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0. Introducció 

La publicitat i la natura tenen una relació estreta des dels inicis del món capitalista. 

La presència d’aquests vincles ha comportat l’existència de tota una sèrie 

d’interdependències a través de les quals la publicitat ha tendit contemporàniament a 

emprar la natura com un mitjà útil per a la distinció del producte. La ideologia del 

natural ha esdevingut el punt àlgid d’aquesta tendència a convertir allò “natural” en 

un atribut positiu. Aquest fenomen de valoració d’allò verd sobrepassa amb escreix 

l’acotat camp de la publicitat, i cal buscar-ne els seus orígens en la conversió 

sobretot a partir dels anys seixanta del segle XX de l’ecologisme en una moda.  

En l’actualitat, s’assisteix a un nou retorn a la natura com a refugi de totes les 

decepcions socials que es reflecteix en l’àmbit de la publicitat amb el seu ús 

comercial. La natura ha esdevingut una part destacada del vocabulari de la persuasió 

(N. Evernden, 1992). 

En aquest treball, hom “parla” de natura a través d’imatges, de la natura com 

a signe. No és cap casualitat que la natura figuri de forma eminent en el món de la 

publicitat contemporània, que inevitablement significa ús eficaç de signes. La 

publicitat requereix un poderós aparell d’imatges que provoqui efectes positius sobre 

un producte qualsevol juxtaposant-li representacions emocionalment segures. No és 

estranys, doncs, que la natura sigui usada sovint en publicitat en la promoció d’una 

nova moralitat o visió del món associada a la salut i a la normalitat. 

Allò que sorprèn més és, en general, la poca atenció que ha merescut 

aquesta qüestió per part dels estudiosos de la publicitat com a llenguatge social. 

Serveixi com a botó de mostra, la completa introducció a l’anàlisi de la publicitat de 

William Leiss, Stephen Kline i Sut Jhally “Social Communication in Advertising” (1986) 

on tan sols trobem algun comentari sobre l’ús d’imatges de la natura (pàgs: 190 i 

194).  
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Tanmateix, una de les comptades aportacions, es troba al clàssic llibre de 

Judith Williamson (1978) “Decoding Advertisements” on dedica dos capítols de la 

part segona a analitzar la relació entre natura i producte defensant que “nosaltres 

falsifiquem la nostra relació amb la natura” (1978: 102). Afirmació rotunda que es 

tracta de contrastar i discutir al llarg d’aquest escrit. 

Malgrat alguns punts en comú, la noció de natura ha patit un conjunt 

d’importants transformacions que difícilment es poden destriar només de la mateixa 

modernitat —pensem tan sols en l’evolució d’allò que s’entén per natura des de la 

“physis” dels clàssics grecs a la “natura” manufacturada del nostre temps—. Es tracta 

d’un concepte que ha variat molt al llarg de la història.  

En parer del filòsof Daniel Innerarity (2001: 177) “podria dir-se que la història 

de les relacions de l’home amb la natura es resumeix en què uns l’han considerada 

com un model que havia d’imitar-se i altres l’han fet objecte disponible d’un subjecte 

racional; l’art imita la naturalesa o la naturalesa imita l’art. Les formes exemplars de 

vida són donades per la naturalesa o establertes per l’home enfront de la 

naturalesa”. 

Aquestes dues possibilitats tal com adverteix Innerarity no esgoten les 

relacions de l’home amb la natura i no inclouen una en què està afortunadament 

desdibuixada aquesta oposició i que exerceix un paper importantíssim en publicitat. 

Es tracta d’una consideració estètica de la natura que no està enemistada amb la 

nostra llibertat, “sinó que és ún àmbit de joc i gaudi, d’emoció imprevisible i 

contingència celebrada”. 

Si es fa cas del discurs dominant, per una banda, la publicitat s’ha convertit 

en una mena de metallenguatge hegemònic característic del capitalisme global, per 

l’altra, la natura ha esdevingut una mena de concepte nou, inventat, lligat al descans 

i al lleure en un procés de mitificació que va tenir en el romanticisme un moment 

estel·lar.  
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Hom ha assenyalat que la natura juntament amb la llar i l’oficina, 

constitueixen els espais mítics de la publicitat i com a tal espai està dotat d’una sèrie 

de valors (espontaneïtat, immediatesa i salut) que l’idealitzen i, en conseqüència, el 

perverteixen (J. Rey, 1994). 

Amb el terme natura com amb molts d’altres termes d’ús comú es creu 

conèixer el seu significat, però en el moment que es tracta d’acotar-lo es topa amb 

vertaderes dificultats per restringir la seva semàntica. Ara i ací, s’entèn la natura com 

un construcció cultural, una certa manera de percebre el medi des d’un codis estètics 

i conceptuals propis de cada cultura (Albelda i Saborit, 1997), tributària en bona 

mesura per allò que diuen els mitjans de comunicació sobre què s’ha d’entendre per 

“natura” i “natural”. 

