EPISODI 2) 

 

Això desembocarà al final del segon episodi del càsting en una successió de plans en càmera 

lenta on apareixen els participants seleccionats. Aquests plans tenen uns enquadraments molt 

cuidats,  una  textura  cinematogràfica  i  estan  acompanyats  d’una  música  emotiva  (Figura 

4.8‐19). 

 

FIGURA 4.8‐19: IMATGES DE PRESENTACIÓ DELS PARTICIPANTS 
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OPERACIÓN TRIUNFO 2009: EL CÀSTING (TEMPORADA 7, EPISODI 2) 

 

Posteriorment, en  la Gala 0, cada actuació anirà precedida per un vídeo de presentació dels 

participants, en els que aquests expliquen què significa per ells la música, les ganes que tenen 

d’entrar  en  el  programa,  etc.  Aquest  vídeo,  doncs,  no  només  serveix  per  particularitzar  i 

individualitzar els participants, sinó  també subratllar  la  importància que  l’objecte de valor  té 

per ells.  

 

Pel que  fa a  la dramatització dels esdeveniments, en els programes dedicats als  càstings es 

crea emoció  i  intriga, especialment en el moment dels veredictes. Per aconseguir‐ho es  juga 

amb la focalització: s’amaga informació tant a l’espectador com al participant, de manera que 

sabem  el  veredicte  del  jurat  al  mateix  temps  que  ells.  També  l’estructura  narrativa  està 

muntada per maximitzar la tensió i la intriga. En cada ronda primer es mostren les actuacions i 

després es comuniquen els veredictes. Quan es comunica als aspirants si passen de ronda o no, 

els  veiem  en  plans  tancats,  que  ens  mostren  les  seves  emocions  vertaderes:  els  nervis, 

l’alegria, la tristesa...  
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FIGURA 4.8‐20: LA REACCIÓ EMOTIVA AL PASSAR DE FASE 

     

   

OPERACIÓN TRIUNFO 2009: EL CÀSTING (TEMPORADA 7, EPISODI 1) 

 

A més, per maximitzar  les  reaccions  emotives,  a  vegades  es diuen  veredictes  equívocs.  Per 

exemple: 

Enric: Yo  lo siento mucho, pero no podemos más que decirte que… sigas preparándote, 

sigas esforzándote, porque… nos vemos en la tercera fase. (Figura 4.8‐21) 

 

FIGURA 4.8‐21: LA SORPRESA DE PASSAR DE FASE 

   

OPERACIÓN TRIUNFO 2009: EL CÀSTING (TEMPORADA 7, EPISODI 1) 
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En els veredictes de la tercera fase, que es fan per grups, destaca l’ús del vermell en el fons de 

l’escenari, que ajuda a transmetre la sensació de tensió. Com sempre, els primers plans tenen 

una gran importància (Figura 4.8‐22). 

 

FIGURA 4.8‐22: VEREDICTES DE LA TERCERA FASE DEL CÀSTING 

   

   

   

OPERACIÓN TRIUNFO 2009: EL CÁSTING (TEMPORADA 7, EPISODI 2) 

 

En la fase final, es dediquen plans als familiars mentre canten els aspirants, cosa que transmet 

les ganes que tenen d’entrar no només els aspirants, sinó també els seus familiars. A través del 
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seu  rostre  els  espectadors  es  poden  fer  una  idea  de  la  importància  que  té  entrar  en  el 

programa.  

 

FIGURA 4.8‐23: LA REACCIÓ DELS PARES 

   

OPERACIÓN TRIUNFO 2009: EL CÀSTING (TEMPORADA 7, EPISODI 2) 

 

Aquest  tipus  de  mecanismes  també  serveixen  per  mostrar  la  importància  que  té  per  als 

aspirants  l’objecte de valor  final  (ser cantants)  i  l’instrumental  (entrar en el programa). Això 

també  s’aconsegueix mitjançant  la  presència  de molts  primers  plans  (Figura  4.8‐24,  Figura 

4.8‐25)  i  declaracions  en  les  que  els  aspirants  expliquen  com  se  senten.  En  aquestes  no 

expliquen coses gaire personals: els nervis,  les ganes, el cansament,  la tristesa  i decepció per 

no haver passat de fase... Així, al seva funció dins el text és reiterar la importància que té per 

als participants entrar en el programa i aconseguir l’objecte de valor. 

 

FIGURA 4.8‐24: LA TENSIÓ DE L’ESPERA 

   

OPERACIÓN TRIUNFO 2009: EL CÀSTING (TEMPORADA 7, EPISODI 2) 
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FIGURA 4.8‐25: LA DECEPCIÓ PER SER ELIMINADA 

   

OPERACIÓN TRIUNFO 2009: EL CÀSTING (TEMPORADA 7, EPISODI 2) 

 

Gales setmanals i resums diaris: el procés de transformació 

Un cop s’han seleccionat als participants, aquests entren a l’acadèmia i comença el seu procés 

de  transformació.  Hem  dit  en  l’anàlisi  de  l’enunciat,  que  Operación  Triunfo  prescriu  dues 

maneres d’arribar a ser estrelles de  la cançó:  la  formació  i  la  fama. Aquests dos aspectes es 

representaran mitjançant els resums diaris i les gales, respectivament. 

Els resums diaris són de breus espais (d’uns 20 minuts de durada) en els que es resumeix què 

ha passat al llarg del dia a l’acadèmia. A nivell visual, els resums segueixen l’estètica típica de 

“Gran  Hermano”:  càmeres  de  videovigilància,  que  no  sempre  ens  donen  el  millor 

enquadrament possible de  la situació, una majoria de plans generals  i conjunts  (també hi ha 

primers plans, però aquests són més restringits), etc. No hi ha narrador en off, però sí que es fa 

ús de rètols sobreimpressionats que ajuden a  interpretar allò que està passant en  la  imatge. 

Aquests rètols fan la funció de narrador heterodiegètic, transparent, objectiu i fiable, tot i que 

en alguns moments  tenen un  to  irònic. Per exemple, podem  trobar comentaris com “Temas 

nuevos para la próxima gala”, “Empiezan a ensayar sus canciones” o “Los profesores llevan a la 

pràctica los objetivos marcados”, però també: “Jon, ese alumno con cara de nada” o “Elías, ese 

Don Juan Tenorio”. A més, en l’acadèmia no hi ha confessionari, de manera que només tenim 

un relat dels fets des de fora, sense aprofundir en els pensaments i emocions dels participants, 

cosa que dóna fredor als resums.  
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Els  continguts  estan  organitzats  en  blocs  temàtics,  ordenats  cronològicament225,  que  se 

centren majoritàriament en  les classes que reben els participants  i els assajos de  les cançons 

de  la  gala, mentre  que  la  convivència  té  un  pes  secundari.  Així  doncs,  es  representa  una 

jornada de treball que s’estén al llarg de tot el dia, difuminant‐se els límits entre la vida privada 

i la professional i transmetent la importància de la constància i el sacrifici. 

Les gales, en canvi, tenen unes característiques oposades als resums diaris. En aquestes:  

• Es construeix als participants com a estrelles. 

• Es mostra la seva evolució com a cantants. 

• Es mostren les emocions autèntiques dels participants, que permeten crear processos 

d’identificació  i  a  la  vegada  transmeten  la  importància  que  té  per  als  participants 

continuar en el programa i, finalment, guanyar el concurs.  

A continuació veurem com aquests  tres elements són representats en moments claus de  les 

gales:  les  actuacions,  els  vídeos  en  els  que  es  resumeix  el  dia  a  dia  dels  participants  a 

l’acadèmia i les nominacions i expulsions. 

Les gales segueixen  l’estructura  i estètica d’un programa de varietats, amb una  factura molt 

cuidada que transmet la idea d’un espectacle acabat i professional: mai es veu el backstage, ni 

els participants assajant o vestint‐se, ni què passa en el plató durant les pauses publicitàries  i 

desapareixen seqüències en les que es mostra l’espai que hi ha darrere les càmeres (que sí es 

veien en els càstings, per exemple en la Figura 4.8‐15).  

Les gales estan estructurades al voltant de les actuacions dels participants, a les que es destina 

la major part del temps. En aquestes es mostra l’evolució dels participants, que a la vegada són 

construïts com a estrelles. Aquestes destaquen per tenir una escenografia molt cuidada, en la 

que destaquen els jocs de llums, els efectes creats amb els panells lluminosos (clara referència 

a  l’escenografia dels grans grups de música comercial),  la presència de músics  i ballarins,  l’ús 

dels diferents espais de l’escenari (l’escenari principal, la passarel∙la, l’illa central), etc. A més, 

els participants  surten vestits, pentinats  i maquillats  com estrelles.  La  realització  segueix  les 

convencions  dels  programes  musicals  i  de  varietats:  s’utilitzen  grues,  es  combinen  plans 

                                                            
225 Cada  resum  comença amb  l’esmorzar  i acaba quan és de nit,  tot  i que no es  transmet el pas del 
temps, ni s’hi fa cap referència. 
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generals  espectaculars  de  l’escenari  i  el  públic  amb  plans  curts  dels  participants  cantant  a 

l’escenari, els participants  interactuen  tant amb el públic del plató com amb  l’espectador de 

casa, cantant directament a la càmera... Un bon exemple de tot això és l’actuació de Mimi en 

la Gala 8 de l’edició del 2008 (Figura 4.8‐26). 

 

FIGURA 4.8‐26: ACTUACIÓ DE MIMI 

    

    

 

OPERACIÓN TRIUNFO 2008 (TEMPORADA 6, GALA 8) 



Capítol 4: Anàlisi de la mostra 

500 

A més, no es detecten diferències entre  les actuacions dels participants  i  les actuacions dels 

cantants  famosos  que  visiten  el  programa  cada  setmana.  Per  tant,  les  gales  no  només 

serveixen per tal que els participants demostrin com milloren les seves competències, sinó per 

construir‐los com a estrelles. En aquest sentit, és fonamental la presència del públic de plató, 

que  apareixen  en  bona  part  dels  plans  de  totes  les  actuacions  (veure  Figura  4.8‐27).  En 

aquests, es mostren els participants actuant per un públic entregat, que envolta  l’escenari  i 

que aixeca els braços cap a ell. 

 

FIGURA 4.8‐27: LA PRESÈNCIA DEL PÚBLIC EN ELS PLANS DE LES ACTUACIONS 

   

     

OPERACIÓN TRIUNFO 2008 (TEMPORADA 6, GALA 8) 

 

Aquest tipus de plans tenen com a referent clar els vídeos d’actuacions en directe d’estrelles 

de la música. També en els moments en què els participants creuen la passarel∙la, a principi del 
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programa o després de  les actuacions, es mostren  imatges on es veu com el públic estira els 

braços per tocar les mans dels participants (Figura 4.8‐28).  

 

FIGURA 4.8‐28: EL FERVOR DEL PÚBLIC 

   

OPERACIÓN TRIUNFO 2008 (TEMPORADA 6, GALA 8) 

 

Al mateix temps, a mesura que el programa avança i els participants surten al món exterior per 

signar discos o fer concerts, s’incorporen en  les gales vídeos en els que es mostren aquestes 

activitats. En aquests es mostra la repercussió dels participats en el món exterior al programa i, 

per aquest motiu, els fans hi tenen un paper important: es mostren els seguidors del programa 

cridant,  portant  cartells  de  suport,  la  cara  pintada...  (Figura  4.8‐29).  D’aquesta manera  el 

procés  de  transformació  dels  participants  en  estrelles  que  es  duu  a  terme  en  les  gales  es 

retroalimenta amb allò que passa fora d’aquestes.  
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FIGURA 4.8‐29: ELS FANS DELS PARTICIPANTS D’OPERACIÓN TRIUNFO 

   

   

OPERACIÓN TRIUNFO 2008 (TEMPORADA 6, GALA FINAL) 

 

Setmana a setmana en les actuacions es mostra l’evolució dels participants com a cantants (a 

la  que  sovint  es  fa  referència  a  través  dels  comentaris  del  jurat).  En  aquest  procés  de 

transformació destaca la Gala 11 (en la que es decideixen els 6 finalistes), en la que es compara 

els participants abans d’entrar en el programa i després: es mostren imatges de l’actuació dels 

finalistes  en  la Gala  0  i  es  comparen  amb  una  actuació  en  directe  de  la mateixa  cançó.  La 

diferència no només  residirà  en  la  interpretació,  sinó que  l’aparença  física dels participants 

també és diferent: el pentinat, el maquillatge, el vestuari.... Aquest és el moment en el que 

se’ns proporciona  la prova de  la transformació que estan experimentant els participants, uns 

plans que certifiquen que  l’actuació dels experts del programa  té  resultats. Un bon exemple 

d’aquesta transformació és Virginia (Figura 4.8‐30).  
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FIGURA 4.8‐30: VIRGINIA: GALA 0 VS. GALA 11 

   

   

OPERACIÓN TRIUNFO 2008 (TEMPORADA 6, GALA 11) 

 

Ara bé, en les gales no només apareix la imatge pública dels participants. També s’introdueixen 

vídeos que  resumeixen els assajos  i  la  vida quotidiana de  l’acadèmia durant  la  setmana. En 

aquests es veu als participants en l’espai semi‐privat de l’acadèmia, assajant, menjant, parlant, 

plorant,  vestits de qualsevol manera...  (Figura 4.8‐31) Aquesta mostració de  la  vida privada 

dels participants constitueix un contrapunt al to general de la gala i introdueix un element que 

diferencia els participants de les estrelles tradicionals (de les que només és visible la seva cara 

pública). Aquests vídeos són molt breus  i estan més centrats en  l’estat anímic del participant 

durant la setmana (en relació als assajos) que en el treball que han dut a terme. Així, més que 

mostrar  la  importància de  la  formació,  la seva  funció és desencadenar processos d’empatia  i 

identificació per part de l’espectador (similars als de la ficció).  
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FIGURA 4.8‐31: ANABEL PLORA PERQUÈ NO LI SURT BÉ LA CANÇÓ 

   

   

OPERACIÓN TRIUNFO 2008 (TEMPORADA 6, GALA 8) 

 

Finalment, en cada gala hi ha nominacions (Figura 4.8‐32) i expulsions (Figura 4.8‐33), els dos 

moments de més intensitat del programa. Aquests moments són un exemple paradigmàtic de 

les  estratègies  utilitzades  en  els  programes  de  telerealitat  per  forçar  en  els  participants 

reaccions autèntiques que no es poden fingir  i per aquest motiu hi haurà un ús destacat dels 

primers plans. També les valoracions (i atacs) dels membres del jurat s’han de llegir en aquest 

sentit: busquen una reacció per part dels participants, que a mesura que el programa avança i 

augmenta la tensió, és més fàcil aconseguir (tal com va passar el l’edició del 2008). 
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FIGURA 4.8‐32: NOELIA ÉS NOMINADA PEL JURAT 

  

 

OPERACIÓN TRIUNFO 2008 (TEMPORADA 6, GALA 8) 

 

FIGURA 4.8‐33: EL VEREDICTE DEL PÚBLIC 
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OPERACIÓN TRIUNFO 2008 (TEMPORADA 6, GALA 8) 

 

Les reaccions dels participants en ser nominats, salvats o expulsats reforcen la importància que 

té  per  ells  estar  en  el  programa  i,  en  conseqüència,  aconseguir  el  seu  objecte  de  valor. 

Mitjançant  aquesta  reiteració  constant del desig dels participants de  guanyar el programa  i 

poder‐se  dedicar  al món  de  la música,  aquest  deixa  de  ser  banal  per  convertir‐se  en  una 

qüestió de vida o mort.  

 

Gala final: el final feliç  

En la gala final d’Operación Triunfo es posa en escena el desenllaç del relat, en el que un dels 

participants  acaba  en  estat  de  conjunció,  ja  que  ha millorat  les  seves  condicions  vocals  i 

aconsegueix un  contracte discogràfic. Per  tant  aquesta  gala  final és  important per  certificar 

l’èxit del programa en  la seva missió de convertir a un dels participants en una estrella de  la 

cançó (legitimant així la marca OT).  
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La  gala  final no  té diferències  substancials  respecte  la  resta de  gales, només  s’observa una 

tendència  a mostrar  actuacions més  espectaculars,  amb  escenografies  properes  a  un  gran 

espectacle musical. Per exemple, l’actuació de Virginia en la gala final de l’edició de 2008, amb 

un cor de gospel a darrere (Figura 4.8‐34). 

 

FIGURA 4.8‐34: L’ACTUACIÓ FINAL DE VIRGINIA 

 

OPERACIÓN TRIUNFO 2008 (TEMPORADA 6, GALA FINAL) 

 

Evidentment,  el moment més  important  és  el  del  veredicte  final,  en  el  que  s’utilitzen  els 

mateixos recursos que en la resta de gales per crear intriga i tensió i fer aflorar els sentiments 

dels participants, mostrats en primers plans (Figura 4.8‐35). 

 

FIGURA 4.8‐35: EL VEREDICTE DEL PÚBLIC. 
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OPERACIÓN TRIUNFO 2008 (TEMPORADA 6, GALA FINAL) 

 

El  programa  no  cal  que  faci  un  gran  esforç  per  omplir  de  significació  la  proclamació  del 

vencedor, ja que des del càsting (en el que apareixia el guanyador de l’edició anterior) i al llarg 

de totes les gales setmanals s’ha estat construint la importància d’aquesta final.  

Si en l’anàlisi de l’enunciat dèiem que en el programa hi havia esquerdes per les que es deixava 

veure  les dificultats del sector discogràfic  i  la no  relació directa entre guanyar el programa  i 

aconseguir  l’objecte  de  valor  final  (ser  una  estrella  de  la  música),  aquesta  tensió  entre 

programa  i  context  desapareix  en  la  final:  la  posada  en  escena,  els  discursos  del  jurat,  el 

veredicte  final,  l’entrega  del  premi  i  les  paraules  de  la  representant  de  Sony  BMG,226  tots 

aquests elements construeixen un final tancat  i feliç que dóna a entendre que  la guanyadora 

ha aconseguit un estat final de conjunció. Respecte l’objecte de valor   

                                                            
226 Gala  final  (Operación Triunfo 2008): “Darte  la bienvenida a  la gran  familia de Sony BMG entre  los 
cuales  se  encuentran  los  artistas  invitados  de  esta  noche,  La  Quinta  Estación  y  Mónica  Naranjo. 
Comunicarte que la compañía va a hacer una inversión para lanzar tu carrera musical de 250.000 euros, 
de los cuales te hago entrega de un anticipo ahora mismo, para ti de 50.000 euros” 
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4.8.3. Conclusions 

4.8.3.1. Personatges: persones anònimes i experts 

Els participants que  apareixen  a Operación Triunfo  tenen una  falta  relacionada  amb  l’àmbit 

professional: no poden dedicar‐se a allò que volen  (ser cantants  famosos). Així,  l’objecte de 

valor serà la realització professional i la mobilitat social. Els participants són tots joves i guapos, 

i hi apareixen tant homosexuals com immigrants (col∙lectius invisibles en els altres programes 

analitzats). D’aquesta manera es vincula aquests grups amb el món artístic, fomentant alguns 

estereotips.  