Aquesta concepció es remunta a les “Mitologies” (1957) de Roland Barthes on 

es parla de la necessitat d’establir la “Natura en ella mateixa com a històrica”. Es 

refereix a l’ús social que es dóna del concepte de natura, i sosté que la mescla entre 

història i natura és un fenomen d’una gran importància. Una vegada s’afirma que 

una cosa és “natural” ja no es pot refutar: pertany a l’àmbit de l’absolut, d’allò 

indiscutible. Llavors, la Natura esdevé una creació social i Barthes defineix el 

passatge entre el real a l’ideològic com el que va de “l’anti-physis a la pseudo-

physis”, d’una natura contrastada a una falsament o socialment, natura construïda. 

Es tracta de l’anomenat mite de la natura. 

Aquesta observació no és única de Barthes. De fet, en el famós tractat de 

sociologia del coneixement “La construcció social de la realitat” de Peter Berger i 

Thomas Luckmann (1966), tots dos autors suggereixen que “tot i que és possible 

d’afirmar que l’home té una naturalesa, tindria més sentit afirmar que l’home es 

construeix la seva pròpia naturalesa; o, en termes més planers, que l’home es fa ell 

mateix” (1988: 76). 
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No, per casualitat, Raymond Williams (2000) assenyala al seu vocabulari de la 

cultura i la societat “Keywords” que “natura” és potser la paraula més complexa de 

l’idioma i alhora una de les més comunes. La seva complexitat no sorprèn si es té en 

compte que és un mot que, al llarg d’un període molt extens, conté moltes de les 

grans variacions del pensament humà. Per tant, cal ser ben conscient de la dificultat 

que comporta el seu ús. 

Fernando Savater (1995) al “Diccionario Filosófico” dedica un article extens a 

la veu “natura”. Explica que filosòficament n’hi ha tres accepcions bàsiques que són 

molt diferents. En una primera accepció molt àmplia, la natura és el conjunt de totes 

les coses existents. En segon lloc, la natura és el conjunt de coses que existeixen 

sense intervenció humana; en tercer lloc, la natura és l’origen i causa de tot 

l’existent, la seva explicació última, la seva raó d’ésser. 

Savater argüeix que la tercera accepció és la que presenta connexions més 

importants amb els usos i abusos de la modernitat. S’entén, en aquest cas, la natura 

com “el substrat últim del real”, “la «veritat» paradigmàtica de cadascun dels éssers 

tant com la universal harmonia que tot ho equilibra”. Aquesta noció de natura, 

segons Savater, la converteix en una prolongació de la divinitat, quan no en un 

succedani immanent d’aquesta. 

El vincle entre natura i divinitat és una de les constants d’aquest terme. És 

una de les raons que expliquen per què les cultures amb pretensions hegemòniques 

han tractat de dominar i controlar la natura deixant símbols del seu control sobre el 

mateix territori. Pensem en les Piràmides egípcies, en els grans temples romans, en 

les construccions asteques, o en el cas de la nostra cultura imperial en l’edificació de 

gratacels i escultures de colossals dimensions. La reafirmació d’una cultura necessita 

de símbols externs per marcar el seu domini sobre l’entorn. 
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L’altre eix d’aquest treball és la comunicació publicitària. Però quina és la 

forma d’acostar-se a la publicitat atesa la diversitat de perspectives d’estudi que 

aborden aquesta dimensió del llenguatge públic?  

Com és sabut, existeixen aproximacions molt diverses a la indústria 

publicitària com l’econòmica, la psicològica, la sociològica, la semiòtica o 

l’antropològica. Edgar Morin (1995: 260) la descriu com un “fenomen de cruïlla”. En 

difondre tota una sèrie d’idees, imatges, desitjos, il·lusions, etc., lligats a uns 

productes ens situa com pocs altres fenòmens socials hodierns enfront de la 

connexió entre l’esfera econòmica, la cultural i la simbòlica. 

En aquest treball, tanmateix, es concep la publicitat com un instrument 

rellevant de construcció de valors culturals. Evidentment, no l’únic, però sí un dels 

més influents de la nostra època.  

L’aparell publicitari entès com un tot ha esdevingut el símbol mateix i el 

llenguatge d’una civilització d’abundància bolcada en el consumisme i en el culte a la 

marca. Al més elevat nivell d’abstracció, la cultura promocional exerceix com un 

agent social de primer ordre, ja que està per la unitat i la continuïtat de la societat 

de consum. Des d’aquesta perspectiva, és previsible que sigui objecte de 

bel·ligerància per part dels sectors socials més crítics amb les dinàmiques inherents 

amb les formes de vida del capitalisme postindustrial. 

El sistema simbòlic de la comunicació comercial té un gran poder d’influència 

de cara a constituir els significats dominants de la societat contemporània. En 

concret, ha estat interpretat com un sistema mític en si mateix. Karl Marx va ser el 

primer en constatar en part el paper de la màgia en el cor de la vida econòmica a 

través de la noció de fetitxe, i descobreix que l’aparent racionalització de l’economia 

política clàssica constituïa una mitologia. Freud va ser el segon que descobrí allò 

eròtic amagat sota allò econòmic. Segons Edgar Morin (1995: 266), “la nostra 

societat no es troba guiada per una racionalitat econòmica, sinó que és empesa per 
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una tècnica de necessitats errants i de forces cegues. La tècnica, que semblava que 

havia de materialitzar el món i reduir-lo tot a una eficàcia pràctica, i el capitalisme, 

que semblava que havia de reduir-lo tot a un tipus d’interès, confonen i mesclen el 

real i l’imaginari en l’acte és terrenal que pugui existir: la compra. L’homo magicus 

sorgeix sota l’homo economicus, la seva màscara moderna”. 

Un altre crític cultural de referència adés citat, Raymond Williams, en el seu 

article seminal “Advertsing: magic system”(1961) es fa ressò de l’important rol 

exercit per elements irracionals en la conformació de la mentalitat col·lectiva a través 

del sistema publicitari. El consum de la mercaderia individual porta al conjunt de la 

necessitat humana a la insatisfacció. S’intenta, per mitjà de la màgia, associar aquest 

consum amb els desigs humans, amb els quals no té una referència real. A més, els 

significats i valors operatius en la societat no donen resposta als problemes de la 

finitud, la soledat, la frustració, la necessitat d’identitat i respecte. Per a Williams, la 

publicitat és la més visible combinació de la coexistència de novetats tecnològiques i 

formes socials antigues, característica de la nostra societat. 

En parer de Lévi-Strauss, el mite en la cultura primitiva realitzava un rol de 

reconciliació de les contradiccions i de definició dels cicles naturals. No són pas pocs 

els estudiosos que sostenen que la publicitat realitza en la societat moderna un 

paper anàleg al desenvolupat pel mite en la cultura primitiva, ja que es representa 

un món total on les diferències no existeixen, farcit d’estereotips i on es proveeix una 

definició del sentit comú “natural”.  

La força de la invenció de la publicitat recau en el fet que aconsegueix 

construir un imaginari simbòlic tan poderós que converteix en un fet percebut com a 

real allò que està decididament més enllà de la possible experiència vital de les 

persones.  

De fet, un dels fets que caracteritza els temps postmoderns és l’erosió del 

principi de realitat. La frontera entre realitat i ficció cada vegada es fa més imprecisa 
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i vaga. Els fluxes mediàtics produeixen una acumulació d’informació que pot arribar a 

produir un efecte de desorientació i confusió.  

La cultura promocional representa simbòlicament, com potser cap altra forma 

d’expressió social present, els codis dominants, tant estètics com morals i 

conductuals, encaminats no sols a produir una acció de compra cap a un producte 

específic, sinó també a tipificar les conductes i les accions, marcades socialment com 

a correctes i òptimes. A més, exerceix una influència de primer ordre en la manera 

de vestir-se, en la manera de consumir i en la forma de comportar-se dins d’un 

mercat de possibilitats variades. En aquest sentit, la publicitat exerceix indirectament 

una funció de control social i alhora és un mirall privilegiat per on observar l’esperit 

de l’època: 

 

“La publicitat ha estat fonamental per a determinar els continguts culturals dels 

mitjans. D’entrada, ella mateixa és cultura. Els anuncis contenen argumentacions 

persuasives basades en els tòpics culturals de cada moment. Per això, la publicitat 

ens mostra i reforça les formes de vida, les creences i els valors que són d’actualitat. 

Els anuncis són, doncs, uns grans instruments de reproducció del sistema cultural del 

nostre temps” (J. Berrio, 1999: 102). 

 

Les reflexions crítiques que s’han fet sobre la publicitat, especialment aquelles 

escrites en la fèrtil època contestatària dels anys 60 i 70 del proppassat segle, han 

adoptat majoritàriament aquesta dimensió com a marc principal a partir del qual 

desenvolupar les seves anàlisis.  

La publicitat, entesa com un tot unitari, s’interpreta com una esfera simbòlica, 

on els seus continguts solen ultrapassar el seu aspecte més mercantil, utilitari i 

espectacular. S’ofereix a l’espectacle de si mateixa, on dirigeix uns missatges 

adreçats a un tipus de públic ideal posant a prova l’eficàcia d’un determinat ordre 
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simbòlic: el seu. La publicitat es fa publicitat de si mateixa, qüestió que ja van tractar 

lúcidament en la dècada dels seixanta, H. Lefébvre (1984) i J. Baudrillard (1974). 