En aquest programa s’estableix una desigualtat  jeràrquica entre els participants  i  la  resta de 

personatges  que  apareixen  en  el  programa.  En  primer  lloc,  els  professors  determinen  com 

s’han de presentar al públic: quin tipus de cançons han de cantar, quina actitud han de tenir a 

dalt de  l’escenari, quina roba han de portar... És a dir, els participants no poden construir‐se 

una identitat pròpia com a cantants, sinó que han d’emmotllar‐se en allò que els proposen els 

professors  (i  sovint  aquest  tipus  de  decisions  poden marcar  el  futur  del  participants  en  el 

concurs). En  segon  lloc, el  jurat. Aquest no només determina parcialment  la  trajectòria dels 

participants  dins  del  programa  (ja  que  són  ells  els  que  proposen  els  participants  per  ser 

nominats), sinó que habitualment els sotmeten a dures crítiques, humiliant‐los públicament.  

Al mateix  temps els participants són observats en  la seva vida diària a  l’acadèmia  (tot  i que, 

com  veurem,  tenen  una major  intimitat  que  els  participants  de  Fama  ¡a  bailar!  o  d’altres 

programes de  telerealitat com Gran Hermano), cosa que  implica una desigualtat  respecte  la 

resta de personatges. De fet, allò que fan en  la seva vida diària mentre dura el programa no 

només  és  observat  pels  espectadors,  sinó  també  pels  membres  del  jurat,  que  sovint  fan 

comentaris al respecte (sobre  les opinions manifestades pels alumnes, els seus coneixements 

musicals demostrats, el seu treball diari). És a dir, no només són avaluats per la seva actuació 

en  l’escenari,  sinó  també  per  la  seva  actuació  en  al  vida  quotidiana  (ja  que  són  vigilats  i 

observats les 24 hores del dia).  

Ara bé, tot i aquesta subordinació, Operación Triunfo és un dels programes de la mostra en els 

que es dóna més capacitat d’acció als participants (dins els límits marcats pel programa), donat 

que els experts del programa tenen com a objectiu fer guanyar  les competències necessàries 

als participants per tal que es puguin convertir en cantants professionals.  
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4.8.3.2. Les transformacions: falta inicial, objecte de valor i mitjans de 

consecució 

Com ja hem dit, la falta i l’objecte de valor que ambicionen els participants d’Operación Triunfo 

té  a  veure  amb  l’àmbit  professional,  representant  la  feina  com  una  forma  de  realització 

personal i mobilitat social.  

Donat que és un concurs, el món professional és representat com a competitiu: no tothom pot 

arribar  a  l’èxit, de manera que no n’hi ha prou  amb  ser bo  (cal  ser  el millor). Per  tant,  els 

participants  no  són  companys,  sinó  rivals.  Aquest  és  un  element  que  es  mostra  en  la 

convivència, amb la narració dels conflictes que es generen entre els companys. 

Les  formes prescrites per arribar a aquest èxit professional són, en primer  lloc, el  talent. Cal 

tenir  unes  característiques  especials  sobre  les  que  avançar.  En  segon  lloc,  l’aprenentatge 

(representat a través de  la metàfora d’acadèmia que dóna forma al programa). Així, es parla 

d’aprenentatge, d’esforç  i de  sacrifici de  la vida personal com a  forma d’arribar a  les metes 

professionals. De tota manera, la poca durada del programa, a nivell d’història, limita aquests 

valors.  És  a  dir,  en menys  de  tres mesos  els  participants  reben  la  formació  necessària  per 

convertir‐se en estrelles de  la  cançó, deixant de banda  la  constància  i el  temps que  implica 

qualsevol aprenentatge. Ara bé, en comparació amb la resta de realities analitzats (en els que 

les transformacions experimentades pels participants són encara més ràpides, tant a nivell del 

temps de  la història com del relat), aquest programa transmet en certa manera una sensació 

de canvi treballat i lent.  

Ara bé, no només el talent i el treball porten a l’èxit professional. Cal una altra cosa: agradar, 

tenir  personalitat  i  bona  imatge,  ser  popular.  I  és  que Operación  Triunfo  no  és  un  concurs 

sobre qui canta millor, sinó sobre qui és capaç d’aconseguir més seguidors. Per tant, el tema 

central  d’Operación  Triunfo,  tal  com  ja  hem  repetit  vàries  vegades,  és  la  construcció  d’una 

estrella de  la música  i pràcticament tots els elements del programa reforcen aquesta  idea: el 

plató  en  el  que  es  desenvolupen  les  gales,  l’escenografia  de  les  actuacions,  el  vestuari, 

maquillatge  i  pentinat  dels  participants,  la  realització  televisiva,  la  forma  d’elecció  del 

guanyador, etc. Així, de forma coherent amb el títol del programa, Operación Triunfo posa tots 

els recursos de què disposa al servei de construir als participants en estrelles de la cançó. 
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A  més,  aquest  és  un  programa  que  demostra  un  alt  grau  d’autoconsciència  i 

autoreferencialitat: sovint  incorpora en el propi  text  la repercussió que  té el programa en el 

món exterior (imatges de les signatures de discos, concerts, referències per part del jurat sobre 

quines són  les cançons  i vídeos del programa més descarregats, els crits del públic). Tot això 

crea una espiral que intenta reforçar l’efecte del programa en la construcció dels participants 

com a personalitats públiques. Una altra cosa és el caràcter efímer d’aquesta  fama o si serà 

suficient per  convertir  en  cantants professionals  als participants  (un objectiu  cada  cop més 

difícil d’aconseguir).  

Ara bé, hi ha un element que esquerda aquesta construcció dels participants com a estrelles 

dalt  de  l’escenari:  el  fet  que  es mostri  la  seva  quotidianitat  dins  l’acadèmia.  Aquest  és  un 

aspecte de la nova generació d’estrelles creades per la telerealitat (analitzades per Su Holmes, 

2004a  i  2004b227),  que  trenca  amb  les  definicions  tradicionals  basades  en  les  estrelles 

cinematogràfiques. 

 

4.8.3.3. La visualització del real 

Operación Triunfo basa el seu efecte de real, en primer lloc, en les emocions autèntiques que 

el  programa  provoca  en  els  participants:  el  caràcter  de  concurs  del  programa  (amb 

nominacions  i  expulsions  incloses),  la  pressió  d’actuar  davant  un  públic molt  nombrós,  els 

comentaris del tribunal  i el fet que  l’objecte de valor dels participants és molt desitjat  i difícil 

d’aconseguir  genera  fortes  emocions  en  els  participants,  ja  sigui  en  la  gala  o  a  l’acadèmia. 

Totes aquestes emocions  seran degudament  captades en primers plans, que  les  subratllen  i 

emfasitzen.  

En segon  lloc, de  la mateixa manera que els cossos dels participants són a vegades  índexs de 

l’acció  que  el  programa  ha  exercit  sobre  ells,  els  participants  d’Operación  Triunfo  també 

sofreixen  una  transformació  visible  tant  a  nivell  d’aparença,  com  d’actitud  en  l’escenari  i 

capacitat vocal.  

Finalment, en  relació a  la  representació de  la  transformació  i  les  instruccions de  lectura del 

text,  hem  vist  que  es  destinen molts  recursos  a  construir  els  participants  com  a  estrelles, 

                                                            
227 Veure Marc Teòric (apartat 2.2.3.3). 
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destacant  la repercussió aconseguida pel programa. Aquests recursos s’utilitzen  tant quan el 

programa  té  un  cert  èxit,  com  en  les  edicions  amb  resultats  d’audiència més  discrets  (per 

exemple,  la  del  2009). D’aquesta manera,  està  clar  que  el  programa  també  estableix  unes 

instruccions de lectura estrictes i que, tot i que aparentment deixa entrar la realitat exterior en 

el programa (mitjançant els vídeos de les sortides a l’exterior dels participants, els suports que 

rep cadascun...), està clar que amaga altres aspectes. 

Finalment,  en  el  programa  s’instal∙len  algunes  ambivalències  en  relació  a  l’avaluació  dels 

participants que trenca amb  les  lectures unívoques que transmeten  la majoria de programes 

de  la mostra. Les discussions entre els membres del  jurat, entre aquests  i els professors,  les 

opinions discordants del presentador  i  les dels mateixos participants  introdueixen esquerdes 

en la representació que el programa fa sobre quins són els principals criteris que han de guiar 

l’actuació del públic  i  la  interpretació dels espectadors en relació a  la vàlua dels participants. 

Una de les conseqüències d’això és que es facilita el vot discordant i a contracorrent (el que va 

fer guanyar Virginia l’any 2008). 
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4.9. Fama ¡a bailar!  

(Zeppelin TV / Cuatro, 20072010) 

 

4.9.1. Introducció 

Fama  ¡a  bailar!  és  un  reality  centrat  en  el  ball,  que  narra  la  transformació  d’uns  ballarins 

amateurs a professionals. És una adaptació d’un format xilè anomenat Fama i estrenat el 2007 

(Canal 13). A Espanya, Fama ¡a bailar! es va començar a emetre a Cuatro el desembre de 2007 

i fins ara se n’han emès tres temporades, a les que s’ha de sumar una edició especial de grups 

emesa  l’estiu de 2009, en  la que participants de  la primera  i segona edició  formaven quatre 

grups que competien entre ells. 

En aquest programa es narra  l’estança de 20 participants  (10 nois  i 10 noies) en una escola 

expressament construïda per al programa, on aprenen a ballar amb l’ajuda de cinc professors: 

Víctor Ullate Roche, Lola González, Marbelys Zamora, Rafa Méndez i Sergio Alcover. Al mateix 

temps,  Fama  ¡a  bailar!  és  un  concurs,  el  vencedor  del  qual  és  premiat  amb  una  beca  per 

estudiar  un  any  en  una  escola  de  ball  internacional.  Són  els mateixos  professors  els  que 

avaluen i nominen als participants i són els espectadors els que escullen quins dels participants 

nominats s’ha d’expulsar cada setmana i qui ha de ser el guanyador en la final.  

En la primera temporada de Fama ¡a bailar! (la que s’analitzarà en aquest apartat) el programa 

el van formar cinc tipus d’emissions, amb diferents formats, periodicitats i horaris d’emissió:  

• Els càstings, en els que es narra el procés de selecció dels primers 20 participants del 

programa. Estan formats per 9 episodis gravats amb anterioritat  i editats, emesos de 

dilluns a divendres en prime time.  

• El programa diari, presentat per Paula Vázquez i emès en directe de dilluns a divendres 

a primera hora de  la  tarda.  En  aquest  es  combinaven  les  actuacions, nominacions  i 

expulsions en directe amb els vídeos que narraven allò que havia succeït al llarg del dia 

a  l’escola.  Aquests  programes  són  les  principals  emissions  a  partir  de  les  que  es 

construeix el programa (per sobre de les gales).   
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• Fama non stop, un programa emès els diumenges a la tarda en el que es resumia allò 

que havia passat durant la setmana. 

• Les gales  setmanals, emeses en directe en prime‐time a partir de  la  setmana 11. En 

aquestes  es  combinaven  les  actuacions  dels  participants  i  de  cantants  i  ballarins 

famosos, amb vídeos que resumien allò que havia passat durant la setmana. 

• Les  gales  de  semifinals  i  finals,  emeses  en  directe  en  prime‐time,  en  les  que  es  va 

proclamar el vencedor del concurs.  

Es tracta, doncs, d’un programa amb una estructura narrativa serial, en el que la transformació 

del guanyador s’explica al llarg de molts capítols (la primera temporada va tenir una durada de 

16 setmanes). 

Anem a continuació a resumir el funcionament del programa. Fama ¡a bailar! comença amb el  

càsting, que està organitzat en quatre fases, les dues primeres celebrades en diferents ciutats 

(Madrid, Barcelona, València, Sevilla...) i les dues finals a Madrid: 

• En  la  primera  fase  els  aspirants  han  de  presentar‐se  i  ballar  una  coreografia  de  30 

segons  davant  el  jurat  (format  per  Lola  o  Víctor,  un  dels  coreògrafs/professors  del 

programa i la directora de càsting, Marta Robles).  

• En  la  segona  fase  els  candidats  que  han  passat  la primera  fase  han  d’executar  una 

coreografia grupal preparada per un dels coreògrafs/professors.  

• En  la  tercera  fase,  els  aspirants  seleccionats  es  divideixen  en  grups  petits  (5‐6 

persones) i han de preparar una coreografia de menys d’un minut en una hora.  

• En la fase final els aspirants que queden han d’executar una coreografia grupal de Lola 

González.  Els  que  passen  aquesta  quarta  fase  són  els  20  participants  (10  nois  i  10 

noies) que entraran a l’escola/programa. 

Pel  que  fa  al  concurs  pròpiament  dit,  les  regles  són  complexes, més  que  en  la majoria  de 

realities professionals, així que anem a resumir‐les:  

• Els concursants treballen en parelles formades per un noi i una noia. 

• L’avaluació dels participants per part dels jutges és individual. 
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• Cada setmana  les parelles han d’assajar una coreografia creada per Rafa, Marbelys o 

Sergio, que els ajuden a preparar‐la. Són Víctor  i Lola els que distribueixen els estils 

entre les parelles (líric, funky, street dance). La dificultat de les coreografies augmenta 

cada setmana.  

• Cada dimecres les parelles han d’actuar. Els jutges nominen dos participants per lluitar 

per la immunitat. Les parelles dels dos nominats són “arrossegades” a la nominació. 

• Cada dijous les dues parelles nominades per la immunitat actuen. Els jutges decideixen 

quin  dels  quatre  participants  és  immune.  La  parella  de  la  persona  immune  és 

arrossegada a la immunitat. 

• Cada  divendres  les  parelles  executen  la  coreografia  setmanal.  Els  jutges  decideixen 

quines dues persones ho han fet pitjor  i són nominades. Les parelles de  les persones 

nominades són arrossegades també a la nominació. 

• De divendres a dilluns l’audiència vota (via telefònica i per sms) per expulsar a un dels 

quatre participants nominats. 

• La parella  immune no pot ser nominada el divendres. Cap dels seus membres podrà 

ser reptat el dilluns per la persona que es quedi sense parella com a conseqüència de 

l’expulsió. 

• Dilluns s’expulsa la persona que ha rebut més vots. La parella de la persona expulsada 

ha de  reptar  a un  altre ballarí  (del mateix  sexe),  amb qui haurà de  competir  el dia 

següent (dimarts) per quedar‐se amb la seva parella. Els jutges són els que decideixen 

quin dels dos concursants que participen en el repte ha de marxar del programa. 

• El dimarts, després del repte, entra una nova parella de participants. 

• Els participants només poden demanar un canvi de parella al  llarg del programa. Són 

els professors els que elegeixen com es farà aquest canvi.  

D’aquesta manera, cada dia de la setmana hi ha actuacions en el programa, que vertebren els 

programes  diaris:  els  dilluns  els  quatre  nominats  a  ser  expulsats  ballen  per  l’audiència,  el 

dimarts es desenvolupa el repte, el dimecres hi ha les nominacions a la immunitat, els dijous la 
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final de la immunitat, el divendres les actuacions de les parelles per evitar les nominacions i el 

diumenge la coreografia grupal.  

A més, al llarg de la setmana hi ha altres proves que comporten recompenses i premis: 

• Cada diumenge els participants executen una coreografia grupal. Els  jutges elegeixen 

un  dels  participants  (el  que  ho  ha  fet  millor)  i  li  donen  un  “premi  professional” 

(habitualment aparèixer en un espectacle de ball).  

• Tribunal de  la  convivència:  cada  setmana  cada participant posa un punt positiu  i un 

negatiu a un altre company per raons de convivència. El que té més punts negatius rep 

una amonestació (ha de fer alguna cosa com a càstig relacionada amb els motius que 

han al∙legat els companys) i el que ha rebut més punts positius un premi personal (una 

carta, regal o visita d’un familiar).  

Per  acabar‐ho  de  complicar,  amb  la  incorporació  de  les  gales  en  l’onzena  setmana  del 

programa aquesta dinàmica canvia:  l’expulsió per part del públic passa a produir‐se durant  la 

gala, el dilluns es desenvolupa el repte, el dimarts les nominacions per la immunitat, dimecres 

lluita per  la  immunitat  i dijous  s’incorpora una nova prova: els participants es divideixen en 

quatre  equips,  un  dels  quals  és  designat  coreògraf  i  ha  de  muntar  una  coreografia  i  el 

concursant que balli millor té la immunitat i arrossega a la seva parella. Aquesta segona parella 

immune el divendres no podrà ser nominada, però sí reptada el dilluns. 

A  partir  de  la  setmana  14  ja  no  entra  cap  nova  parella,  de manera  que  es  començarà  a 

preparar  el  camí  cap  a  la  final.  En  la  darrera  setmana  les  regles  del  programa  canvien 

substancialment. Els professors elegeixen una parella  immune  i deixen que el públic elegeixi 

quines  parelles  han  de  seguir  a  la  final. Aquí  el  públic  vota  per  salvar,  de manera  que  per 

arribar a ser finalista sí que cal en tots els casos (excepte la parella immune) tenir el favor del 

públic. La parella que  té menys vots  (i no queda clar si es  tracta d’una suma o si  la persona 

menys votada arrossega a la seva parella) és l’expulsada. Amb aquest mètode s’expulsen dues 

parelles (una el dimecres i una altra el divendres). 

Finalment, per elegir el guanyador de Fama  ¡a bailar!  se  celebren dues gales. En  la gala de 

semifinals les 6 parelles finalistes competeixen entre elles. Al final de la gala s’expulsen a dues 

parelles, les menys votades pel públic. En la gala final, els 8 finalistes competeixen de manera 

individual,  ballant  vàries  coreografies.  El  públic  vota  al  llarg  del  programa  per  salvar  el  seu 
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ballarí preferit i en rondes successives es van expulsant concursants, fins que només queda el 

guanyador.  

 

Per  analitzar  els  valors  que  projecta  aquest  programa  s’ha  elegit  la  primera  temporada  de 

Fama  ¡a bailar!. Així,  s’ha aplicat  la graella d’anàlisi  textual  (veure apartats 3.3.  i 3.4) a una 

mostra formada per: 

•  Tres  càstings:  el  càsting  de Madrid  (26.12.2007),  el  de  València  (01.01.2008)  i  el 

càsting final (06.01.2008). 

• Els programes diaris de tres setmanes senceres:  

o Setmana 1‐2  (de dilluns a dimarts, és a dir, des de  l’entrada a  l’escola  fins a 

l’expulsió  dels  dos  primers  concursants  i  l’entrada  d’una  nova  parella), 

programes emesos del 07.01.2008 al 16.01.2008 

o Setmana  9‐10  (de  dimecres  a  dimarts,  és  a  dir,  d’expulsió  a  expulsió); 

programes emesos del 05.03.2008 al 11.03.2008)  

o La  darrera  (de  dilluns  a  divendres),  programes  emesos  del  21.04.2008  al 

25.04.2008) 

• Tres  gales:  la  segona  gala  setmanal  (emesa  el  30.03.2008),  la  semifinal  (emesa  el 

27.04.2008) i la final (emesa el 28.04.2008).  

També s’ha visionat la resta de capítols de la primera temporada i la segona. 

Seguint  allò  dit  en  les  preguntes  d’anàlisi  (apartat  3.2),  ens  fixarem  especialment  en  els 

personatges  (característiques  dels  participants  i  els  experts,  rols  assignats,  la  relació  que 

s’estableix entre aquests...), les transformacions (problema inicial, causes d’aquest, estat final 

desitjat, mètodes  de  consecució)  i  els mecanismes  emprats  en  aquest  programa  per  crear 

l’efecte de real.  