La publicitat reflecteix la cultura d’una societat: dibuixa una imatge de 

l’ambient i presenta l’esperit de cada època. Es tracta d’unes de les manifestacions 

socioculturals claus per a la comprensió de la modernitat líquida (Z. Bauman, 2003). 

S’estudia la comunicació promocional en el context de la societat de consum i sota la 

perspectiva de les teories de la comunicació. 

Interessa observar la publicitat, perquè interessa i preocupa el futur de 

l’evolució de l’ésser humà al si de la societat complexa moderna. No és prou conèixer 

anuncis per entendre la publicitat, cal a més aproximar-se a l’esperit social que la 

dota de sentit. Llegir anuncis és una manera d’observar com una realitat a priori 

estrictament econòmica acaba tenint repercussions en el món de la vida, ja que la 

publicitat s’ha convertit en un discurs eminentment social (J. Baudrillard, 1974).  

Els anuncis representen un tipus de textos que s’originen per una 

intencionalitat clara. Els mecanismes de persuasió social són més palesos en la 

cultura promocional que en altre tipus de discursos, ja que hi ha la voluntat 

manifesta de vendre. El sistema promocional s’ha convertit en un sistema de 

significació social que té implicacions en la vida individual i col·lectiva de les 

persones. La voluntat de poder social de l’empresa discurseja a través de la ficció 

publicitària. 

S’entén aleshores que la cultura comercial és un sistema de comunicació. 

Com tot sistema comunicatiu empra símbols per efectuar l’intercanvi de valors. Els 

dos més importants processos de comunicació en una societat (l’intercanvi de signes 

i l’intercanvi de diners, béns i serveis) els trobem a la publicitat (V.Langholz, 1975). 

Així s’explica que la publicitat sigui un sistema simbòlic especialment poderós en la 

conformació del gust i de la mentalitat col·lectiva. 
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La cultura publicitària, especialment en l’era de la segmentació del mercat, 

treballa per mitjà d’importants nivells connotatius de comunicació amb múltiples 

nivells de significat. L’estil sofisticat i suggeridor es consolida com una tendència 

predominant. El llenguatge publicitari no tracta tant de transmetre una informació, 

com d’exercir una influència per mitjà d’un missatge cada vegada més indirecte, més 

mediat. Abans un anunci intentava arribar a tot el món, ara es dirigeix a un públic 

segmentat i el que interessa és que arribi a qui va dirigit. S’ha millorat en capacitat 

d’impacte, ja que el públic s’ha dividit en diferents segments més proclius a consumir 

un tipus de productes i practicar uns estils de vida diferents als d’un altre grup.  

Aquesta tendència cap a l’especialització no ha de fer oblidar que el discurs 

publicitari en un sentit ampli té una voluntat de poder. La manipulació de símbols 

existeix allà on hi ha una relació de poder. Entre altres motius, perquè el símbol no 

és ni un producte natural ni un producte innocent. És un artifici, una construcció 

cultural, subjecte a tota mena de dinàmiques socials. Transmet formes d’entendre el 

món i d’actuar sobre ell. La indústria publicitària moderna és, consegüentment, per 

definició, manipuladora de símbols, ja que vehicula unes determinades concepcions 

de la realitat en un entorn cada vegada més dominat per experiències indirectes i 

mediades. 

Comptat i debatut, la publicitat no és sols un fenomen comercial. Posseeix 

una sèrie de components secundaris (J. A.González Martín, 1996) que tenen una 

enorme importància en la conformació de la mentalitat col·lectiva i transcendeixen la 

indiscutible funció econòmica que caracteritza a la publicitat com a tal. L’ordre de la 

producció i l’ordre del discurs s’entrelliguen amb la combinació del món físic 

(producte) i del món de les idees (discurs).  

L’esquema publicitat-venda ha estat ja superat per un tipus de comunicació 

que no sols transmet informació sobre el producte, sinó també un conjunt de símbols 
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capaços de configurar una cultura visual i uns patrons lingüístics de gran importància 

en la societat (J.R. Sánchez Guzmán, 1985). 

El component simbòlic és al centre dels processos de mediació social. De fet, 

els missatges publicitaris es formen a partir del substrat cultural compartit per una 

comunitat. S’empren una gran diversitat de mites antics reciclats i adaptats a les 

necessitats del mercat de l’entreteniment: el mite de l’heroi, de l’eterna joventut, del 

paradís perdut, de la puresa, de la velocitat... Aquests són alguns dels mites que 

apareixen sovint en els relat publicitaris, associats a uns determinats objectes de 

consum. Els publicitaris i creatius publicitaris no creen des del no-res, més aviat 

s’aprofiten de l’existència d’unes referències culturals compartides per associar-les a 

un producte que sintetitzarà tot un conjunt de categories culturals, punt on rau la 

seva rendibilitat, la seva percepció distintiva (B.Remaury, 2006). 