Com en els altres casos, aquesta anàlisi no seguirà l’estructura de la graella d’anàlisi, sinó que 

s’organitzarà de la manera següent:  

• Anàlisi de l’enunciat:  
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o Les característiques dels personatges (gènere, edat, classe social...). 

o Les característiques dels espais. 

o Estructura  actancial:  a  través  de  l’anàlisi  semio‐narratiu  es  veurà  com  es 

distribueixen  els  rols  narratius  entre  els  personatges  i  quin  tipus  d’accions 

duen a terme. Al mateix temps, ens servirà per  identificar  l’estat  inicial  i final 

dels participants, l’objecte de valor i quin tipus d’accions porten a aconseguir‐

lo.  

Un  cop  explicada  aquesta  estructura  actancial,  es  desenvoluparan  més 

detalladament els problemes, causes, solucions  i estats finals representats en 

el programa.  

• Anàlisi de  l’enunciació: veurem com els elements vistos en  l’anàlisi de  l’enunciat són 

representats a  través dels recursos de  l’enunciació  (llenguatge audiovisual, narració). 

Centrarem  l’atenció  en  la  representació  de  la  falta  i  l’establiment  del  contracte,  el 

procés de transformació i el desenllaç. 

• Conclusions: en les que s’assenyalaran els valors despresos dels elements anteriors. En 

aquestes es farà referència als personatges, les transformacions, i la visualització de la 

realitat (les friccions que s’estableixen en els programes entre representació i realitat). 

Veurem que Fama ¡a bailar! és molt diferent respecte els programes de  la mostra que s’han 

analitzat fins ara. En primer lloc, planteja una transformació professional amb una durada tant 

a nivell de  la història com del relat molt superior a  la resta de programes. En el programa es 

prescriurà que la formació, la disciplina i l’entrega absoluta a la feina (a més del talent) són les 

eines necessàries per aconseguir  l’èxit professional. A més del talent  i  l’esforç, en  introduir el 

vot  de  l’audiència  com  la manera  d’escollir  quins  participants  continuen  en  el  programa, 

apareix també el concepte de la fama com una manera de mesurar l’èxit professional. 
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4.9.2. Anàlisi 

4.9.2.1. Anàlisi de l’enunciat 

Personatges 

Els participants  seleccionats per entrar en el programa  són nois  i noies  anònims que  tenen 

entre 18  i 34 anys. Majoritàriament provenen de diferents  llocs d’Espanya, però també hi ha 

participants  d’altres  països  (sobretot  Cuba).  Pertanyen  a  diferents  classes  socials  i  tenen 

diverses  orientacions  sexuals.  En  general,  els  participants  són  guapos,  prims  i  atlètics  (amb 

l’única excepció de Susana, amb sobrepès). Ballen diferents estils i han tingut formacions molt 

diverses: des de b‐boys que han après a ballar al carrer (Hugo, Álex, Quique i un llarg etcètera) 

a  ballarins  amb  una  forta  formació  clàssica  (Lorena,  Jacob).  La majoria,  però,  tenen  poca 

formació. Destaca el gran nombre de participants que passen pel programa, donat que cada 

setmana s’expulsa una parella i en el seu lloc n’entra una de nova. 

Els  experts  són  cinc:  Víctor  Ullate  Roche,  Lola  González, Marbelys  Zamora,  Rafa Méndez  i 

Sergio Alcover. Cadascun es ballarí  i  coreògraf de diferents estils:  clàssic,  líric,  funky  i  street 

dance. No s’especifica la seva experiència professional, però es dóna a entendre que tenen una 

carrera dilatada  i que són experts en el seu estil. En tots els casos seran professors estrictes  i 

durs  (especialment  Lola  i Marbelys),  amb un  alt nivell d’exigència.  S’estableix  així una  forta 

desigualtat  jeràrquica entre professors  i alumnes  (experts  i participants). Ara bé, al  llarg del 

programa  els  professors  estableixen  relacions  personals  amb  els  participants, mostrant‐se 

afectuosos  i emocionant‐se  sovint, especialment en  les expulsions de  les darreres  setmanes 

(Figura 4.9‐1).  
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FIGURA 4.9‐1: L’EMOCIÓ DELS PROFESSORS 

  

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, DIVENDRES SETMANA 15) 

 

Finalment, en els programes diaris  i  les gales  també hi ha una presentadora: Paula Vázquez, 

que introdueix els vídeos i blocs del programa, així com les actuacions. Aquesta porta sempre 

un vestuari molt juvenil i manté una actitud alegre i desenfadada que contrasta amb la serietat 

que habitualment demostren els professors. 

 

FIGURA 4.9‐2: PAULA VÁZQUEZ 

   

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, SETMANA 1) 
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Espais 

Al  llarg  del  programa  apareixen  a  Fama  ¡a  bailar!  diferents  espais  que  aporten  elements 

interessants a la significació del programa. En distingirem tres: 

• Els espais en els que es desenvolupen les diferents fases del càsting. 

• L’escola/plató  en  el  que  els  participants  viuen,  assagen  i  actuen  en  directe  en  els 

programes  diaris.  Aquest  espai  està  dividit  en  tres:  la  casa,  l’escola  i  el  plató  dels 

programes diaris. 

• L’espai en el que es desenvolupen les gales setmanals. 

En els càstings els espais evolucionen des de l’àmbit semi‐privat al públic, una evolució que és 

equivalent al camí que recorren els participants en el programa: de ser persones desconegudes 

a  ser  famosos. En  les dues primeres  fases, el càsting es desenvolupa en espais  semi‐privats: 

sales d’escoles de ball sense públic. En la semifinal l’espai evoluciona: és un teatre, però tancat 

al  públic.  En  aquests  espais  els  aspirants  actuen  només  per  als  professors,  per  tal  de 

convèncer‐los que mereixen entrar en el programa. En canvi, la coreografia grupal del càsting 

final suposa el pas a un espai públic (una plaça de Madrid). 

La  casa/escola/plató  en  la  que  van  a  viure  els  participants  seleccionats  en  el  càsting  està 

dividida  en  dos  edificis  separats  per  un  jardí  amb  piscina:  la  casa  (cuina,  habitacions,  sala, 

banys)  i  les  sales  d’assaig. Aquesta  separació  física  entre  aquests  dos  edificis  transmet  una 

separació de l’àmbit personal i laboral. Ara bé, el fet que a la pràctica qualsevol espai s’utilitzi 

com espai d’assaig pels participants (i a vegades els professors) fa que la distància entre treball 

i vida s’esborri. De la mateixa manera que tots els espais, fins i tot les habitacions, són espais 

de treball, qualsevol moment també és horari laborable. Això emfasitzarà la idea d’esforç que 

es transmet en el programa, com veurem més endavant. 

En  la  casa  (Figura 4.9‐3)  tot és  comunitari  i obert. Això  afavoreix  l’establiment de  relacions 

personals, donat que no hi ha espai per a la intimitat o soledat, i també remet a valors com la 

cooperació, l’amistat, etc. molt presents en el programa. Les càmeres permeten veure tots els 

espais (excepte les dutxes i els lavabos), de manera que tota la seva quotidianitat és visible per 

a  l’espectador.  També  hi  ha  un  “confessionari”  (Figura  4.9‐4),  seguint  el  model  de  Gran 

Hermano, on els participants van a explicar  com  se  senten, què pensen,  com van viure una 

situació determinada, etc. 
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FIGURA 4.9‐3: LA CASA  

  

  

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, DILLUNS SETMANA 1) 

 

FIGURA 4.9‐4: EL CONFESSIONARI 

 

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, DILLUNS SETMANA 1) 

 



Fama ¡a bailar! 

523 

En l’edifici destinat a les classes hi ha sales d’assaig amb un aspecte típic d’escola de ball: terra 

de fusta, bancs per seure, barres  i miralls (Figura 4.9‐5). També hi ha una sala anomenada el 

“despatx de  la direcció de  l’escola”,  és  a dir,  el despatx de  Lola  i Víctor on parlen  amb  els 

participants amb algun problema de rendiment o comportament (Figura 4.9‐6). Està clar que 

els espais a Fama ¡a bailar! fan referència a una escola (i veurem que això es reflecteix també 

en el llenguatge utilitzat pels experts i Paula Vázquez), cosa que reforça la idea d’aprenentatge.  

 

FIGURA 4.9‐5: LES SALES D’ASSAIG 

 

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, DIMECRES SETMANA 2) 

 

FIGURA 4.9‐6: EL DESPATX DE DIRECCIÓ 

 

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, DIMECRES SETMANA 1) 
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Els espais de l’edifici de l’escola és on els professors i els participants interactuen, establint‐se 

en  aquest  cas  una  separació  estricta  entre  l’àmbit  de  les  classes  i  l’espai  privat  dels 

participants, on els professors no entren. Ara bé, en alguns moments els professors trencaran 

aquesta  separació  i  aniran  a  la  casa  per  donar  ànims  o  parlar  amb  algun  participant  de 

qüestions  personals.  Aquests  moments  serveixen  per  fer  visible  la  relació  personal  que 

s’estableix entre els professors i els participants (Figura 4.9‐7).  

 

FIGURA 4.9‐7: LOLA EN L’ESPAI PRIVAT DELS PARTICIPANTS 

   

 

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, DIMECRES SETMANA 1) 

 

Finalment, hi ha el plató,  l’espai en el que es desenvolupen els programes diaris en directe. 

Aquest té la forma d’una sala d’assajos inspirada en la pel∙lícula Fama: grans ventiladors a les 

parets, parets de totxo... (Figura 4.9‐8), mantenint el símil de l’escola de ball. 
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FIGURA 4.9‐8: EL PLATÓ DE FAMA ¡A BAILAR! 

 

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, DILLUNS SETMANA 1) 

 

De  fet, aquest plató  té unes característiques que  l’allunyen de  l’espectacle  televisiu. Per una 

banda, no sembla pensat per a què s’hi desenvolupi un programa televisiu (per exemple, en la 

Figura  4.9‐8  es  pot  veure  com  en  aquest  espai  hi  ha  un  pilar  central  que  dificulta  que  les 

coreografies es mostrin bé). Per l’altra, no hi ha espai per al públic. De fet, quan els divendres 

assisteix públic al plató, aquest és molt reduït (unes 30 persones)  i, donat que estan drets al 

voltant de  la pista de ball on també hi ha els participants mentre no els toca ballar, semblen 

uns companys més de l’escola. A més, els participants actuen d’esquena al públic i de cara a les 

càmeres i al jurat (Figura 4.9‐9), evitant qualsevol comparació amb un teatre. 

 

FIGURA 4.9‐9: EL PÚBLIC AL PLATÓ DE FAMA ¡A BAILAR! 

   

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, DIVENDRES SETMANA 1) 
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Aquestes característiques converteixen el plató en un espai semi‐privat (una aula), enlloc d’un 

espai públic com un teatre en el que els participants ballen per una audiència nombrosa. En 

conclusió es pot dir que en  tot moment  l’èmfasi del programa no  resideix en  la construcció 

dels participants en estrelles, sinó en  la seva transformació en professionals del ball. Aquesta 

idea  d’espai  privat  s’emfasitza  amb  els  comentaris  que  fa  Paula  Vazquez  (situada  fora  del 

plató) quan anuncia una connexió en directe amb aquest o amb algun dels espais de l’escola: 

“nos colamos en la escuela”.  

Finalment,  l’espai en el que es desenvolupen  les gales és totalment diferent als anteriors. És 

similar  a  un  pavelló  esportiu,  amb  grades  plenes  de  públic  a  tres  dels  quatre  costats  de 

l’escenari  (Figura  4.9‐10).  Aquest  espai  crea  un  discurs  totalment  diferent  en  relació  als 

participants,  ja  que  és  un  espai  públic  amb molts  espectadors:  aquests  ja  no  són  alumnes 

d’una  escola,  sinó  artistes  dalt  d’un  escenari.  Ara  bé,  hi  ha  una  distància molt  gran  entre 

l’escenari i el públic, de manera que això dificulta que s’estableixi una interacció entre aquests 

i que es pugui veure la reacció del públic davant dels ballarins (un element fonamental a l’hora 

de representar als participants com a estrelles). 

 

FIGURA 4.9‐10: L’ESPAI DE LA GALA 
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FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, GALA 2) 

 

Estructura actancial: rols, estats, objecte de valor i accions 

Fama ¡a bailar! comença amb la narració del procés de selecció dels participants (càsting). És a 

dir, es  fa visible un procés que en els altres realities de  transformació és elidit:  l’elecció, per 

part dels experts del programa, dels participants que mereixen la seva ajuda. Així, en aquesta 

fase ens  trobem amb  individus  (els aspirants) que comparteixen un mateix objecte de valor: 

ser ballarins professionals que actuen per un públic228. A aquest objecte de valor sovint es fa 

referència com un somni, és a dir, és quelcom molt desitjat, però al mateix  temps percebut 

com a molt difícil d’aconseguir. Així,  la  feina és  representada no només  com un objecte de 

valor socioeconòmic (una manera d’ascendir social  i econòmicament), sinó sobretot com una 

forma  de  realització  personal  i  d’arribar  a  la  felicitat  (és  a  dir,  un  objecte  de  valor 

vivencial/existencial).  Ara  bé,  als  participants  els  falta  competències  per  aconseguir‐ho:  no 

saben ballar prou bé encara  i, en conseqüència, no poden adquirir  l’objecte de valor per ells 

mateixos.  Per  tant,  els  participants  són  personatges  incomplets  i  incompetents.  Així,  per 

arribar  a  aquest  objecte  de  valor  final  calen  altres  objectes  de  valor  instrumentals:  en  una 

primera fase entrar en el programa229 i, un cop hagin entrat en aquest, guanyar el concurs i el 

premi que comporta (una beca d’estudis).  

                                                            
228 Aquí el  fet d’actuar en escenaris és allò  fonamental,  ja que molts d’ells són professors de ball, per 
tant tècnicament viuen del ball, però segueixen tenint una falta inicial. 
229 És interessant com en la segona temporada de Fama ¡a bailar!, els aspirants ja plantegen entrar al 
programa com un objecte de valor en sí mateix, com un somni. 
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En  la fase del càsting  l’objecte de valor al que aspiren els joves és entrar en el programa. Ara 

bé, aquest objecte de valor instrumental no pot ser aconseguit per tots els aspirants, ja que les 

places  són  limitades.  És  a dir, per  tal que  algú  arribi  a un estat de  conjunció  cal que  altres 

mantinguin la seva disjunció. D’aquesta manera s’introdueix la figura del rival. 

En la fase del càsting els aspirants intenten seduir els experts, fer‐los voler ajudar‐los. Si en la 

resta de  realities  allò que mobilitzava  la  voluntat d’actuar dels  experts  era  el  sofriment del 

participant (i, per tant, la compassió), a Fama ¡a bailar! és el talent. És a dir, els aspirants han 

de demostrar que tenen unes mínimes competències (saber ballar i voler aprendre i treballar, 

és a dir,  tenir una bona disposició) per aconseguir esdevenir ballarins professionals. Això no 

treu que molts dels aspirants expliquin històries de sofriment personal, relacionades o no amb 

l’objecte  de  valor:  incomprensió  per  part  de  la  família,  la  impossibilitat  per  poder  estudiar 

dansa degut a problemes econòmics, mort de familiars, etc. Ara bé, aquest sofriment no és un 

factor que influeixi en la decisió dels jutges. 

Un cop els 20 participants són triats, comença el seu procés de transformació. En aquest, els 

professors  adopten  el  rol de  subjectes d’acció, donada  la  seva  condició d’experts  (és  a  dir, 

tenen  les competències necessàries per actuar). Els cinc professors duran a  terme una acció 

comunicativa  (ensenyar) per  tal de  fer guanyar als participants  les competències necessàries 

per adquirir  l’objecte de valor per ells mateixos: ser ballarins professionals. Com hem dit, en 

aquesta fase del programa apareix un segon objecte de valor instrumental: guanyar el concurs 

i aconseguir una beca d’estudis. Els participants, altre cop, seran rivals, ja que tots ambicionen 

aquest mateix objecte de valor i només un d’ells podrà acabar amb un estat de conjunció.  

Ara bé,  la  relació entre aconseguir els objectes de valor  instrumentals  (entrar al programa  i 

guanyar el  concurs)  i  l’objecte de valor  final  (ser un ballarí professional) no és directa. Com 

hem  dit  anteriorment,  estar  a  l’escola  el  màxim  temps  possible  i  guanyar  el  premi  del 

programa  (una  beca  d’un  any  en  una  escola  internacional)  ha  d’apropar  el  participant  a 

l’objecte de valor final, tot i que no hi ha una relació directa entre un i altre. Al mateix temps, 

donat que la transformació que experimenten els participants és de parcialment competents a 

competents,  aquesta  no  és  totalment  negada  als  altres  participants  que  no  guanyin  el 

programa, sinó que serà una qüestió de graus: tots milloren i tots surten de l’escola una mica 

més a prop de convertir‐se en ballarins professionals.  
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Al  final  del  programa  es  proclama  el  guanyador,  que  arriba  a  un  estat  final  de  conjunció 

respecte l’objecte de valor instrumental (guanyar una beca d’estudis), mentre que queda fora 

del relat el moment en què aconsegueix ser un ballarí professional i dedicar‐se a actuar en els 

escenaris.  

Finalment, al  llarg del relat, es representa el reconeixement dels professors com a herois per 

part dels participants i reben una sanció en forma d’agraïment. 

 

Anem ara a analitzar amb més detall la falta inicial dels participants, l’estat final al que aspiren 

i, sobretot, els mitjans de consecució prescrits pel programa.  

Ja hem vist que  la  falta  inicial dels  joves participants de Fama ¡a bailar! és que no es poden 

dedicar professionalment a allò que volen, a la seva vocació. La causa assenyalada és la manca 

de formació (habitualment per qüestions econòmiques) i oportunitats. Així, per poder apropar‐

se  a  l’objecte  de  valor,  caldrà  que  abans  els  participants  siguin  admesos  en  el  programa  i 

guanyin  el  concurs.  Veurem  a  continuació  quins  elements  determinen  l’evolució  dels 

participants en el programa i quins valors es transmeten. 

En  relació  als  mètodes  de  consecució  per  guanyar  el  programa,  vist  com  una  manera 

d’apropar‐se a l’èxit professional, es dóna una interessant dualitat entre:  

• El talent i l’aprenentatge, que apareix en la dimensió d’escola de Fama ¡a bailar! i del 

paper que es reserva als professors com a jutges del concurs. 

• La popularitat/fama, conseqüència del fet que Fama ¡a bailar! és un concurs en el que 

l’espectador té un paper actiu a l’hora de determinar la trajectòria dels participants en 

el programa.  

Aquesta dualitat entre  talent/aprenentatge  i  fama es desenvolupa en el programa que, per 

una banda narra un procés d’aprenentatge i, per l’altra, construeix els participants en estrelles. 

Ara bé,  en  el programa no  es dóna  el mateix pes  a  aquests dos  elements:  Fama  ¡a bailar! 

clarament privilegia  l’aprenentatge. Això es  fa a  través de diversos elements. Per exemple a 

través del disseny de l’espai (ja hem vist que s’agafa com a referent una escola) i el vocabulari 

emprat: el recinte del programa s’anomena escola,  les proves a  les que s’han d’enfrontar els 

participants  son  exàmens,  les  parelles  que  reben  la  immunitat  són  aquelles  que  tenen  un 
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excel∙lent i les que estan nominades aquelles que han suspès, Víctor és el director de l’escola i 

Lola  la  cap  d’estudis,  les  reunions  que  mantenen  Víctor  i  Lola  amb  els  participants  són 

tutories... 

El funcionament d’aquesta escola es fonamenta en quatre valors, prescrits pel programa com 

la millor forma per aconseguir les aspiracions professionals: 

• El treball, l’esforç i la constància. 

• L’exigència màxima. 

• El sacrifici de la vida personal. 

• La disciplina.  

En el programa  s’emfasitza constantment  la  idea del  treball,  l’esforç  i  la constància de dues 

maneres  diferents.  En  primer  lloc,  a  través  dels  comentaris  i  discursos  dels  professors  (en 

especial  Víctor  i  Lola  en  els  veredictes).  Per  exemple,  Víctor  i  Lola  ja  van  advertir  als 

participants el primer dia que van arribar a l’escola: 

Càsting final: 

Víctor: Bienvenidos a la escuela de Fama. Queremos apostar por vuestros sueños y luchar 

por vuestras ilusiones. Pero el principal paso lo habéis dado vosotros. Es el momento de 

esforzarse y disfrutar con el trabajo. Tenéis que sobrepasar la barrera del cansancio y de 

los dolores. No va a ser nada fácil, lo aviso, pero ahí vamos a ver al verdadero artista que 

lleváis dentro. A partir de hoy ésta es vuestra escuela, éste es vuestro hogar. 

Lola: Nos espera mucho trabajo y esfuerzo a todos. Está en juego una beca para estudiar 

durante un año en una prestigiosa escuela  internacional. Y sólo uno de vosotros podrá 

conseguirla. 

En  segon  lloc,  a  través  de  la  càrrega  de  treball  que  se’ls  encomana  als  participants:  cada 

setmana han de preparar una  coreografia en parella, una  coreografia  grupal  amb  Lola, una 

coreografia  grupal  creada  per  ells,  preparar  coreografies  en  les master  class,  coreografies 

d’acompanyament per les actuacions de cantants a plató, així com les coreografies dels reptes, 

coreografies complementàries per guanyar la immunitat, etc.  
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El segon valor que es transmet en el programa és l’exigència màxima: els participants sempre 

ho han de donar tot, mai es poden relaxar, totes  les proves  i coreografies són  importants. El 

dia on es mostra més clarament la necessitat de treballar sempre al màxim és el dimarts de la 

catorzena setmana: els participants executen en directe una coreografia grupal que han hagut 

de preparar ells mateixos en quatre dies. La coreografia resulta ser massa simple  i  l’execució 

està plena d’errors, de manera que no està a l’alçada d’allò que esperaven els professors. Així, 

es  desencadena  un  gran  conflicte,  mostrat  en  part  en  directe  i  en  part  en  vídeos  en  el 

programa del dia següent:  

Lola: ¿Os habéis planteado hacer un trabajo serio o pensáis que todo vale?  

Victor: Chicos,  tenemos  la sensación de que hoy nos habéis  tomado el pelo. ¿Vosotros 

creéis que éste ha sido un trabajo a la altura de profesionales o casi profesionales, que es 

lo que sois?  

Lola:  Tenéis muchísimos más  recursos  de  los  que  habéis  sacado  hoy  aquí.  Y  ya  no  es 

solamente los recursos. La intención al bailar. Basta ya de bailar así, chicos. ¡Caperucita 

roja en el cuento!. ¿Dónde está el espíritu de los bailarines de Fama? (…) Me voy a reunir 

con Víctor porqué es muy probable que hoy nadie merezca luchar por la inmunidad.  

(…) 

Lola: Nos habéis decepcionado esta semana y lo más importante es que os habéis fallado 

a  vosotros mismos. Ninguno  de  vosotros merece  ser  finalista  de  Fama  después  de  la 

actuación que hemos visto. 

(…) 

Victor: ¿Os parece que habéis hecho un buen trabajo? (...) Hay mucha gente que se está 

esperando  lo mejor de vosotros y  le estás dando esto. ¡Esto es una mierda! He sentido 

vergüenza. Yo no voy a ser el director de una escuela con gente como vosotros. 

(…) 

Lola: Lo que estoy esperando hoy es una disculpa. (...) porque estoy muy decepcionada, 

muy decepcionada hoy. A mí se me ha caído mucha gente al suelo hoy.  (...) Os hemos 

dado todo, todo lo que sabemos, toda nuestra experiencia, todos los  conocimientos  que 

tenemos. Todos os estamos enseñando cosas que nadie jamás os va a enseñar. Nadie va 

a pararse y enseñaros estas cosas. Y  la  respuesta que hemos obtenido hoy ha  sido de 

decir: no valéis la pena, no vale la pena estar con esta gente aquí. (...) Porque yo he dado 
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mucho cariño aquí y he dado mucha profesionalidad y mucho  trabajo y muchas horas, 

tantas como vosotros o más (...) y no esperaba una cosa así.  

Es destaca, doncs, la necessitat de tenir una exigència màxima en tot moment i estar a l’alçada 

de  les  expectatives  que  els  professors  han  dipositat  en  els  participants.  De  fet,  el  verb 

“defraudar” apareix contínuament en els veredictes de Lola i Víctor quan algun participant falla 

en la seva actuació. Com es pot veure, l’actitud dels professors amb els participants és sempre 

molt dura. 

De  fet  aquesta  exigència  mai  es  rebaixa.  Per  exemple,  a  mesura  que  van  entrant  nous 

participants a l’escola, aquestes noves parelles estan en un clar desavantatge respecte la resta 

de participants (han rebut menys classes  i no són coneguts pel públic). Això fa que  la majoria 

de les parelles noves només durin una setmana230. Ara bé, la responsabilitat sempre recau en 

els participants: són ells que han de treballar  i posar‐se al nivell dels altres  independentment 

de si aquesta és una demanda realista o no. És a dir, segons el programa i els seus professors, 

tot depèn del treball  individual. Un bon exemple és Laura  i Toni, una parella que entra en el 

concurs  la  novena  setmana  i  s’han  d’aprendre  una  coreografia  de  Marbelys  amb  molta 

dificultat tècnica. La parella no se’n surt, així que la professora els crida l’atenció: 

Dimecres, setmana 9: 

Marbelys: ¿Habéis visto el nivel que hay en Fama? (...) Pues así tenéis que trabajar. Estáis 

perdidos con este  ritmo. No vais a  llegar así, no vais a  llegar de  la manera que estáis 

trabajando. (…) En tu primera clase me dijiste, mira estoy contenta porque yo soy lírica. 

Te digo, Laura, que te equivocas. No es verdad. Te queda un trabajo inmenso por hacer y 

lo primero que hay que trabajar es con la dificultad que uno tiene. Lo que estáis haciendo 

no está al nivel, estos chicos la mayoría son de urbano no son bailarines técnicos y Hugo 

está sacando un  lírico y están sacando un  lírico  los demás. Espabilad porque no  llegáis 

chicos,  lo  siento  pero  es  el  trabajo  que  se  hace  dentro  de  la  escuela.  ¿Estáis  aquí  de 

fiesta, Laura? Pues a trabajar. 

També el sacrifici  i  la dedicació completa a  la feina és un valor  important en el programa. En 

primer  lloc, els participants han de viure a  l’escola tota  la durada del concurs, aïllats del món 

exterior  i  sense  poder mantenir  cap  comunicació  amb  la  família  (només  en moments molt 

                                                            
230 En el programa es parla de “la maldición de los nuevos”, tot i que no té res a veure amb malediccions 
sinó amb regles de joc mal dissenyades que no tenen en compte la necessitat d’un augment progressiu 
de la dificultat.  
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puntuals, com a premi). És a dir, han de deixar‐ho tot per tal de millorar professionalment (un 

bon exemple és Susana, que deixa al seu fill de tres anys fora)231. En segon  lloc, com hem dit 

anteriorment,  els  moments  de  treball  i  els  moments  de  vida  personal  estan  totalment 

barrejats,  sense  límits precisos  (conseqüència del volum de  feina al que han de  fer  front): a 

totes  hores  estan  assajant  per  totes  les  habitacions  de  la  casa  i  l’escola.  En  definitiva,  es 

prescriu la subordinació de la vida personal a la professional. 

Finalment,  la disciplina és un altre dels valors prescrits en el programa  i que  forma part del 

funcionament de l’escola, sempre present en els comentaris dels professors: 

Dimecres, setmana 2: 

Marbelys crida l’atenció a Paula perquè porta texans a la seva classe: Paula, esto es una 

escuela, tiene unas normas. Yo te he visto ensayando en casa la coreografía grupal y tú 

ibas con vaqueros  igual. Si te vas a  integrar rápido, ponte  las pilas, ropa de ensayo, te 

quedan muchas horas de trabajo. 

S’estableix així una forta desigualtat jeràrquica entre alumnes i professors: en el moment que 

un alumne posa en dubte alguna indicació o alguna norma del programa se li crida ràpidament 

l’atenció. Per exemple, el dijous de la setmana 1, Lola té una tutoria amb Hugo perquè no s’ha 

pres  seriosament el  tribunal de  la  convivència: ha posat un punt vermell al∙legant un motiu 

banal, dient que “ya que esto es algo serio, pondré un punto negativo cuando tenga un motivo 

serio”. Lola li diu: 

Dijous, setmana 1: 

Lola: Te he llamado para hablar contigo porque en el tribunal de la convivencia no me ha 

gustado  tu actitud. Ni  tu manera de hablarme.  [Hugo  intenta  interrompre‐la]. Déjame 

que termine de hablar y luego hablas. No te he contestado porque no me gusta poner en 

evidencia a nadie. ¡No vuelvas a hablarme así! 

Un  altre  exemple  el  trobem  en  el  dilluns  de  la  tercera  setmana.  Quique  es  queixa  en  el 

confessionari del vestuari que han de portar per a una coreografia grupal de Lola. La resposta 

d’aquesta no es fa esperar: 

                                                            
231 De fet, ja en els càstings hi ha aspirants que manifesten que han posat en perill la seva feina per anar 
al càsting. 
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Dilluns, setmana 3: 

Lola: Estamos aquí para formarnos como profesionales y un bailarín profesional no opina 

jamás sobre el vestuario, ni sobre maquillaje, ni sobre la peluquería que se le pone. Estoy 

muy decepcionada. No me gustan los comentarios. Si alguien tiene nervios o inseguridad 

que se los trague, pero que no le eche la culpa a los demás ni a otras personas que están 

trabajando. Jamás. Quique, si hay cambios de vestuario de última hora no puedes opinar 

sobre  ellos.  (…)  No  voy  a  permitir  faltas  de  respeto  de  este  tipo,  ni  al  equipo  de 

profesionales que están trabajando, de estilismo que están trabajando, ni para mí que he 

decidido esta  imagen para este ballet.  (...) Los bailarines no opinan sobre  lo que  llevan 

puesto de vestuario. Esta es la primera norma para trabajar. 

El mateix tipus de reacció tenen els professors quan algun alumne posa en dubte alguna part 

de les coreografies (per exemple els problemes d’Esther amb les coreografies sensuals de Rafa 

per por que la seva parella s’enfadés).   

Tota  aquesta  duresa  del  treball  a  l’escola  no  es  planteja  com  quelcom  gratuït  o  com  un 

mecanisme per crear dramatisme, sinó com un aprenentatge per al món professional, que els 

professors sempre el descriuen com molt més dur que l’escola: 

Divendres, setmana 1: 

Rafa, parlant amb Paco  i Sonia: ¿Sabes cuántas coreografías se aprende un profesional 

cuando tiene que trabajar en un día? (...) Y tú tienes una semana para un minuto. Yo me 

he  tenido que preparar para hacer dos  y  tres números de dos  y  tres  y  cuatro  y  cinco 

minutos. 

Tal  com  hem  dit  anteriorment,  a més  d’un  centre  d’aprenentatge,  Fama  ¡a  bailar!  és  un 

concurs  i  la decisió  sobre qui  segueix  en  el programa  i qui  l’ha d’abandonar  és  compartida 

entre  professors  i  espectadors.  D’aquesta  manera,  les  regles  del  programa  fan  que  els 

participants  avancin  en  el  concurs  gràcies  a  una  combinació  de  talent  (les  decisions  dels 

professors)  i  fama  (les  decisions  dels  espectadors).  Ara  bé,  la  balança  en  el  programa  es 

decanta pel costat del talent. En primer lloc, els professors tenen un poder important a l’hora 

de  decidir  el  futur  dels  participants:  tenen  la  capacitat  de  nominar  dos  participants  cada 

setmana  (que  a  la  pràctica  significa  quatre  participants  nominats)  i,  a més,  també  poden 

expulsar un participant cada setmana (un dels dos que s’enfronten en el repte). Els criteris que 

utilitzen els professors per determinar qui mereix  i qui no mereix seguir en el programa, que 
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s’expliciten en els veredictes d’immunitat  i de nominació, tenen a veure exclusivament en  les 

competències dels participants com a ballarins:  

• El resultat final. 

Divendres setmana 1: 

Lola (veredicte a Susana i Jesús): Os dije que lo que contaba era el resultado final. 

• La  capacitat d’evolució dels ballarins  i  la  rapidesa d’aquesta evolució. Els professors 

acostumen a manifestar que si algú evoluciona massa lentament no hi ha lloc per ell  a 

l’escola, degut al ritme que es demana. 

• Que un ballarí sigui capaç d’adaptar‐se a diferents estils. No es valora l’especialització, 

sinó que es busca el “ballarí més complet”. 

• Transmetre emoció. 

Dilluns setmana 2: 

Rafa  (assaig  amb Marcos  i  Lorena):  Los  bailarines  no  son  grandes  bailarines  por  su 

técnica, sino por su pasión. 

• Tenir força i energia a l’escenari, presència. Estar sempre al cent per cent. 

Divendres setmana 1: 

Lola  (veredicte  a  Susana  i  Jesús):  Tienes  una  fuerza  tremenda  y  la  verdad  es  que 

traspasas al público y esto se agradece. 

• Saber  improvisar  i  fer  front als  imprevistos. Saber  seguir ballant quan un  s’equivoca 

sense que ho noti el públic.  

Divendres setmana 1: 

Víctor  (veredicte a  Javi): Se nota que no estás a gusto con tu coreografía  (...) y esto es 

algo que no debes traspasar al público. 

A més, també es tenen en compte els valors de l’esforç, la constància, la disciplina i el sacrifici 

als que ens hem referit abans: 



Capítol 4: Anàlisi de la mostra 

536 

• Esforç  i  constància  (haver  assajat  i  treballat  la  coreografia  de  forma  constant,  no  a 

última hora). 

Divendres setmana 1: 

Lola (tutoria de Paco): Cuando alguien se esfuerza tiene todos mis respetos. El problema 

contigo es que yo no veo que te estés esforzando. Yo digo una cosa y tú, es que no estás 

atento y entonces me bajas el ritmo. Es que tú te pones atrás y cuando te pones atrás 

vagueas. Te escondes detrás del profe o te escondes detrás de alguien y no te salen  los 

pasos. 

(…) 

Víctor (tutoria de Paco): Sigues sin trabajar bien, escurres el bulto y haces lo que te da la 

gana. (...) Tiras la toalla enseguida, te quejas que si esto, que si lo otro... (...) Yo creo que 

nos estás tomando un poco el pelo. 

(…) 

Lola  (veredicte a Paco  i Sonia): Debéis  trabajar durante  toda  la semana, no esperar al 

último momento (...) [a Paco] No te  lo has tomado en serio hasta el último momento y 

esto  ha  perjudicado  a  Sonia.  Si  te  lo  hubieras  tomado  en  serio  desde  el  principio,  no 

después de mi charla, el truco habría sido perfecto. Estoy segura porque creo que puedes 

hacerlo. 

• La motivació (voler estar allí). Sacrificar la vida personal per estar en l’escola (deixar un 

fill a  casa, parelles...) és  valorat positivament  i  com una mostra de  la  implicació del 

participant amb el programa.  

Dimarts, setmana 2: 

Víctor: Hemos visto mucho entusiasmo y muchas ganas por ser la mejor (...).  Pero hemos 

valorado  los  resultados de hoy y  la capacidad de evolucionar y  reaccionar con  rapidez. 

Una de vosotras no ha mostrado el mismo entusiasmo y eso ha  sido  clave en nuestra 

decisión. 

• La disciplina (seguir les instruccions dels professors i les regles del programa, no posar 

en dubte les indicacions, respectar els professors). 
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Per  tant,  en  el programa  es busca un ballarí  amb  talent, polivalent,  amb  energia, que  sigui 

capaç de connectar amb el públic i amb personalitat (aquell factor x que tindria tota estrella), 

però que també sigui disciplinat i tingui constància.  

Pel que  fa al públic  (recordem que  la  seva presència  introdueix en el programa  la  fama  i  la 

popularitat  com  una  forma  d’avançar  professionalment),  aquest  escull  quin  dels  quatre 

nominats vol expulsar, de manera que  té una capacitat  força  limitada d’influir en el  resultat 

final  (i així,  la  importància de  la popularitat per seguir en el programa  també és  limitada). A 

més,  el  fet  que  els  espectadors  votin  per  expulsar  (i  no  per  salvar)  tampoc  afavoreix  la 

construcció  dels  participants  en  estrelles  (ja  que  no  són  els  fans  als  que  es mobilitza),  un 

element que se suma a altres trets del programa ja enumerats, com l’espai i el tipus de premi, 

que tenen més a veure amb l’aprenentatge que amb el món de l’espectacle i les estrelles. 

Ara bé, en  la darrera setmana  les coses canvien una mica,  ja que és el públic qui elegeix els 

finalistes  (i  els  professors  només  elegeixen  una  parella  immune)  i,  a més,  els  espectadors 

escullen quin participant vol  salvar  (i no quin  serà  l’expulsat), mobilitzant, aquest cop  sí, els 

seguidors i fans. D’aquesta manera, augmenta el paper de la popularitat per sobre del talent.  

Aquesta  dicotomia  entre  talent  i  esforç,  per  una  banda,  i  popularitat,  per  l’altra,  en  el 

programa  s’acostuma  a  amagar,  explicitant  que  talent  i  fama  van  junts.  Ara  bé,  sovint  el 

resultat  de  les  votacions  sembla  desmentir  aquesta  relació:  per  exemple,  en  la  darrera 

setmana han de marxar quatre bons ballarins, mentre que Jandro i Paula, amb un nivell de ball 

clarament inferior arriben a la final: 

Lola parla a Alex  i Sonia abans de ser expulsats: Por separado sois buenos bailarines y 

juntos  sois  mejores  y  nunca,  nunca,  dejéis  que  nadie  diga  lo  contrario.  Sonia  lo 

importante es lo gran artista que eres. 

Víctor: Alex,  eres  uno  de  los mejores  breakers  que  hemos  visto  nunca  y  que  veremos 

jamás. 

Lola (un cop se sap el veredicte del públic): Estoy ante uno de los momentos más difíciles 

de  toda mi  carrera, estoy ante dos grandes bailarines, ante dos grandísimas personas 

que tienen un puesto asegurado en  los mejores escenarios. El público  lo ha tenido muy 

difícil y estemos de acuerdo o no ésta ha sido su decisión. (…) [A Álex]: Para nosotros eres 

un finalista y un ganador. 

Aquestes declaracions contradiuen el que finalment decidirà el públic i oposen fama a talent: 
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Lola a Paula i Jandro abans de l’última expulsió (triada pel públic): Hay bailarines mejores 

que vosotros en la escuela, pero Jandro, Paula, sois finalistas de Fama. 

En la gala de la semifinal, altre cop es veu aquest divorci entre allò que creuen els jutges i allò 

que creu el públic: El jurat decideix que Juan Carlos i Lorena són la millor parella (i com a tals 

guanyen un viatge a Londres), decisió que no tindrà res a veure amb qui serà la guanyadora del 

programa: Vicky (i Quique com a segon més votat). 