La publicitat és part i reflex d’una cultura comuna a la civilització del consum, 

i en algunes ocasions del consum entès com a substitut o succedani d’antigues 

creences sagrades. Al mateix temps, la publicitat entesa com un tot és una 

estructura simbòlica central i distintiva. I, estrictament com a símbol, el poder de la 

publicitat pot ser considerable (M.Schudson, 1987).  

En les societats complexes, la indústria dels missatges comercials ha arribat a 

ser un dels grans vehicles de comunicació social. Aquesta no és sols un negoci portat 

a terme amb l’esperança de provocar un acte de compra; forma part també de la 

nostra cultura moderna. Els creatius publicitaris s’apropien i transformen una àmplia 

xarxa de símbols i idees per crear un poder de comunicació a partir del reciclatge de 

models culturals que es donen al si de les interaccions socials. Aquesta empresa és 

unificada gràcies al discurs de i sobre els objectes que enllaça imatges de persona, 

de productes i maneres de ser (estils de vida). 

La cultura promocional propugna el consum de nous productes, o reforça el 

consum d’antics productes d’una manera idèntica: usant determinats temes i símbols 
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associats a la felicitat, la salut i l’èxit. Els símbols que apareixen en la publicitat 

manifesten un remarcable esforç comunicatiu per arribar a amplis sectors de la 

població, per tant s’han de composar d’elements familiars, fàcilment entenedors però 

evitant caure en la banalitat, fet que no sempre s’aconsegueix. Hom busca 

simbolitzar les il·lusions i les aspiracions del públic consumidor. 

Si es baixa del sistema de consum a les seves unitats, es troba com els 

productes han anat adquirint en els darrers anys nous trets que els han convertit pel 

capbaix en objectes culturals difusors de significats i valors; pel capdamunt, han 

arribat a convertir-se en autèntics símbols del capitalisme postfordista. Al si de la 

publicitat, però, els objectes no actuen sols, es representen embolcallats d’uns marcs 

de referència, entre els quals sobresurt la natura, que són també subjectes a una 

reconstrucció cultural per a posar-los al servei dels interessos de l’ordre promocional 

de la mercaderia.  

La funció de fer símbols és una de les activitats primàries de l’home, com 

menjar, mirar, o moure’s (S.K. Langer). El que ja té poc de natural o de primari, és 

l’explotació i reciclatge d’aquells referents i anhels col·lectius (els símbols i els mites) 

que ens lliguen amb els nostres avantpassats amb un objectiu final purament 

mercantil: vendre. Aquest procés de mercantilització de les il·lusions col·lectives pot 

tenir uns efectes imprevisibles, ja que les bases sobre les que es construeix el nostre 

món social són utilitzades al servei de la promoció del producte i de la subsegüent 

cultura del consumisme. Molts crítics culturals han titllat aquest fenomen de 

mixtificador, però aquí no ha interessat tant jutjar una realitat social com la que 

representa la publicitat, sinó més aviat intentar comprendre el seu funcionament. 

Tanmateix, l’ús de poder sempre ha anat lligat a l’ús d’uns símbols i d’un 

imaginari concret. Al llarg de la història, els moviments massius d’opinió han estat 

acompanyats de procediments al·legòrics i simbòlics com a ressorts psicològics amb 

què impressionar directament i enèrgicament la gent (J. A.Maravall, 1975). Els grans 
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moviments totalitaris s’han caracteritzat per un fort desplegament iconogràfic i per la 

utilització de diferents tècniques de propaganda. El poder dels símbols, els símbols 

del poder, sempre han estat en estreta connexió, ja que “qui controla el contingut i 

significat dels símbols, qui en regula la difusió i l’aprenentatge, controla també la 

‘consciència’ que en resulta”(J.F. Mira, 1985: 29).  

Estudiar “artificis” publicitaris és sobretot familiaritzar-se amb dinàmiques 

persuasives estretament relacionades amb les estructures de poder presents en tota 

societat. Als anys 50 del passat segle, V.Packard va fer disparar totes les alarmes als 

Estats Units contra el perill de dominació de l’opinió pública a través de la 

manipulació publicitària de símbols. Va inaugurar un gènere de denúncia moral de la 

publicitat que es perllonga fins als nostres dies. Com a exemple recent, es pot 

esmentar l’opuscle “De la miseria en el medio publicitario” (2006) a cura d’un 

col·lectiu batejat amb el significatiu nom de Grup Marcuse. 