En  resum,  a  Fama  ¡a  bailar!  la  manera  d’arribar  a  aconseguir  l’objecte  de  valor  és 

l’aprenentatge. Així en el programa se subratlla a través de la càrrega de treball i l’actitud dels 

professors valors com el treball diari, l’esforç, l’exigència, la plena dedicació i la disciplina, que 

se  sumen al  talent  (imprescindible  i que no es pot ensenyar). Cada alumne arriba  fins on el 

porta el seu propi treball. Però al mateix temps, donat que és un concurs en el que intervé els 

espectadors,  s’afegeix  al  talent  i  l’esforç  una  altra  variable:  la  popularitat,  la  capacitat  per 

connectar  amb  els  espectadors.  El  programa,  doncs,  no  només  narrarà  un  procés 

d’aprenentatge, sinó també la creació d’estrelles. 

Pel que  fa a  l’estat  final al que arriben els participants de  Fama  ¡a bailar!, aquest  continua 

relacionat  amb  l’aprenentatge:  una  beca  que  ha  d’acostar  als  participants  a  poder  ser 

professionals  (però  no  ho  garanteix).  Al  mateix  temps,  el  programa  també  apropa  als 

participants a aconseguir  l’objecte de valor  final  ja que els  construeix  com a estrelles  (quan 

surten del programa són coneguts, cosa que els ha de facilitar trobar feina i ser professionals).  

Tot i que només un pot guanyar el programa, el fet que l’èmfasi sigui en l’aprenentatge fa que 

tots guanyin competències, que tots estiguin més a prop d’aconseguir  l’objecte de valor que 

quan van entrar. I, de fet, que tots els finalistes aconseguissin contractes de feina com a premi 

certifica això.  

 

4.9.2.2. Anàlisi de l’enunciació 

Fama  ¡a  bailar!  és un  reality professional  centrat  en  el món del ball.  En  aquest  la  feina  és 

representada  no  només  com  un  objecte  de  valor  socioeconòmic,  sinó  també  una manera 

d’aconseguir  sentir‐se  realitzat.  Com  a  mitjà  de  consecució  d’aquest  objecte  de  valor  es 

prescriu la formació, destacant valors com l’esforç, l’exigència, la disciplina, el sacrifici. Aquests 

valors es transmeten a través del funcionament del programa, els veredictes i comentaris dels 
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professors  i fins  i tot el disseny de  l’espai en el que es desenvolupa el programa (amb forma 

d’escola).  Però  al mateix  temps,  és  un  programa  que  transforma  els  seus  participants  en 

estrelles, de manera que també crea un discurs sobre la fama.  

Pel que fa a  l’enunciació, veurem a continuació que cada tipus d’emissió que forma Fama ¡a 

bailar!  té  unes  característiques  diferenciades  a  nivell  dels  codis  audiovisuals  utilitzats, 

estructura narrativa... Anem ara a repassar tres moments clau del macrorelat construït a partir 

de  totes  les emissions que van  formar part de  la primera  temporada de Fama  ¡a bailar!:  la 

identificació  de  la  falta  inicial  i  objecte  de  valor  dels  participants  i  la  fase  del  contracte 

(representats  en  els  programes  dedicats  als  càstings),  el  procés  de  transformació  dels 

participants (els programes diaris i les gales setmanals) i el desenllaç (les gales de la semifinal i 

final). 

  

Els càstings: identificació de l’objecte de valor i establiment del contracte 

En els càstings es posa en escena la fase del contracte entre participants, que són incomplets i 

incompetents,  i  els  experts,  que  tenen  les  capacitats  per  fer  guanyar  als  participants  les 

competències necessàries per adquirir l’objecte de valor. Així, els participants han de seduir als 

experts,  convèncer‐los  que  mereixen  ser  ajudats.  La  forma  de  fer‐ho  no  serà  relatant  el 

sofriment que els provoca la seva falta, sinó demostrant que tenen talent.  

Com hem dit en la introducció d’aquesta anàlisi, el càsting consta de quatre fases. Veurem que 

entre  les  tres  primeres  i  la  darrera  fase  del  càsting  hi  ha  una  evolució  en  els  recursos  de 

l’enunciació  emprats  paral∙lela  a  la  que  s’ha  detectat  en  l’anàlisi  dels  espais  i  transmet 

l’evolució que experimenten els aspirants (de ballarins anònims a professionals).  

Hem dit en  l’anàlisi dels espais, que  les primeres fases del càsting es desenvolupen en espais 

semi‐privats (aules d’escola)  i en espais públics però privatitzats (teatres buits) en els que els 

aspirants  ballen  per  al  jurat  i  no  per  al  públic.  De  forma  coherent  amb  això,  els  codis 

audiovisuals  emprats  són  els  del  documental  observacional,  que  en  les  actuacions  dels 

aspirants es combinen amb altres heretats dels gèneres musicals (plans amb moltes diagonals, 

canvi constant de punts de vista, càmera en moviment...).  

Ara bé, a aquesta estètica documental s’hi sumen altres recursos que tenen tres objectius: 
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• Construir els aspirants en personatges (i començar el seu procés de construcció com a 

estrelles). 

• Dramatitzar els esdeveniments: crear moments emotius, d’intriga, còmics.  

• Subratllar  la  importància que  té  l’objecte de valor  final  (ser ballarins professionals)  i 

l’instrumental (entrar en el programa) per als aspirants.  

En  els  programes  dedicats  al  càsting  es  fa  servir  una  narrativa  serial.  Així,  se  segueix  la 

trajectòria  d’alguns  aspirants,  individualitzats  i  convertits  en  personatges,  que  tan  poden 

entrar en el programa com quedar‐se en qualsevol de les fases de selecció. Aquests aspirants 

en els que  se centra  l’atenció es presenten  sempre amb una  fitxa, que els personalitza  i els 

dóna un nom (veure Figura 4.9‐11)232. 

 

FIGURA 4.9‐11: FITXA DE CÀSTING DE MARCOS 

 

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, CÀSTING MADRID) 

 

Així,  per  cada  aspirant  amb  “dret  a  fitxa”  es  combinen  imatges  del  càsting,  en  les  que  es 

presenten  al  tribunal  i  ballen,  amb  imatges  en  les  que  parlen  càmera  (fora  de  la  sala  del 

càsting) i expliquen com els agrada ballar, què senten quan ballen, quin seria el seu somni... Es 

                                                            
232 Les seqüències dedicades a aquests aspirants s’intercalaran amb imatges d’altres aspirants anònims 
en breus cortinetes musicals. Entre aquests també s’hi troben futurs participants. El cas més clar és el de 
Vicky, la guanyadora de la primera edició de Fama ¡a bailar!, que en els càstings no se li dedica cap fitxa 
personal  i  apareix només  fugaçment en un  sumari d’aspirants  (càsting Madrid)  i  tampoc  se  li dedica 
atenció en el càsting final. 
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combinen casos d’aspirants que se centren en un aspecte més professional (demostrar el seu 

talent)  i altres que, a més, expliquen alguna història personal emotiva: per exemple,  Soraia 

(una noia de 17 anys que té un fill) o Paco (la família del qual no accepta que es dediqui al ball). 

En  aquests  casos,  s’utilitza una música dramàtica  que  subratlla  el  sofriment que narren  els 

participants, juntament amb primers plans que mostren la càrrega emotiva del seu testimoni. 

El  càsting  combinen  aquests moments  dramàtics  amb  altres  de  divertits,  per  exemple,  en 

ocasions es fa entrar a  la sala de càsting als acompanyants dels aspirants (familiars, parelles, 

mascotes...) i se’ls fa ballar junts, habitualment amb un efecte còmic. 

Pel que fa a  la dramatització dels esdeveniments, a  l’estètica documental s’hi sumen un gran 

nombre de recursos provinents de la ficció: gran presència de primers plans, ús expressiu de la 

càmera  lenta,  música  heterodiegètica  que  serveix  per  marcar  i  emfasitzar  els  moments 

dramàtics,  de  tensió...  i  l’ús  de  la  focalització  en  la  que  l’espectador  sap  el mateix  que  els 

participants, cosa que permet augmentar la intriga i la tensió en els veredictes de cada fase. A 

més, a nivell narratiu, no hi ha narrador, però sí que s’utilitzen rètols sobreimpressionats en la 

imatge, que fan la funció de narrador heterodiegètic, objectiu, omniscient, transparent i fiable. 

Aquests donen informació sobre què està passant (per exemple, “Veredictos de primera fase”, 

veure Figura 4.9‐15) i ajuden a interpretar les imatges, a vegades afegint dramatisme. 

Els primers plans  tenen una doble  funció. En primer  lloc, captar  les emocions  (espontànies  i 

vertaderes) dels aspirants, sotmesos a  la pressió del càsting:  llàgrimes, cara de tensió, nervis, 

etc. (veure Figura 4.9‐12 i Figura 4.9‐13). En segon lloc, personalitzar i iniciar la construcció dels 

aspirants com a personatges que el programa anirà construint en “famosos” o estrelles.   
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FIGURA 4.9‐12: PRIMERS PLANS ON ES MOSTRA L’ALEGRIA DE PASSA DE FASE 

   

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, CÀSTING MADRID) 

 

FIGURA 4.9‐13: LA TRISTESA DE NO PASSAR DE FASE 

 

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, CÀSTING MADRID) 

 

També els  rètols  sobreimpressionats  serveixen,  com és habitual, per  subratllar els moments 

més emotius (veure Figura 4.9‐14) i donar instruccions de lectura als espectadors, emfasitzant 

la importància per als participants del veredicte dels experts. És a dir, la rellevància de l’objecte 

de valor per aquests. 
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FIGURA 4.9‐14: ÚS DE RÈTOLS PER INTENSIFICAR L’EMOTIVITAT/DRAMATISME DE LES IMATGES (SEMIFINALS) 

   

   

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, SEMIFINALS CÀSTING) 

 

Aquesta preponderància dels primers plans coincideix amb  la forta dramatització amb  la que 

es tracta el procés de càsting, posant especial èmfasi en els veredictes de cada una de les fases 

(en els que els experts  comuniquen als aspirants  si passen o no de  fase): música de  tensió, 

dilatació  temporal  abans  que  el  jurat  digui  el  veredicte  i  primers  plans  dels  jutges  i  dels 

aspirants,  per  tal  de  captar‐ne  els  sentiments  i  reacció  (nervis  primer,  alegria  o  tristesa 

després).  

Per exemple, en el veredicte de la primera fase del càsting de Soraya233 (Figura 4.9‐15), Víctor li 

comunica que el  jurat  té molts dubte  sobre ella  i, acte  seguit, el  jurat apropa  les  cares per 

“deliberar”. Després d’uns  segons de  tensió  i nervis, Víctor  li  comunica que passa  a  la  fase 

següent  del  càsting.  Les  pauses,  les  introduccions  que  no  permeten  endevinar  quin  serà  el 

                                                            
233 una aspirant que arribarà fins al càsting final, no aconseguirà entrar en  la primera selecció, però sí 
entrarà al programa la setmana 9, tot i que serà expulsada al cap de només una setmana. 
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veredicte,  juntament  amb  l’ús  de música  de  tensió,  augmenta  la  intriga  sobre  el  futur  de 

l’aspirant.  Al mateix  temps,  aquest  tipus  de  recursos  serveixen  per  augmentar  la  resposta 

emotiva dels aspirants i aconseguir així emocions intenses i autèntiques. 

 

FIGURA 4.9‐15: VEREDICTE DE SORAYA (FASE I DEL CÀSTING) 
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FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, CÀSTING VALÈNCIA) 

 

Habitualment  el  comentari  que  fan  els  jutges  abans  de  donar  un  veredicte  no  dóna  pistes 

sobre si aquest serà positiu o negatiu. Per exemple en la Figura 4.9‐16 es pot observar la “cara 

de  pòquer”  de  Víctor  abans  de  comunicar  a  Juan  Carlos  que  ha  passat  la  segona  fase  del 

càsting. 

 

FIGURA 4.9‐16: VEREDICTE DE JUAN CARLOS (FASE II) 
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FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, CÀSTING VALÈNCIA) 

 

Tots aquests recursos serveixen també per subratllar  la  importància que té  l’objecte de valor 

per als aspirants: per aquests, entrar a  l’escola de Fama  ¡a bailar!  i poder dedicar‐se al ball 

professionalment és tan necessari com per als participants de Esta casa era una ruina (veure 

capítol 4.3) aconseguir una casa habitable.  D’aquesta manera l’objecte de valor s’aparta d’allò 

trivial.  

 

Pel que fa al càsting final, es combinarà la representació dels assajos amb altres moments que 

intenten maximitzar les respostes emotives dels aspirants per tal d’afegir dramatisme i emoció 

al  relat. Això es  farà mitjançant  les visites,  cartes,  regals, etc. dels  familiars dels aspirants a 

l’hotel. Per exemple, Miguel llegeix una carta dels seus pares davant la càmera, Marcos rep la 

visita de  tota  la  seva  família  i a Soraya  li porten  la  seva mare  i el  seu  fill  (Figura 4.9‐17). En 

aquest cas, es fan servir el mateix tipus de recursos enunciatius vistos anteriorment.  
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FIGURA 4.9‐17: LA FAMÍLIA DE SORAYA LA VISITA DURANT EL CÀSTING FINAL 

  

  

  

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, CÀSTING FINAL) 

 

És la coreografia grupal final en la que s’introdueixen recursos nous. Aquesta coreografia, com 

hem dit en l’anàlisi dels espais, es desenvolupa en un espai públic en el que els participants no 

només  actuen  per  als  experts,  sinó  també  per  a  la  gent  que  hi  ha  al  carrer.  Així,  també 

s’introdueixen novetats en relació al llenguatge audiovisual emprat provinents dels programes 

de  varietats:  plans  més  estètics  (contrapicats,  punts  de  vista  poc  usuals),  fets  amb  grua, 
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tràvelings,  etc.  (Figura  4.9‐18).  Tot  això  introdueix  una  transformació  en  relació  a  la 

construcció dels aspirants: comencen el camí cap a la fama. 

Ara bé, tal com passa al  llarg de tot el programa, hi ha elements que  limiten aquesta  idea de 

fama. Així,  tot  i  ser un  espai públic,  està pràcticament desert  (i de  fet només  en un pla  es 

mostra el públic). Així, aquesta transició de l’espai privat al públic, paral∙lel a la construcció de 

la fama i dels aspirants en figures públiques, no és complet. 

 

FIGURA 4.9‐18: COREOGRAFIA FINAL  
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FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, CÀSTING FINAL) 

 

Finalment,  el  càsting  acabarà  amb  el  veredicte  final.  En  aquest  la  posada  en  escena  és 

totalment  teatral,  fent  que  els  aspirants  pugin  a  una  plataforma  giratòria  davant  tots  els 

membres del jurat. Si la plataforma deixa de rodar amb l’aspirant situat de cara al jurat, aquest 

passa. Si  l’aspirant acaba d’esquena al  jurat, no entra (veure Figura 4.9‐19). Aquest dispositiu 

està creat per maximitzar els nervis dels participants ja que, per una banda, la plataforma gira 

lentament i, per l’altra, els participants acceptats han de fer una volta completa i els rebutjats 

una volta  i mitja. És a dir, que tots els participants rebutjats queden de cara al jurat (pensant 

que han  aconseguit  entrar)  i  a  continuació  senten  la decepció quan  la plataforma  continua 

girant mitja volta més. 

 



Capítol 4: Anàlisi de la mostra 

550 

FIGURA 4.9‐19: LA POSADA EN ESCENA DEL VEREDICTE FINAL 

  

  

  

FAMA ¡A BAILAR! (TENPORADA 1, CÀSTING FINAL) 

 

Un cop els 20 aspirants  són elegits es procedeix a  individualitzar‐los mitjançant plans mitjos 

que ens mostren el seu rostre i rètols sobreimpressionats amb el seu nom. Per tant, comença 

el procés de construcció dels participants com a personatges.  
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FIGURA 4.9‐20: ELS ASPIRANTS QUE FINALMENT ENTRARAN A L’ESCOLA 

   

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, CÀSTING FINAL) 

 

Legitimació dels experts 

La condició d’experts dels cinc professors és subratllada, sobretot, mitjançant les seves accions 

en  el  programa,  així  com  el  final  feliç. Ara  bé,  a  nivell  de  l’enunciació,  també  hi  ha  alguns 

elements que ajuden a legitimar‐los com a tal.  

El primer moment que veiem els experts ballar és un  cop el  càsting  final ha acabat  i els 20 

participants seleccionats entren a la casa/escola. Només entrar al plató, els professors els fan 

una demostració en la que cadascú balla una coreografia del seu estil (Figura 4.9‐21): 

 

FIGURA 4.9‐21: ELS PROFESSORS ES REPRESENTEN COM A EXPERTS 
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FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, CÀSTING FINAL) 

 

Aquesta  seqüència  permet  identificar  als  professors  com  a  individus  que  posseeixen  les 

competències necessàries per  actuar  i  els  legitima  com  a  subjectes d’acció,  és  a dir,  com  a 

professors. Més  encara  quan  en  el  primer  programa  diari  (dilluns  setmana  1),  es mostren 

imatges dels participants en el confessionari recordant la benvinguda dels professors, afirmant 

el seu talent  i expressant l’admiració i respecte que senten per ells, subratllant encara més la 

seva autoritat com a experts.  

En  la  segona  temporada,  en  la  que  la  competència  dels  professors  ja  està  clara,  el  seu  rol 

d’herois és subratllat mitjançant  la careta del programa, de  la que són protagonistes  (Figura 

4.9‐22): 
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FIGURA 4.9‐22: ELS PROFESSORS COM  PROTAGONISTES DE LA CARETA DEL PROGRAMA 

   

   

   

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 2) 

 

En aquesta segona temporada, a més, s’inclouen en els programes visites dels participants de 

la  primera  edició,  que  serveixen  per  remarcar  l’eficàcia  dels  professors  i  el  programa  per 

convertir els participants en ballarins  competents  i  (gairebé) professionals. Aquest  recurs es 

maximitzarà  en  la  tercera  edició,  en  les  gales de  la qual  sovint  s’inclouran  actuacions d’ex‐
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concursants  i,  fins  i  tot,  petits  vídeos  en  els  que  es  repassa  la  seva  trajectòria  després  del 

programa, certificant que tots estan més a prop d’aconseguir el seu objecte de valor.  

 

Els programes diaris i les gales: el procés de transformació 

Un  cop  seleccionats  els  participants,  aquests  entren  a  la  casa/escola/plató  del  programa  i 

comencen  el  procés  d’aprenentatge  i  la  competició  per  continuar  en  el  programa. Aquí  els 

codis audiovisuals utilitzats canvien.  

Aquesta fase es narra a través de programes diaris en directe, presentats per Paula Vázquez, 

en els que es combinen actuacions dels participants amb vídeos en els que es narra allò que ha 

passat  al  llarg  del  dia.  Aquests  vídeos  estan  estructurats  en  blocs  temàtics  (per  exemple, 

assajos de les parelles, assaig de la coreografia grupal amb Lola, la relació entre Hugo i Mery...) 

i no sempre queda clar cronològicament on s’ubiquen.  

En  aquests  vídeos  se  segueix  una  estètica  “Gran  Hermano”,  és  a  dir,  allò  que  fan  els 

participants és captat per càmeres de videovigilància  situades en  totes  les habitacions de  la 

casa i l’escola, així com càmeres situades darrere els miralls. A conseqüència d’això, no sempre 

es dóna a  l’espectador el millor punt de vista per veure  les escenes,  cosa que  intensifica  la 

sensació d’estar veient accions espontànies, captades al vol sense la intervenció de la càmera.  

Aquesta espontaneïtat  i autenticitat quedarà  limitada a vegades per moments en els que els 

participants parlen directament a càmera, fan referències a aquestes o es mostren preocupats 

sobre què poden pensar els seus amics  i familiars d’ells (per exemple Lorena  i Ester respecte 

les seves parelles,  la preocupació d’Hugo  i Mery sobre què poden pensar els seus pares de  la 

seva relació...). Aquests són moments autoconscients, en els que domina la performance. 

Els vídeos que ens mostren els esdeveniments objectius, es  complementen  sempre amb  les 

declaracions en el confessionari dels participants, on expressen  la seva experiència subjectiva 

davant  els  fets  viscuts  (quins  són  els  seus  pensaments  i  sentiments).  Habitualment  el 

confessionari és un espai en el que sovint s’expressen emocions fortes. 

En  tots  aquests  vídeos,  s’introdueixen  un  gran  nombre  de  recursos  per  narrativitzar  i 

dramatitzar els fets representats: ús de música extradiegètica per marcar i emfasitzar el to de 
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la seqüència (dramàtica, romàntica, de tensió...), ús de rètols que resumeixen què està passant 

(Figura 4.9‐23), etc. 

 

FIGURA 4.9‐23: ÚS DE RÈTOLS SOBREIMPRESSIONATS EN LA IMATGE 

   

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, DILLUNS SETMANA 1) 

 

En el programa s’emfasitza constantment la idea del treball, l’esforç i la constància. En primer 

lloc, mitjançant  l’estructura  serial  del  programa  en  el  que  cada  dia  se  segueix  el  treball  i 

evolució dels participants. Al mateix temps, allò en el que se centra l’atenció en els programes 

diaris majoritàriament  són  les  classes  i  els  assajos,  que  serveixen  per  estructurar  la  resta 

d’esdeveniments que passen a  la  casa. Habitualment els blocs de vídeo que  s’emeten en el 

programa ens mostra primer  les  classes de  les parelles  (combinant muntatges musicals que 

serveixen per resumir  la classe  i  indicacions dels professors)  i després els assajos a casa  i  les 

reaccions emotives dels participants en relació a això: nerviosisme per la dificultat i la pressió 

(per exemple Sílvia la primera setmana), baralles entre els membres de les parelles de treball 

per la necessitat d’assajar (per exemple Marcos i Lorena), etc.  

Evidentment també hi ha vídeos centrats totalment en la convivència, especialment a mesura 

que el programa avança i les relacions entre els participants es desenvolupen: per exemple, les 

parelles  formades per Hugo  i Mery,  Jandro  i  Juan Carlos  i  Lorena  i Alex  (que  tenen un  fort 

protagonisme  en  la  setmana  9‐10  analitzada),  conflictes  a  conseqüència  del  tribunal  de  la 

convivència...  però  aquests  són minoria  respecte  el  volum  de material  lligat  a  les  classes  i 

assajos. 
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En els fragments que es desenvolupen en directe, també es fa èmfasi en el treball: cada dia els 

participants fan actuacions en directe,  ja sigui per parelles,  individuals, en grup... I, de fet, en 

els moments morts en els instants abans de passar a les pauses publicitàries i durant aquestes 

es veu als participants assajant a plató (veure Figura 4.9‐24). És a dir, que es mostra un treball 

constant. 

 

FIGURA 4.9‐24: ASSAJOS EN DIRECTE DURANT LES PAUSES PUBLICITÀRIES 

   

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, DILLUNS SETMANA 1) 

 

Cal destacar que les actuacions dels participants en els programes diaris no són equivalents a 

actuacions de professionals en un escenari per a un públic: abans de  les actuacions veiem als 

participants  assajar,  la  roba  que  porten  els  ballarins  en  les  actuacions  és  la  que  porten 

habitualment  en  els  assajos...  elements  que  se  sumen  a  les  característiques  del  plató, més 

proper  a  una  aula  que  a  un  escenari. Al mateix  temps,  la  realització,  tot  i  que  propera  als 

programes  de  varietats  en  alguns moments,  en  general  destaca  per  la mala  factura:  hi  ha 

constants  errors  en  els  enquadraments,  sovint  la  il∙luminació  no  permet  veure  bé  la 

coreografia,  etc.  És  a  dir,  en  cap  cas  les  actuacions  del  programa  tenen  l’aspecte  d’un 

espectacle acabat i professional.  

 

En els programes diaris, tant en directe com en els vídeos, també hi ha moments dramàtics  i 

intensos,  especialment  lligats  als  veredictes  (els  comentaris  que  Lola  i  Víctor  fan  de  les 
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actuacions), les nominacions, els reptes... En aquests moments s’utilitzen tot tipus de recursos 

per emfasitzar la tensió: música, silencis, primers plans dels participants, etc. (Figura 4.9‐25). 

 

FIGURA 4.9‐25: LA FRUSTRACIÓ D’ESTAR NOMINAT 

   

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, DIVENDRES SETMANA 1) 

 

L’exigència  i  duresa  extrema,  la  forta  càrrega  de  treball,  així  com  el  sentiment  de 

responsabilitat que s’imposa als participants (pel fet que els professors han confiat en ells, que 

no els han de defraudar...)  serveix  també per dramatitzar els esdeveniments, generar  fortes 

emocions i crear un relat més potent. Les figures següents (Figura 4.9‐26, Figura 4.9‐27, Figura 

4.9‐28 i Figura 4.9‐29) mostren alguns d’aquest innombrables moments. 

 

FIGURA 4.9‐26: LES REACCIONS EN EL TRIBUNAL DE LA CONVIVÈNCIA 
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 FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, DIJOUS SETMANA 1) 

 

FIGURA 4.9‐27: LA FRUSTRACIÓ PER NO ESTAR AL NIVELL DE L’ESCOLA 

   

 

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1) 

 



Fama ¡a bailar! 

559 

FIGURA 4.9‐28: LA TRISTESA PER L’EXPULSIÓ DE MIGUEL 

  

 

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, GALA 2) 

 

FIGURA 4.9‐29: L’EMOCIÓ DE REBRE MISSATGES DELS FAMILIARS 

 

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, DILLUNS SETMANA 2) 
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Més enllà de l’efecte dramàtic d’aquest tipus de plans i escenes, allò que s’aconsegueix és, en 

primer  lloc, transmetre  la  importància que per als participants té seguir en el programa  i, en 

segon  lloc, construir els participants en personatges amb els que  l’espectador pot  identificar‐

se.  

Així,  l’èmfasi en  l’aprenentatge  i  la quotidianitat  fa que a Fama  ¡a bailar!  la construcció dels 

participants en estrelles quedi en un segon pla, com quelcom quasi accidental  (es podria dir 

que  els participants  es  converteixen  en ballarins populars  a pesar del programa). Ara bé,  a 

mesura que els participants guanyen notorietat, especialment entre els joves, aquesta realitat 

exterior es filtra a l’interior del programa a través dels vídeos de les sortides dels participants. 

En aquests, els participants apareixen sempre envoltats de  fans, noies  joves  fent  fotografies, 

cridant, mostrant fotos i cartells dels participants... (veure Figura 4.9‐30 i Figura 4.9‐31).  

 

FIGURA 4.9‐30: VÍDEO D’ASSISTÈNCIA D’HUGO I ALEX AL CAMPIONAT NACIONAL DE BREAK DE BARCELONA 
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FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, GALA 2) 
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FIGURA 4.9‐31: SORTIDA DE ÁNGEL I SUSANA A LA FIRMA DE DISCOS DEL CD DE FAMA ¡A BAILAR! 
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FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, DILLUNS SETMANA 13) 

 

Pel  que  fa  a  les  gales  setmanals  que  es  comencen  a  emetre  en  prime  time  a  partir  de  la 

setmana 11, aquestes  transformen el  to del programa. Com  s’ha dit anteriorment, aquestes 

gales es desenvolupen en un espai proper a  l’àmbit professional: un escenari ple de públic. A 

més, hi ha una clara preferència per coreografies grupals espectaculars i de gran dificultat. Així, 

en les gales la idea d’aprenentatge es fa més feble i s’enforteix la construcció dels participants 

en professionals i estrelles. 

Ara bé, hi ha elements que  limiten el discurs sobre  la fama  i mantenen  les gales a prop de  la 

idea d’aprenentatge. En primer lloc, tot i que la realització és més propera a la d’un programa 

de varietats, amb l’ús de grues, steady cams dalt de l’escenari.... la factura manté un cert aire 

amateur. En  segon  lloc, contínuament apareixen els participants dalt de  l’escenari assajant  i 

escalfant mentre Paula Vázquez presenta. En tercer  lloc, els participants segueixen portant el 

mateix tipus de vestuari dels programes diaris, sense tenir  l’aspecte d’estrelles, perfectament 

pentinats, maquillats  i vestits. Finalment, el públic se sent però no s’acostuma a veure. Fins  i 

tot quan la coreografia dels participants implica algun tipus d’interacció per part del públic no 

tenim el contraplà d’aquest: només un escorç en el que es veu una massa fosca de caps al fons 

(Figura 4.9‐32). Al no haver‐hi plans del públic tampoc es construeix de forma tan forta la idea 

de fama i popularitat. 
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FIGURA 4.9‐32: DAVID INTERACTUA AMB EL PÚBLIC EN LA SEVA COREOGRAFIA INDIVIDUAL 

   

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, GALA 2) 

 

Les gales finals: final feliç 

En  les  dues  gales  finals  els  participants  que  han  aconseguit  esquivar  les  nominacions  dels 

professors o que no han estat expulsats pel vot del públic actuen per a l’audiència, que és qui 

elegirà  al  guanyador  del  concurs.  En  aquestes  gales  es mostra  les  capacitats  dels  ballarins 

finalistes un cop han estat formats pels experts del programa, de manera que es pot constatar 

la seva evolució a nivell de competències després de passar pel programa.  

Ara bé, en aquestes dues gales  finals  tampoc es presenten els participants com a productes 

acabats  i  es mantenen  elements que  ja  apareixien  tant  en  els programes diaris  com  en  les 

gales  setmanals  anteriors.  Per  exemple,  en  començar  la  gala  de  la  semifinal  veiem  en 

l’escenari, darrere de Paula Vázquez, Víctor  i Lola, als participants assajant  i escalfant (Figura 

4.9‐33).  A  més,  Lola  ho  explicita,  fent  impossible  que  passi  desapercebut:  “Ahora  están 

ensayando sus coreografías de pareja”. 
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FIGURA 4.9‐33: MENTRE PAULA PRESENTA LA GALA ELS PARTICIPANTS ASSAGEN A L’ESCENARI 

 

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, GALA SEMIFINAL) 

 

El  vestuari  dels  participants,  altre  cop,  és  més  proper  a  una  classe  que  a  un  espectacle 

professional. Per exemple, en  l’actuació  individual  final, Vicky porta una caçadora  i camiseta 

que ja portava en el càsting, assajos, classes i actuacions anteriors; Lorena porta un vestit en el 

que es veuen els sostenidors perquè no s’ajusten a  la forma de  l’escot, etc. Al mateix temps, 

després de cada actuació dels semifinalistes i finalistes, Víctor i Lola continuen fent valoracions 

dels participants, tot i que aquestes destaquen l’evolució professional i personal que han viscut 

els participants. 

Gala semifinal: 

Lola  (valoracions  a Ángel  i  Susana):  [A  Susana] Me  estaba  acordando  ahora  viéndote 

bailar de  la  conversación que  tuvimos un día, diciendo que nadie  te  cogía nunca para 

hacer portés y que nunca serías capaz de hacer portés. Y mírate ahora, has hecho cientos 

de portés. Y te quiero decir que el mérito es tuyo, te has superado a ti misma. Ángel, a ti 

te descubrimos en  los castings, no confiabas en ti, todo era timidez... Y ahora vemos a 

Ángel y Susana en la final, muy buen trabajo. 

De fet, Susana és una de les participants que ha fet un canvi personal més visible, en perdre 14 

quilos en la seva estada en el programa. 

Gala semifinal: 

Victor (valoració a Hugo i Mery): Hugo, nunca imaginamos que un breaker pudiese llegar 

a evolucionar como lo has hecho tú. En tu estilo eres muy bueno, es indiscutible. Lo que 
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nunca  llegué a  imaginar  es que pudieras mostrar  tanta  sensibilidad  y  capacidad para 

bailar  lírico. Mary (...), en  la recta final has mejorado asombrosamente, enhorabuena a 

los dos. 

 

Gala semifinal: 

Lola (a Paula i Jandro): Paula, llegaste sin confianza en ti misma, y ahora por fin la tienes. 

Eres fuerte y lo único que te queda es seguir aprendiendo, pero por suerte tienes mucho 

tiempo  por  delante.  Enhorabuena.  Jandro,  has  hecho  muchos  progresos  desde  que 

entraste en la escuela y te aseguro que si sigues trabajando tan fuerte llegarás muy lejos. 

Aquestes  valoracions  ajuden  a donar  sensació de  tancament,  emfasitzant  la distància  entre 

l’estat inicial i el final. Ara bé, hi ha altres elements que limiten això, per exemple en els vídeos 

en  els  que  es  repassa  la  trajectòria  de  cada  parella  finalista  en  el  programa  es  veuen  les 

coreografies fetes però no de forma cronològica. 

Així,  l’únic element que ens porta a  l’àmbit del producte comercial  i  la  fama és el  fet que el 

guanyador  del  programa  és  escollit  mitjançant  el  vot  del  públic,  fent  successives  rondes 

eliminatòries. En aquesta fase final el públic vota per salvar, de manera que qui guanya és el 

més popular. 

El programa  s’acaba en el moment en què es diu qui és el guanyador. Així, en  les darreres 

imatges  de  la  gala  final  veiem  com Vicky  celebra  haver  guanyat  una  beca  d’estudis  (Figura 

4.9‐34). Ara bé, el que queda fora del relat és el moment en què la participant aconsegueix el 

seu  objecte  de  valor  principal:  ser  una  ballarina  professional  i  dedicar‐se  a  actuar  en  els 

escenaris. En aquest cas, s’ha guanyat la capacitat per ser professional, però queda elidit com 

la  participant  en  una  segona  fase  aconsegueix  aquest  objecte  de  valor  gràcies  a  les 

competències aconseguides en el programa. Evidentment el programa  intenta fer una relació 

directa entre guanyar el programa  i aconseguir el somni, però aquesta relació no és tan fàcil 

com es planteja.   
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FIGURA 4.9‐34: VICKY ÉS ESCOLLIDA COM A GUANYADORA DEL PROGRAMA 

  

  

  

FAMA ¡A BAILAR! (TEMPORADA 1, GALA FINAL) 

 

Finalment, els experts  també són  reconeguts per part dels participants  i  reben a canvi de  la 

seva  acció  l’agraïment  dels  participants.  Això  es  posa  en  escena  la  darrera  setmana  de 

programa, en la que els alumnes porten un ram de flors per a cada professor: 
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Divendres setmana 16 (la darrera): 

Tatiana  i  Ángel  porten  rams  de  flors  per  a  tots  els  professors  en  nom  de  tots  els 

participants.  

Tatiana: Os queríamos dar  las gracias por  todo... porque habéis  confiado  en nosotros 

desde el primer día, porque nos habéis hecho  ser mejores profesionales, habéis  tenido 

muchísima paciencia cada uno… [no pot seguir per l’emoció] 

Ángel: (...) Daros las gracias porque día a día nos habéis ayudado a mejorar, a confiar en 

nosotros mismos y a superarnos un poquito más, aunque nos queda mucho, pero gracias 

por todo porque nos habéis tratado especialmente bien. 
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4.9.3. Conclusions  

4.9.3.1. Els personatges: participants i experts 

A Fama ¡a bailar! s’estableix una desigualtat jeràrquica molt forta entre experts i participants, 

legitimada  mitjançant  la  metàfora  de  l’escola,  que  permet  donar  una  forta  autoritat  als 

primers  i  sotmetre  als  segons  a  una  dura  disciplina.  Però,  al mateix  temps,  els  professors 

demostren ser humans,  i estableixen  relacions personals molt properes amb els participants 

(especialment Lola): s’emocionen, es preocupen pel seu benestar... en resum, els experts són 

professors autoritaris i exigents, però també afectuosos. 

Hi ha una coincidència exacta entre l’àmbit d’expertesa dels experts i l’àmbit en el que actuen 

(la formació de ballarins). Ara bé, en alguns moments els professors  intenten també treballar 

qüestions de  caire psicològic  (confiança, autoestima, etc.), pels que no estan  tan preparats. 

Una  altra  vegada,  doncs,  apareix  la  idea  que  qualsevol  transformació  interior  és  fàcil 

d’aconseguir i és aproblemàtica.  

Els experts tenen com a objectiu fer guanyar les competències necessàries als participants per 

tal que es puguin convertir en ballarins professionals. Així, al llarg de les 16 setmanes veiem a 

aquests darrers  actuar per  tal de millorar  aquestes  competències, de manera que  Fama  ¡a 

bailar! és un dels programes en els que es dóna més capacitat d’acció als participants.  

Pel que  fa als participants  són  tots  joves  i no se’ls permet posar en dubte ni  l’autoritat dels 

professors ni les normes del programa. Destaca la presència de personatges que no trobàvem 

en altres  realities de  transformació analitzats:  immigrants  i homosexuals. Aquests, doncs, es 

relacionen  amb l’àmbit de l’espectacle (fomentant alguns estereotips).  

 

4.9.3.2. Les transformacions: falta inicial, objecte de valor i mitjans de 

consecució 

Fama ¡a bailar! és un programa que se centra en l’àmbit professional. Tal com hem dit, la falta 

i  l’objecte de  valor que  ambicionen  els participants  té  a  veure  amb  la  feina,  vista  com una 

forma  de  realització  personal.  La  forma  d’arribar  a  aquesta  meta  serà  la  formació  (valor 

reforçat per  la metàfora d’escola que guia tot el programa, el disseny de  l’espai...). Al mateix 
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temps,  el  programa  destaca  pels  valors  que  transmet:  esforç,  constància,  exigència  i  la 

disciplina  com  a  forma d’arribar  a  les metes professionals.  L’aïllament  al que  se  sotmet  als 

participants, la càrrega de treball, la no separació a la pràctica de l’espai i el temps de la feina i 

de la vida personal transmeten també la idea que l’èxit professional exigeix una entrega total i 

el sacrifici de la vida personal. Així, el model professional que es transmet és el de l’artista. 

Però  Fama  ¡a  bailar!  és  també  un  concurs,  de manera  que  el món  professional  també  és 

representat com a competitiu: no només s’ha de ser bo, sinó que cal ser el millor. No tothom 

pot arribar a  l’èxit,  les places  són  limitades.  I en  ser un  concurs en el que  intervé el vot de 

l’audiència, s’incorpora així la idea de fama. Ara bé, aquest programa no té res a veure amb les 

característiques  assenyalades  per  Su  Holmes  en  la  seva  anàlisi  de  Pop  Idol  (veure  apartat 

2.2.3.3), programa en el que es feia una construcció dels participants com a estrelles a través 

de tots els recursos de l’enunciació: els participants eren presentats com a productes acabats i, 

de fet, el premi en ser un contracte discogràfic ja significava aconseguir un estat de conjunció 

(aconseguia ser cantant professional). En canvi, Fama ¡a bailar!, tot i el seu títol, no se centra 

tant  en  la  construcció  d’estrelles  com  en  la  formació  de  ballarins.  L’espai,  el  vestuari,  la 

realització, la forma d’expulsar als participants... tot decanta la balança a favor de la metàfora 

de  l’escola. Ara bé, tot  i  les característiques del text, els participants es fan famosos  i aquest 

element  contextual  (l’èxit del programa  i  la notorietat  aconseguida per  alguns  concursants) 

s’introdueixen dins el text, creant missatges contradictoris.  