No és, però, un argument gaire sòlid l’acusació de manipulació que es fa des 

de la literatura de denúncia antipublicitària. Els símbols són, conscientment o 

inconscientment, en la lluita pel manteniment del poder entre els individus i el grup, 

objecte de manipulació. És una qüestió en un major o menor grau inherent al seu 

funcionament. 

Sense els éssers humans, la publicitat no tindria lloc. El missatge publicitari 

s’adreça directament a les parts interiors de l’individu. És per això que el consum de 

la publicitat remet als continguts de la consciència, a les expectatives i disposicions 

del comportament situades en capes profundes. La seva activació però està lligada a 

l’apel·lació a necessitats materials d’ordre real i legítim. En aquest sentit, la publicitat 

tracta de produir i crear consciència. El component cultural del producte és uns dels 

trets caracteritzadors genuïns de la relació entre mercaderia i home en l’hora 

present.  
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Ha arribat a ser gairebé un lloc comú en les aproximacions culturals a la 

publicitat afirmar que el consumisme i la pròpia publicitat s’han convertit en molt 

més que en uns mers actes per a satisfer unes necessitats bàsiques. És així com 

diferents autors parlen del complex consumisme-publicitat com una font creadora 

d’hàbits i de formes d’identificació davant de la crisi de les estructures clàssiques 

d’acollida (família, educació, religió, política). Però, quines implicacions té per a la 

persona humana i per a la vida social en general la identificació quasi religiosa 

(simbòlica) amb mercaderies i marques representada per la publicitat?  

A causa de la ubiqüitat i omnipresència social de reclams publicitaris, fins a 

quin punt estem en condicions de distingir i separar amb claredat on comença i on 

acaba vida social i vida comercial?  La simbiosi entre públic i privat, exemplificada 

com poques altres formes de comunicació per la publicitat, quins efectes té sobre 

l’imaginari social modern? Estem vivint una redefinició de l’espai públic en funció dels 

interessos d’esferes privades de poder? És detectable i analitzable aquest fenomen 

en els continguts i valors transmesos per la comunicació publicitària?  

Són aquestes algunes qüestions que sobrepassen amb escreix les pretensions 

d’aquest treball, però que són implícites a l’objecte d’anàlisi. Obviar-les no vol dir que 

no les tinguem presents. 

No obstant això, aproximar-se a una petita parcel·la del llenguatge publicitari 

ha estat una manera com una altra d’estudiar l’ésser humà a l’interior d’unes 

estructures culturals difusores de significat i de marcs de comprensió claus per a 

entendre tota una sèrie d’actituds i dinàmiques socials actuals. 

Exposar les condicions de la relació entre “mercaderia” i “natura” al si de la 

societat complexa a través del mirall publicitari ha estat el fil conductor del treball. La 

“pantalla” privilegiada escollida per a observar aquesta relació ha estat l’anàlisi d’una 

mostra d’anuncis en revistes de diferents sectors estratègics: tecnologia, motor, 

viatges, decoració, alimentació i begudes, salut i bellesa. 
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Aquesta reflexió sobre el caràcter del vincle entre la “mercaderia” i la “natura” 

s’interroga particularment sobre com es construeix el component cultural de la 

mercaderia i els efectes socials d’aquest procés. La comesa ha consistit en fer una 

descripció i una anàlisi de les propietats d’una mena de processos simbòlics adscrits 

als objectes de consum, per tal de besllumar quins són els significats dominants 

entorn de la noció de natura i valorar-ne el seu impacte social.  

S’ha estudiat quins són els significats adscrits a cada marca en relació amb la 

manera de representar les diferents correlacions entre formes d’interpretar la 

“natura” i tipus de “producte”. La hipòtesi de partida és que a cada producte li 

correspon una concepció cultural determinada de configurar la seva relació amb la 

natura i amb allò “natural”. La interacció entre producte i natura a partir de la lectura 

i anàlisi d’una mostra d’anuncis de revistes, acotades en el temps, de diversos àmbits 

temàtics referits als principals universos de vida, ha estat el mètode per analitzar 

com la cultura publicitària construeix i reprodueix els significats dominants d’allò que 

socialment s’entén per “natura” i “natural”. 
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ORGANITZACIÓ DEL TREBALL 

Enfront de la idealització de l’objecte d’estudi, l’apropament als textos publicitaris 

exigeix la consideració d’aquests com a objectes semiòtics que funcionen en un 

context històric concret. Fet que significa que es construeixen a si mateixos en el lloc 

on es construeix el sentit.  

Quina perspectiva s’ha triat per escometre l’anàlisi de la producció escrita textual 

i icònica del discurs publicitari? 