Finalment,  la  transformació  a  la  que  se  sotmeten  els  participants  és  força  ràpida  (16 

setmanes), transmetent que és possible aconseguir grans canvis en poc temps  i amagant que 

la  formació demana  anys. Ara  bé, pel  fet de  tractar‐se d’un  programa  serial  i diari  i  per  la 

càrrega  de  treball  a  la  que  se  sotmet  als  participants,  sí  que  aconsegueix  transmetre  una 

sensació de canvi treballat (molt diferent a l’estructura episòdica de la resta de programes de 

la mostra). 

 

4.9.3.3. Visualització del real  

La majoria d’emissions que formen Fama ¡a bailar! són en directe, de manera que sembla que 

és  un  programa  on  és més  fàcil  que  la  realitat  aparegui  dins  el  programa.  L’aïllament,  la 

convivència,  la  forma de  l’espai,  l’extrema exigència  i el volum de  treball, els veredictes del 
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jurat... tots els elements del programa faciliten que es generin moments de veritat en forma 

d’emocions autèntiques experimentades  i expressades pels participants  (limitades, com hem 

dit per la performance). De fet, el programa pressiona tant els participants per tal de generar 

reaccions que en alguns moments l’artifici es fa visible i realitat i programa televisiu no acaben 

d’encaixar.  

Al mateix  temps,  el  programa  també  deixa marques  i  senyals  en  el  cos  dels  participants: 

aquests cauen, s’aprimen, es  lesionen... de manera que el seu cos es converteix en  índex del 

treball que es duu a terme en el programa.  

Finalment,  a  Fama  ¡a  bailar!  també  s’utilitzen  una  gran  quantitat  de  recursos  per  tal  de 

dramatitzar  els  esdeveniments:  ja  hem  vist  que  fa  un  ús  intensiu  dels  rètols 

sobreimpressionats,  la música, etc.  tant en els  fragments en directe com en els gravats. Tot 

això  transmet unes  instruccions de  lectura estrictes que  volen emfasitzar  les emocions dels 

participants:  les  relacions  amoroses,  l’angoixa per no poder  arribar  al nivell d’exigència,  les 

discussions, etc.  
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5.1. Conclusions metodològiques 

En aquesta Tesi Doctoral s’ha escollit l’anàlisi textual com a mètode per estudiar els realities de 

transformació  i extreure els  significats  i  valors que  se’n desprenen. Aquest  subgènere de  la 

telerealitat ha estat estudiat majoritàriament des dels estudis  culturals, degut al  seu origen 

anglosaxó.  El  principal  valor  d’aquesta  aproximació  és  la  seva  capacitat  per  relacionar  els 

programes  televisius amb  teories d’altres disciplines, ampliant  la  comprensió d’aquests. Ara 

bé, són anàlisis asistemàtiques que dediquen poca atenció al text.  

Així, en aquesta Tesi Doctoral,  s’ha  testat  la utilitat de dues metodologies  ja establertes  (la 

semiòtica narrativa i l’anàlisi de l’enunciació) per estudiar un gènere al que no s’havien aplicat 

anteriorment. El valor d’aquestes dues metodologies és que permeten fer una anàlisi rigorosa 

del text, tant a nivell del què es representa com del com és representat. Creiem que centrar 

l’atenció en el text és fonamental per entendre el funcionament intern d’aquests programes i 

els valors que vehiculen; especialment en un gènere que, per la seva manca de prestigi social, 

sembla que no mereixi una atenció detallada. 

A més a més, l’ús combinat de la semiòtica narrativa i l’anàlisi de l’enunciació, tot i no ser una 

novetat,  sí  que  és  poc  habitual. Aquest  ús  conjunt  s’ha  revelat  com  un  encert.  L’anàlisi  de 

l’enunciació enriqueix l’estudi de l’estructura actancial, ja que habitualment aquests dos nivells 

es reforcen mútuament. A més, permet detectar altres significats que no es podrien extreure 

mitjançant  la semiòtica narrativa. Per exemple,  ja hem vist que  l’enunciació  intenta tapar  les 

esquerdes  que  hi  puguin  haver  en  l’enunciat,  ocultant  alguns  elements  i  privilegiant‐ne 

d’altres,  i  transmetent  unes  instruccions  de  lectura molt  estrictes.  Finalment,  allò  que  s’ha 

revelat  més  interessant  d’aquesta  anàlisi  de  l’enunciat  i  l’enunciació  és  la  possibilitat  de 

detectar correspondències entre forma i contingut. En parlarem més endavant. 
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5.2. Redefinició del servei públic i reconfiguració 

de l’esfera pública 

En els realities de transformació es detecta una certa obsessió per actuar  i tenir efectes reals 

en el món. Seguint Dominique Mehl, és una televisió de la acció. Així, aquests programes són 

un nou exemple de la definició de servei públic que introdueix la telerealitat (ja present en els 

primers formats dels anys 80 i assenyalat des d’aleshores pels analistes).  

L’àmbit tradicional del servei públic té a veure amb exercir una  influència positiva  indirecta a 

gran  escala  (a  la  societat  en  conjunt)  mitjançant  l’emissió  de  continguts  (informatius, 

documentals, ficció de qualitat...). Aquest tipus d’accions no aconsegueixen efectes visibles i, a 

més,  tal  com  s’ha  demostrat  des  de  l’entrada  dels  canals  privats  a  tota  Europa,  són  poc 

agraïdes econòmicament. En canvi, aquesta nova definició de servei públic es basa en exercir 

un  paper  directe  en  la  realitat:  augmentar  pits,  reformar  cases,  donar  classes  de  cant... 

Mitjançant  aquest  tipus  d’accions  l’impacte  de  la  televisió  és  tangible  i,  donades  les 

característiques dels programes  (d’entreteniment  i capaços d’aconseguir audiència), rendible 

econòmicament. 

De  fet,  no  és  una  casualitat  que  tots  els  programes  de  la  mostra  (i  tots  els  realities  de 

transformació que actualment trobem en  les graelles televisives de  l’Estat espanyol) s’emetin 

en cadenes privades. En un país com Espanya, en el que el sector televisiu es caracteritza per 

les poques obligacions  imposades als operadors privats  i on aquests neguen el seu paper de 

servei públic i es defineixen com a empreses privades que han de buscar la màxima rendibilitat 

econòmica, aquesta definició de servei públic s’adequa totalment als interessos del sector. 

De  forma  coherent  amb  aquesta  nova  definició  de  servei  públic,  els  experts  del  programa 

s’apropien el paper d’heroi, un heroi altruista que actua  sense demanar  res a  canvi. També 

l’obligatorietat dels finals feliços s’ha de vincular amb aquesta definició de servei públic, ja que 

la televisió només pot reivindicar aquest rol si té èxit en les seves accions, si la realitat exterior 

és millor després de  la  seva  intervenció. Per aquest motiu, en els  realities de  transformació 

s’encabeix  la  realitat  en  una  estructura  narrativa  molt  estricta  que  es  repeteix  sense 

pràcticament  variacions  d’un  episodi  a  un  altre.  Aquesta  acumulació  de  finals  feliços  ens 

recorda a allò assenyalat per Annette Hill  (2000)  sobre  l’efecte  tranquil∙litzador que aquests 

tenen en els espectadors. Així, tot i que la suma de realities de transformació ens mostra una 
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societat  formada per  individus que no  tenen  recursos per viure en cases habitables, que no 

saben gestionar els diners, que no se senten bé amb el seu cos, que no saben educar els seus 

fills i que no poden sentir‐se realitzats professionalment, en acabar el relat tots els problemes 

s’han resolt satisfactòriament, fins i tot els que semblaven més desesperats. D’aquesta manera 

els realities de transformació són un tipus de televisió de  l’acció que convida a  l’espectador a 

no fer res, ja que transmet la idea que la televisió ja se n’encarrega, evitant que els ciutadans 

puguin reclamar a la resta d’institucions que ocupin l’espai que els pertoca i facin la seva feina.  

En definitiva, mitjançant aquests programes  la televisió es presenta com una alternativa a  les 

institucions,  que  són  invisibilitzades.  Això  és  coherent  amb  l’origen  anglosaxó  d’aquests 

programes,  de  manera  que  es  pot  traçar  una  relació  entre  aquests  i  el  neoliberalisme 

(caracteritzat  per  la  retirada  de  l’estat  i  la  delegació  de  les  seves  funcions  en  l’empresa 

privada),  tot  i que no és explícitament defensat en els  realities de  transformació espanyols. 

Donat que el  context  social, polític  i  ideològic de  l’Estat espanyol és  radicalment diferent al 

dels països anglosaxons, la presència d’aquest tipus de valors en aquests programes (la majoria  

adaptacions  de  formats  britànics  i  nord‐americans)  ens  fa  pensar  que  hi  ha  elements 

irreductibles  en  els  formats  televisius  que  no  poden  ser  adaptats.  És  a  dir,  que  tot  i  que 

aquests programes puguin semblar totalment adaptats a la realitat de la cultura espanyola, en 

realitat transmeten una visió del món arrelada en la cultura del que el programa és originari. 

Al mateix temps, tal com observava Pujadas (2008) respecte els primers reality shows, no ens 

ha d’estranyar la fixació dels realities de transformació per l’esfera personal, ja que és l’àmbit 

en el que la televisió pot actuar més fàcilment i on pot dur a terme intervencions amb resultats 

tangibles  i  espectaculars.  Així,  els  realities  de  transformació  introdueixen  temes  propis  de 

l’esfera privada en un àmbit típic de l’esfera pública (la televisió i, concretament, el prime time) 

i  aprofundeixen  en  la  remodelació d’aquesta  iniciada pels  reality  shows  i  continuada per  la 

resta de subgèneres de la telerealitat. De la mateixa manera, els espais representats (la llar és 

l’espai privilegiat en el que actua  l’expert)  i el  tractament dels problemes  (que  tenen arrels 

socials, polítiques i econòmiques profundes, però es buiden de la seva significació més àmplia i 

es  representen  com  a  drames  individuals),  també  subratllen  aquesta  tendència.  De  fet, 

l’èmfasi en  les emocions dels participants  i  la vinculació dels programes a  la  ficció serveixen 

per aprofundir en aquesta individualització.  
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5.3. Valors i models de vida transmesos 

5.3.1. Participants i experts 

La representació de col·lectius socials 

A  través  dels  personatges  representats  i  els  problemes  i  àmbits  amb  els  que  es  relacionen 

sistemàticament,  els  realities  de  transformació  transmeten  un  discurs  sobre  la  classe,  el 

gènere, la família i les minories: 

• Classe:  Una  part  significativa  dels  participants  dels  realities  de  transformació 

pertanyen  a  classes  baixes,  especialment  en  els  programes  centrats  en 

transformacions materials  (Cambio Radical, Esta casa era una  ruina), però  també en 

altres  com  Hermano Mayor  i  Ajuste  de  Cuentas.  Els  individus  de  classe  baixa  són 

representats  com  a  especialment  incomplets,  incompetents  i  passius  ja  que  se’ls 

relaciona  amb  les  faltes més  greus  o  que  impliquen  un major  grau  d’humiliació. Al 

mateix  temps,  l’objecte  de  valor  sovint  els  és  atribuït  (en  les  transformacions 

materials),  sense  permetre  cap  acció  per  part  d’aquests  (més  enllà  de  ser  els 

destinataris del contracte).  

En  canvi,  en  els  programes  protagonitzats  per  individus  que  pertanyen  a  classes 

mitjanes  (per  exemple  Supernanny  o  els  realities  professionals)  els  problemes 

representats són més lleus. 

• Gènere: En aquests programes s’enquista una representació de la dona com a objecte 

de desig masculí, per la que l’aparença física ha de ser una preocupació important. I és 

que  els  únics  realities  en  els  que  només  apareixen  dones  estan  relacionats  amb 

l’aparença física, l’autoestima i els ideals de bellesa. 

• Família:  hi  ha  una  presència majoritària  de  famílies  tradicionals  (Esta  casa  era  una 

ruina,  Supernanny,  Ajuste  de  Cuentas)  en  els  realities  de  transformació.  De  fet,  en 

l’únic programa on apareixen famílies monoparentals de forma sistemàtica, Hermano 

Mayor,  les  situacions mostrades  són  extremes.  D’aquesta manera  es  legitimen  les 

famílies tradicionals (que tot  i tenir problemes, poden solucionar‐los), s’estigmatitzen 

les famílies monoparentals i s’invisibilitzen altres models familiars. 
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• Minories:  les minories estan excloses dels  realities de  transformació. Per exemple, a 

excepció dels realities professionals, no hi ha presència de participants  immigrants ni 

homosexuals, col∙lectius que s’invisibilitzen i que només es relacionen amb el món de 

la faràndula, fomentant estereotips. 

 

Expertesa i àmbit d’actuació 

Els  experts  dels  realities  de  transformació  obtenen  les  seves  competències  bàsicament  de 

l’experiència professional. És a dir,  la  seva professió està  relacionada amb  l’àmbit en el que 

actuen. D’alguna manera, doncs, són experts confirmats pel mercat. Només en un cas la seva 

expertesa  prové  de  l’experiència  personal  (un  tipus  d’experts  introduïts  en  els  primers  talk 

shows234), essent un tipus d’expert marginal.  

A un primer nivell, hi ha una relació directa entre l’àmbit de l’expertesa d’aquests i l’àmbit en 

el que han d’actuar.235 Ara bé, en molts casos es produeix algun desajust entre aquests dos 

àmbits quan  es  tracta de qüestions que  tenen  a  veure  amb  la psicologia  (canvi d’actituds  i 

maneres  de  pensar  i  entendre  la  realitat).  El  que  es  desprèn  d’això  és  la  idea  que  les 

transformacions  interiors  són  fàcils  de  dur  a  terme  i  que  n’hi  ha  prou  amb  alguns  consells 

superficials  per  aconseguir  canvis  significatius,  de manera  que  hi  ha  una  banalització  de  la 

psicologia.  Per  exemple,  Vicens  Castellano,  a  més  d’aconsellar  sobre  economia,  intenta 

millorar  les relacions familiars  i de parella dels participants; Juanjo Oliva treballa  l’autoestima 

de  les  participants  a  Desnudas;  Pedro  García  Aguado  s’encarrega  d’altres  trastorns  de 

conducta a més de la drogoaddicció.  

 

Una relació desigual 

Allò que caracteritza els realities de transformació és  la relació desigual que s’estableix entre 

participants i experts.  

                                                            
234 Veure apartat 2.2.3.3. 
235  Per  exemple,  Rocío  Ramos‐Paúl  (Supernanny)  és  psicòloga  infantil;  Vicens  Castellano  (Ajuste  de 
Cuentas) és expert en  finances; els cirurgians de Cambio Radical són especialistes en cirurgia estètica; 
l’equip de Esta casa era una ruina són experts en construcció i interiorisme... 



Valors i models de vida transmesos 
 

581 

Els participants, com és habitual en  la telerealitat, són persones anònimes. Alguns autors han 

identificat la presència de persones anònimes en els primers formats de la telerealitat amb una 

democratització  de  l’esfera  pública,  ja  que  es  donava  veu  a  individus  i  col∙lectius  que  fins 

aleshores no havien pogut expressar el seu punt de vista. Els realities de transformació, però, 

no es poden  identificar amb aquest procés democratitzador: apareixen persones  “normals  i 

corrents”  i  els  seus  problemes,  però  aquestes  són  representades  com  a  incompletes, 

incompetents  i passives. I més encara, com a  individus desviats de  la norma (de fet, sovint el 

text  mitjançant  l’enunciació  estableix  una  distància  entre  aquests  i  l’espectador).  Així,  en 

aquests  realities  no  es  dóna  veu  als  participants  per  tal  que  s’expressin,  expliquin  els  seus 

motius, es  reivindiquin; només són exemples d’allò que no s’ha de  fer. D’aquesta manera  la 

norma és legitimada, així com el paper de l’expert.  

Els experts tenen una posició  jeràrquicament superior a  la dels participants  i aquesta posició 

de superioritat els és atorgada per  les seves competències. Així, els experts monopolitzen  la 

capacitat  d’acció  i  decisió:  decideixen  què  és  millor  per  als  participants  i  ho  apliquen 

(especialment en  les  transformacions materials). Els participants, per  la seva part,  tenen poc 

marge d’acció. En alguns  casos aquest és nul  (Cambio Radical, Esta  casa  era una  ruina). En 

altres programes, on l’objectiu de l’expert és ensenyar‐los les competències necessàries per tal 

que esdevinguin actius, aquesta capacitat d’acció és més àmplia, tot  i que el moment en què 

poden  actuar  queda  habitualment  fora  del  relat.  Només  en  els  realities  professionals  els 

participants tenen un marge major (tot i que molt limitat pels experts/professors).  

La superioritat dels experts és reconeguda fàcilment pels participants. Ara bé, en el cas que no 

sigui així, es recorre a la humiliació i l’atac com a forma de vèncer les reticències a sotmetre’s a 

les  seves  instruccions.  És  a  dir,  es  castiga  al  participant  que  posa  en  dubte  l’autoritat  de 

l’expert. Aquest tipus d’accions, però, no són tan recurrents com en els formats anglosaxons, 

on s’han convertit en un estàndard.  

L’expert manté una actitud envers el participant que pot ser autoritària o compassiva. En el 

primer cas, s’exigeix al participant que se subordini a  les pautes marcades per  l’expert. En el 

segon,  la  relació  té  a  veure  amb  la  pena.  A més  de  ser  desigual,  aquesta  relació mai  és 

purament professional  i freda. Els experts adopten una actitud propera amb els participants, 
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donant  a  entendre  que  els  importa  personalment  què  els  passa236.  Així,  la  relació  que 

estableixen els experts amb els participants és extraordinàriament pròxima i es reflecteix en el 

contacte físic que mantenen amb aquests (per exemple,  les abraçades són una constant)  i  la 

seva  representació com a persones amb sentiments  (que s’emocionen o expliquen  les seves 

experiències  subjectives  a  la  càmera).  Tot  això  els  humanitza.  Però,  paradoxalment,  en  els 

experts  no  es  detecta  cap  evolució  d’un  programa  a  l’altre:  aparentment  s’impliquen 

emocionalment amb els casos, però això no es  filtra en  la seva manera de ser. Aquest és un 

altre element en el que es detecta  la desigualtat entre experts  i participants:  la  relació que 

estableixen és unidireccional. Mentre que  els primers  tenen  la  capacitat de  transformar  als 

participants, aquests no tenen el mateix poder per influir‐los. 

 

Per  tancar  aquest  apartat,  cal  fer  referència  a  tres  conceptes  claus  relacionats  amb  la 

desigualtat  que  s’estableix  entre  experts  i  participants  en  els  realities  de  transformació:  la 

confessió, la vigilància i la disciplina. 

La confessió és una part fonamental del primer acte del relat dels realities de transformació. 

Els  participants,  per  tal  de  demostrar  que mereixen  l’ajuda  dels  experts,  han  de  confessar 

públicament  la  seva  falta  i  incompetència  per  solucionar‐la.  Només  en  els  realities 

professionals allò que mostren públicament és el talent (tot i que es reserva la humiliació per 

aquells  que  no  en  tenen).  A  més,  mostrar  el  cos  desviat,  la  casa  descuidada,  el  mal 

comportament dels fills i els deutes és un acte d’humiliació que no és un fi en ell mateix. És a 

dir, aquesta confessió no és terapèutica, un acte de diclousure que serveixi com a primer pas 

d’un  procés  de  guarició  psíquica;  tampoc  té  a  veure  amb  la  reafirmació  pública,  com  una 

manera  de  definir‐se,  reclamar  drets  i  visibilitzar  el  col∙lectiu  al  que  es  pertany  (“sortir  de 

l’armari”)237. La confessió en els realities de transformació és un mitjà per seduir el programa. 

D’aquesta manera,  en  aquests  programes  implícitament  es  posa  en  escena  un  concurs  de 

desgràcies,  el  premi  del  qual  és  l’ajuda  (imaginem  què  passaria  si,  com  és  habitual  en  els 

realities professionals, es posés en escena el procés de selecció dels participants), que no és 

gratuïta.  

                                                            
236  El  cas més  proper  a  la  relació  purament  professional  seria  Rocío  Ramos‐Paúl  i  els  cirurgians  de 
Cambio Radical. En l’altre extrem trobem Juanjo Oliva (Desnudas), els experts d’Esta casa era una ruina, 
Pedro García Aguado (Hermano Mayor) i els professors d’Operación Triunfo i, sobretot, Fama ¡a bailar!. 
237 Veure Dovey (2000: 103‐132) i Mehl (1996). 
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Al  mateix  temps,  els  experts  poden  dur  a  terme  qualsevol  acció  per  transformar  als 

participants, ja que aquesta sempre està justificada perquè el seu objectiu és ajudar (donar‐los 

l’objecte de valor o fer‐lo competent). Més encara quan el seu rol dins el text no només és el 

d’herois, sinó d’herois altruistes, pels que la seva única motivació per actuar és fer el bé. Així, 

s’estableix  la  paradoxa  que  els  participants  han  d’agrair  a  l’expert  haver  estat  humiliats, 

atacats, vigilats i/o compadits.  

De  totes  les accions que duen a  terme els experts, destaca de manera especial  la vigilància. 

Aquest és un tema molt vinculat a la telerealitat: l’estrena de Big Brother (format en el que els 

participants vivien en una casa/plató plena de càmeres que gravaven tots els seus moviments, 

fins i tot els més íntims), que va ser paral∙lela a la proliferació de videocàmeres en llocs públics 

per evitar la criminalitat, va esperonar la preocupació per aquest tema i van ser nombroses les 

comparacions  entre  la  telerealitat  i  el  panòptic  de  Bentham  (recollit  per Michel  Foucault  a 

Vigilar y castigar238). En aquests casos, vigilar és una forma de disciplinar, perquè la mirada de 

l’autoritat dissuadeix als ciutadans de mals comportaments.  

En els realities de transformació la vigilància planteja un pas més enllà respecte Big Brother: les 

càmeres  ja no vigilen un espai  íntim simulat  (la casa/plató), sinó un espai  íntim real. Ara bé, 

l’objectiu principal d’aquesta vigilància no és dissuadir (tot  i que pot portar a càstigs per part 

dels  experts  i  les  figures  d’autoritat  del  programa),  sinó  estudiar,  observar,  sotmetre  a 

escrutini els comportaments privats dels participants amb  l’objectiu no de comprendre millor 

els seus comportaments, problemes, identitat, sinó per assenyalar allò que tenen de desviat i 

així corregir‐ho. 

   

                                                            
238 Veure Foucault (1976: 199‐230). 
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5.3.2. Les transformacions 

Problemes i solucions 

Aparentment  els  problemes  tractats  en  aquests  programes  són molt  diversos:  identifiquen 

problemes  lligats  amb  l’autoestima  i  l’aspecte  físic,  amb  l’habitatge,  les  relacions  familiars 

(entre pares  i  fills),  l’economia  familiar  i  la  realització professional  (dedicar‐se a allò que un 

vol). Ara bé, hi ha un tema que destaca per sobre els altres per la seva presència reiterada: les 

relacions familiars. No només Supernanny  i Hermano Mayor en parlen, sinó que tant en Esta 

casa era una ruina com en Ajuste de cuentas s’assenyalen problemes en les relacions familiars 

com a conseqüència de les faltes primàries (i fins i tot a Cambio Radical hi ha casos en els que 

les participants  tenen problemes de parella o  familiars com a conseqüència de  la seva baixa 

autoestima). 

Tots els problemes representats tenen arrels profundes a nivell social, econòmic o  ideològic. 

Ara  bé,  cap  d’aquests  elements  tenen  cabuda  en  aquests  programes,  ja  que  les  faltes  dels 

participants són sempre representades com a problemes individuals que requereixen solucions 

individuals. Com a conseqüència d’això, els propis participants  són assenyalats com  la causa 

del  seu  problema.  Així,  es  culpabilitza  al  participant  de  la  seva  pròpia  situació,  cosa  que 

justifica en alguns casos la humiliació a la que se sotmeten o l’actitud autoritària de l’expert.  

A més,  donat  que  aquests  programes  representen  els  participants  sense  context,  són  les 

persones de classe baixa  les que queden més mal parades (les que tenen una falta més greu, 

les  que  han  de  fer  una  confessió  pública més  humiliant).  Això  és  perquè  són  precisament 

aquestes famílies de classe baixa les que més difícil tenen viure per elles mateixes i que sense 

el context no podem entendre per què han arribat a la situació en la que es troben.  

Hem  vist  en  el marc  teòric  que  en  l’àmbit  anglosaxó  hi  ha  una majoria  de  programes  que 

presenten com aspiració la mobilitat social i plantegen el consum com la manera d’arribar‐hi. 

Al mateix temps, hi ha un domini dels realities en els que les transformacions són materials. En 

el  cas  espanyol,  es  confirma  que  el  consum  és  representat  com  una manera  de millorar 

socialment.  Per  exemple,  aquesta  idea  apareix  a  Cambio Radical,  Esta  casa  era  una  ruina  i 

Desnudas, en els dos primers casos vinculats a  la  idea de mobilitat social. El consum, a més, 

també és representat com un mètode per aconseguir aspiracions de tipus vivencial/existencial. 

És a dir, en aquests programes el consum és representat com una manera de canviar aspectes 
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profunds i complexos com la forma de ser, les relacions personals i familiars i, en definitiva, la 

pròpia vida.  

Al consum se sumen dos mètodes més, amb un pes menor: la teràpia psicològica, que aquests 

programes popularitzen  i  sovint  també banalitzen  (ja que  apareix molt  simplificada  i  sovint 

subordinada  a  la  necessitat  de  fer  visibles  les  transformacions  interiors  i  donar  varietat  al 

programa);  i  la  formació.  Aquesta  darrera  és  la manera  prescrita  pels  programes  lligats  a 

l’àmbit professional per poder aconseguir l’èxit. Al mateix temps, es prescriu una entrega total 

a la feina i la no separació dels àmbits personal i professional. 

Ara bé, en els realities de transformació espanyols és la disciplina la principal solució prescrita 

als problemes dels participants: des de disciplinar el  cos a  través de  la  cirurgia estètica o  la 

roba  interior  reductora a Cambio Radical  i Desnudas,  respectivament, a  la disciplina  com  la 

manera de tenir fills amb un bon comportament (Supernanny, Hermano Mayor) o tenir unes 

finances  familiars  sanejades  (Ajuste  de  cuentas),  o  la  disciplina  com  la  forma  de  millorar 

professionalment (Operación Triunfo, Fama ¡a bailar!). Aquest concepte també es pot vincular 

als mètodes autoritaris utilitzats pels experts (vigilància, visites a domicili, etc.). 

Precisament el concepte de disciplina fa referència a seguir unes regles per mantenir  l’ordre. 

Aquestes regles als participants els han estat  imposades per  l’expert, que transmet  i  legitima 

quina és la norma social a seguir: què cal fer per ser una dona com cal (ser femenina, atractiva 

i  seductora),  tenir  una  família  com  cal  (viure  tots  units  en  una  bona  casa,  tenir  uns  fills 

obedients, tenir una situació financera equilibrada) i ser un professional com cal (ser obedient, 

sacrificar la vida personal i tenir una bona imatge). Així, l’ordre que es vol mantenir en aquests 

programes mitjançant la disciplina és l’ordre social establert.  
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5.3.3. La mal·leabilitat de la identitat 

Els realities de transformació transmeten la idea que la identitat és fàcilment modificable i, per 

tant, mal∙leable. Les transformacions relatades en aquests programes són sempre radicals (es 

presenten casos extrems, difícils de resoldre) i ràpides, tant a nivell de la història com a nivell 

del  relat.  És  a  dir,  uns mesos,  setmanes  o  dies  són  suficients  per  canviar  situacions molt 

complexes. Aquesta rapidesa se subratlla a través de l’estructura episòdica, en la que els casos 

es plantegen  i resolen en un únic capítol. Només els realities centrats en  l’àmbit professional 

tenen una estructura serial que emfasitza una certa lentitud i esforç.  

Aquesta mal∙leabilitat  de  la  identitat  té  a  veure  amb  el  fet  que  es  descontextualitzin  els 

problemes i els participants: només si es considera que la identitat ve marcada per les accions 

individuals  i no per elements contextuals  i fortament arrelats com el gènere o  la classe social 

és  possible  experimentar  transformacions  ràpides  i  radicals. D’aquesta manera  es  transmet 

una visió individualista de la societat (coherent amb allò vist en la recerca internacional, que ha 

vinculat aquest subgènere a les aportacions d’Anthony Giddens).  

Donat que en tots els programes s’aplica una estructura narrativa molt estricta, caracteritzada 

pel  final  feliç,  la  transformació  sempre  es  produeix:  segons  els  realities  de  transformació, 

canviar és sempre possible. Així, aquests són programes optimistes construïts sobre la idea de 

millora contínua  i  la possibilitat de  la mobilitat social  i  la perfectibilitat de  l’individu. Ara bé, 

també  transmeten  la  idea  que  qui  fracassa  en  l’intent  de  transformar‐se  és  perquè  no  ha 

actuat suficientment bé o no tenia la suficient voluntat. Si combinem aquesta idea i el fet que 

en  aquests  programes  els  participants  són  assenyalats  com  la  causa  dels  seus  propis 

problemes, és  fàcil veure que es representa una societat meritocràtica, en  la que cadascú té 

allò que es mereix.  

La meritocràcia,  a més,  està  relacionada  amb  una  concepció  de  la  realitat  social  en  la  que 

l’estat del benestar no té sentit. Si cadascú té el lloc que es mereix, d’acord amb el seu esforç i 

el seu talent, llimar les desigualtats mitjançant polítiques socials és injust per aquells que estan 

a dalt de tot, donat que ho han aconseguit amb esforç. Això és coherent amb la redefinició de 

servei  públic  que  proposen  aquests  programes,  en  els  que  l’estat  i  la  resta  d’institucions 

públiques no existeixen.  
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Només en els realities centrats en l’àmbit professional apareix la idea de fracàs (encarnat per 

aquells participants que no aconsegueixen guanyar), on s’emfasitza la necessitat de tenir talent 

per triomfar i transformar‐se. És a dir, en aquests programes es representa un límit a aquesta 

il∙lusió de millora infinita.  
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5.3.4. Dos models de realities de transformació 

Els realities de  transformació que  formen part de  la mostra,  tot  i  les diferències  temàtiques, 

comparteixen  una  estructura  actancial molt  similar  i  estricta,  amb  poques  diferències  d’un 

programa a un altre. Ara bé, es pot distingir entre dos models de realities de transformació en 

funció  de  la  capacitat  d’acció  que  se  li  reservi  al  participant  en  el  seu  propi  procés  de 

transformació.  

 

Model caritatiu 

En  aquest  primer model,  el  programa  transforma  directament  al  participant,  habitualment 

mitjançant una  acció material  (operant  cossos,  tirant  a  terra  i  reconstruint  cases…), mentre 

que el participant és  totalment passiu en el procés  i  l’objecte de valor  li és atribuït. Així, al 

finalitzar el relat, el participant estarà complet (donat que haurà aconseguit l’objecte de valor 

per acabar en un estat de  conjunció), però  seguirà essent  incompetent:  si més endavant es 

trobés amb un nou problema, no el podria solucionar per ell mateix.  

Cambio  radical  i  Esta  casa  era  una  ruina  segueixen  aquest model.  Tots  dos  són programes 

centrats en transformacions materials (físiques o d’espais) i és el programa el que elegeix què 

és  millor  per  als  participants  i  els  transforma  d’acord  amb  això.  En  aquest  cas,  la 

incompetència del participant, allò que li impedeix adquirir l’objecte de valor per ell mateix, té 

a veure amb qüestions econòmiques. Finalment, aquests programes treballen en l’àmbit de les 

aparences, establint una relació directa entre exterior (l’aspecte físic,  l’aparença d’una casa)  i 

interior (identitat). 

 

Model educatiu 

En  aquest  model  la  vertadera  transformació  operada  pel  programa  és  la  capacitació  del 

participant, que esdevé un subjecte capaç d’adquirir per ell mateix allò que desitja o necessita. 

I això és el que  farà en una segona  fase, que pot estar  inclosa en el  relat o pot quedar  fora 

d’aquest. Així, les accions que duu a terme l’expert són de tipus comunicatiu i la incompetència 

dels  participants  té  a  veure  amb  el  “no  saber”.  D’aquesta  manera  la  classe  social  dels 

participants no és tant rellevant, ja que la falta no està causada per motius econòmics.  
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Podem  observar  algunes  diferències  respecte  el model  anterior.  En  primer  lloc,  en  aquests 

programes  hi  ha  un  discurs  sobre  l’esforç  que  no  trobem  en  els  altres  programes.  Els 

participants han d’actuar, interioritzar les pautes marcades i posar‐les en pràctica. En el model 

anterior, en canvi, l’objecte de valor és atribuït com un regal. 

En segon lloc, al final del relat els participants no només estaran complets (teòricament), sinó 

que també seran competents per afrontar altres problemes similars en el futur. Ara bé, com 

hem  vist, en els  realities d’aquest model els participants no  sempre  acaben en un estat de 

conjunció  total. Donat  que  es  tracta  de  transformacions molt  complexes  (especialment  les 

psicològiques)  i  el  relat habitualment  abraça un  temps d’història molt  curt, moltes  vegades 

acaba quan els participants són competents, deixant el moment en què esdevindran subjectes 

d’acció i aconseguiran superar la seva falta fora del relat.  

En aquesta categoria trobaríem realities centrats en transformacions de comportament, com 

per  exemple  Supernanny,  Ajuste  de  cuentas,  Desnudas  i  Hermano  Mayor,  així  com  els 

programes centrats en l’àmbit professional, com Operación Triunfo i Fama ¡a bailar!.  
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5.4. Un text autoritari 

L’efecte de real en els realities de transformació s’aconsegueix de dues maneres diferents: en 

primer lloc, mitjançant la seva capacitat d’intervenció en la realitat, el fet que els participants 

no  siguin  els mateixos  després  que  actuï  el  programa.  Així,  quan  les  transformacions  són 

materials,  les  imatges  funcionen  com  a  índexs,  evidències  de  la  transformació.  Per  aquest 

motiu la revelació final és el moment àlgid dels programes, però també la representació de les 

accions de l’expert. En el cas de les transformacions que no es poden representar amb imatges 

(transformacions interiors), hi haurà una certa obsessió per fer‐les visibles a través d’activitats 

metafòriques o mitjançant els recursos de l’enunciació. El segon recurs del què depèn l’efecte 

de  real  dels  realities  de  transformació  són  les  reaccions  emotives  dels  participants.  El 

programa  crea  situacions molt  artificials  que  generen  reaccions  espontànies  i  autèntiques, 

sentiments que no es poden fingir. D’aquí  la  importància que els primers plans tenen en tots 

els programes de la mostra. 

Ara bé,  s’estableix una  relació molt problemàtica entre els efectes de  real  i  l’estructura  tan 

estricta  a  la  que  se  sotmet  la  realitat:  la  necessitat  de  fer  visible  la  transformació  i 

l’obligatorietat d’un  final  feliç a vegades significa haver de sacrificar precisament allò  real. A 

més a més, els realities de transformació no experimenten amb el format ni amb els recursos 

de  la narració, cosa que empobreix el gènere. No es deixa que  la  realitat, amb  tots els seus 

matisos s’introdueixi en el programa:  la varietat de casos  i reaccions dels participants podria 

donar una certa riquesa a nivell d’històries narrades que no s’aprofita. De la mateixa manera, 

aquesta  estructura  tan  estricta  i  esquemàtica  fa  que  l’expert  (l’heroi  del  relat)  sigui  un 

personatge  pla,  cosa  que  evoca  les  sèries  episòdiques  clàssiques  en  les  que  al  finalitzar 

l’episodi  tot  torna  a  la  normalitat.  D’aquesta manera, molts  d’aquests  programes  acaben 

essent un artefacte en el que només es veuen, en moments puntuals,  les pampallugues de  la 

realitat que es filtra per una carcassa dura i opaca. 

Però  allò més  interessant  en  relació  a  l’enunciació  és  que  s’estableix  una  coherència  entre 

alguns conceptes i valors despresos de l’enunciat i la forma del text audiovisual. En aquest cas, 

dos  conceptes  destaquen  especialment:  la  subordinació  dels  participants  i  l’autoritarisme  i 

disciplina. 
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En  primer  lloc,  el  poc  poder  que  els  participants  tenen  a  nivell  de  la  història  té  una 

equivalència al nivell del  text: en  tots els programes analitzats els participants no  tenen cap 

capacitat per autentificar allò que  relaten.  La  seva  condició de  subnarradors homodiegètics, 

subjectius  i poc  fiables  fa que necessitin sempre que altres  instàncies  (el narrador en off, els 

rètols sobreimpressionats, els presentadors, els experts) corroborin allò que expliquen. El text 

no confia en ells a l’hora de narrar els fets i el seu relat només serveix per transmetre les seves 

emocions i experiències subjectives, no per reafirmar‐se i autodefinir‐se.  

L’autoritat  i  la  disciplina  també  tenen  un  equivalent  en  l’enunciació.  Els  realities  de 

transformació destaquen per  tenir unes  instruccions de  lectura molt estrictes que  limiten al 

màxim  la polisèmia del  text. Els  recursos de  l’enunciació serveixen per amagar  les  febleses  i 

esquerdes  que  puguin  existir  al  nivell  de  l’enunciat:  fonamenten  l’estructura  actancial, 

legitimen  l’expert,  construeixen un  final  tancat  i  feliç, estableixen una  relació aproblemàtica 

entre  problemes,  causes  i  solucions  proposades,  donen  importància  a  l’objecte  de  valor  i 

l’allunyen d’allò trivial. Per tant, de  la mateixa manera que aquests programes disciplinen els 

ciutadans, també disciplinen la realitat, encabint‐la en una estructura artificial molt estricta. Hi 

ha, doncs, una coherència a nivell d’enunciat  i enunciació: els  realities de  transformació són 

autoritaris amb  la realitat representada  i amb  l’espectador model, de  la mateixa manera que 

els experts ho són amb els participants. No es deixa actuar a l’espectador a nivell interpretatiu. 

Així, aquesta correspondència entre forma i contingut dóna rellevància a la disciplina per sobre 

d’altres conceptes també presents en aquests programes. 
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