La narrativitat vindrà a ser un cert esquema estructurant al que el text se sotmet 

per emetre els significats dissenyats en la intencionalitat de l’enunciació (L. Sánchez 

Corral, 1997). 

La selecció d’un corpus d’anuncis i l’aplicació d’un mètode d’anàlisi són dos dels 

camins necessaris per anar rere la pista dels codis semiòtics que contribueixen a la 

construcció de les macroestructures significatives fonamentals. A partir d’aquestes, 

s’observarà com es construeix el sentit de les “Natures”, a partir de l’atribució d’uns 

valors que l’erigeixen en un objecte cultural, carregat de referències i sentit que 

retrotreuen als significats sociohistòrics entreteixits per segles de treball i coratge 

intel·lectual. 

D’altra banda, s’ha estructurat el treball en un volum principal i un d’annex que 

conté l’anàlisi empírica del corpus per tal de facilitar la lectura i separar clarament la 

reflexió teòrica de la pràctica analítica.  

El primer volum està estructurat en dos grans blocs. El primer bloc és de caràcter 

teòric i està alhora subdivit en tres parts. 

En la primera, s’explica la perspectiva sociològica adoptada en l’estudi de la 

cultura promocional com a constructora rellevant de valors culturals, i es dedica un 

capítol a realitzar un estat de la qüestió sobre els estudis que han abordat la relació 

entre “Natura” i “Publicitat” al si dels mitjans de comunicació. 
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En la segona part, es ressegueix a grans trets l’evolució històrica de la noció de 

mercaderia des de l’auge de la revolució industrial (finals del XVIII, i durant tot el 

XIX) fins a l’hora present tot tractant d’ordenar i classificar els principals períodes de 

la relació entre producte i societat moderna. 

En la tercera part d’aquest primer volum, es realitza un breu repàs per les 

principals concepcions culturals heretades de la noció de “natura” que modelen la 

forma de representar-la i d’intepretar-la contemporàniament tot posant un especial 

èmfasi en les concepcions romàntiques i modernes. 

En la quarta part, s’analitza el discursos de la natura presents en cada sector de 

consum per tal d’arribar a l’intent de síntesi global del següent apartat. 

En la cinquena part de gran importància titulada “El discurs de la natura en 

publicitat: identitat i valors” es repassen els valors de la natura en la societat a 

través de la publicitat. S’hi aprofundeix en la relació triangular entre consumidor, 

producte-marca i natura. 

A l’annex es porta a terme l’anàlisi empírica d’una mostra d’anuncis acotats 

temporalment i temàticament. A partir de la identificació temàtica de sectors 

estratègics de productes, s’analitza com es configura el component “natura” a l’hora 

de construir els (sub)programes narratius d’una diversitat d’objectes publicitaris, 

representats en revistes especialitzades diverses. Com ja s’ha comentat adés, 

interessa tant l’anàlisi global del discurs sobre la “natura” en nuclis de consum 

determinants com l’estudi del seu rol específic per tal de tractar d’establir una 

tipologia generals sobre els principals discursos de la natura que vehicula la 

publicitat. 
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1. METODOLOGIA 

En aquest apartat s’explica, d’una banda, la perspectiva triada per escometre l’anàlisi 

de la publicitat, de l’altra, es tracta d’explicitar la metodologia emprada en 

l’elaboració del treball. Es fa també una descripció del corpus: nombre, fonts de 

recollida, temps i distribució sectorial; i s’explica els rudiments bàsics emprats en la 

construcció d’un mètode d’anàlisi de la publicitat fonamentat en la semiòtica 

narrativa i en l’anàlisi crítica del discurs. 

L’anunci publicitari es concep com un instrument comunicatiu amb una 

finalitat comercial, això és, com un instrument bastit per influir sobre altres subjectes 

a través de la transmissió d’un contingut. 

L’anunci comercial té un fort component persuasiu. El text promocional es 

constitueix com un engranatge retòric que té la voluntat de convèncer a un públic 

concret. L’acció persuasiva de la publicitat comercial posseeix uns objectius ben clars 

i explícits. En últim terme, tots busquen el mateix: que els individus porten a terme 

un acte concret realitzant una acció de compra d’una marca determinada. 

La majoria dels textos publicitaris tenen una voluntat persuasiva, responen a 

un mecanisme retòric, aquest fet implica que els diversos components i nivells que 

els conformen estan dissenyats amb la finalitat de contribuir a la realització de 

l’objectiu proposat. 

En aquest treball, però, no interessen tots els anuncis comercials, sinó aquells 

que contenen al seu interior un element natural (EN) ja sigui un animal, un paisatge, 

una fulla, etc. És així com es parteix d’un element natural, és el subjecte relacional 

del treball. 

La persuasió és un procés que tan sols es pot assolir a través de la 

transmissió d’un contingut. Per estudiar les estratègies retòriques que es posen en 

funcionament a través de l’anunci cal analitzar, per una part, quin és el contingut 
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que l’anunci transmet i, per una altra, quina és la forma amb la qual és transmès 

aquest contingut. 

Mitjançant l’anàlisi s’indaguen aquells continguts transmesos a través 

d’anuncis amb algun element natural al seu si, per entreveure quin rol desenvolupa 

el subjecte relacional “natura” en cadascuna de les narracions analitzades. Uns 

continguts que no sempre resulten evidents per al lector-espectador, bé perquè 

queden com a continguts implícits sota d’alguns més evidents, bé perquè responen a 

estructures d’elaboració semàntica més complexes. 

S’ha triat aquelles revistes referencials, especialitzades en temàtiques que tenen 

a veure amb els diferents universos de vida de la gent (cos, vida i mitjans de 

transport). S’ha circumscrit per raons d’operativitat la selecció a dues revistes per 

camp temàtic durant el període temporal de dos mesos. El criteri ha estat escollir les 

dues publicacions més venudes de cada sector segons l’OJD (Oficina de Justificació 

de la Difusió). Alhora, s’ha dividit el treball per àmbits. De cada àmbit, s’ha acotat 

una mostra representativa i abastable analíticament en el temps i l’espai. 

 

 

Natura

ProducteConsumidor

Natura

ProducteConsumidor
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Aquest escrit pivota entorn de la distribució de tres eixos que constitueixen el 

marc relacional bàsic. Les relacions interdependents entre natura / consumidor / 

producte, exemplificades en el gràfic de dalt, són el fonament essencial a partir del 

qual es desenvolupa el discurs de la publicitat sobre la natura. A partir d’aquest 

triada, es planegen diferents preguntes fonamentals: Quin tipus de consumidor per a 

quina classe natura? Quina mena de producte per a quin sentit de natura? Quina 

concepció cultural de natura per a quin tipus ideal de consumidor i per a quina 

varietat de producte? 

El treball d’anàlisi es desenvolupa en diferents nivells. Al primer nivell, 

s’estudien els anuncis organitzats en diferents temàtiques, individualment o agrupats 

en blocs amb característiques força semblants.  

Al segon nivell s’estudia quina és l’estructura semàntica de la “natura” 

resultant de l’estudi d’un corpus d’anuncis de temàtiques comunes. Quina és la xarxa 

de significats de la “natura” en anuncis que tenen com a tema principal la bellesa, la 

salut, el turisme, l’alimentació, etc.?  

Al tercer nivell es realitza una anàlisi comparada de les diferents concepcions 

de la natura presents en publicitat per sectors de consum enllaçant-les amb les 

diferents concepcions culturals que arrossega la complexa noció de “natura”. 

Per últim, es tracta de fixar i acotar quina és la identitat i els valors 

transmesos pel discurs de la natura en publicitat a partir de l’establiment d’una 

classificació sobre els principals relats de la natura produïts per la publicitat. Es 

pretén connectar el contingut d’aquestes narracions amb les visions culturals de la 

natura subjacents. 

La pregunta fonamental que guia el treball és la següent:  

Quines són les imatges de la “natura” que es projecten en els anuncis i quins 

valors s’hi adscriuen? 

Per exemple: natura salvatge/natura pura/natura verda. 
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De la qüestió principal en deriven d’altres: 

Quines funcions compleix la “natura” en relació a la mercaderia i en relació al 

consumidor? 

Pel que fa a la mercaderia, a tall d’exemple, es poden observar diferents tipus 

de relacions: 1. “Elaborat amb herbes naturals” /2. Amena. Allò verd. Símbol cultural. 

/3. Utopia. /4. Forma de ser. 

Pel que fa al consumidor, es pot establir també diferents tipus de relacions. 

Per exemple: 1. Natura com a evasió catàrtica. /2. Natura salut. Símbol cultural de la 

vida bona./ 3. Natura com a símbol de puresa, d’autenticitat. / 4. Natura mercaderia. 

Producte de les manipulacions humanes. 

Quins tipus de “natura” per a quins tipus de productes? Cal establir les 

relacions entre les classes de “natures” i els tipus de productes. 

Hom tracta d’estudiar les funcions dels elements naturals (EN) dins dels 

discurs de l’anunci. Partim del pressupòsit que l’EN diu quelcom sobre la marca-

producte. Quina classe de relació retòrica estableix amb el producte? 

A la conclusió es pretén respondre a la següent qüestió:  

Quina construcció de la natura s’està fent des de la Publicitat? Quins tipus de 

promeses (aventura, salut...) lliguen la natura amb el consumidor? Per exemple: la 

natura salvatge pot estar lligada a la salut i l’autenticitat. 

Al primer nivell, per a l’anàlisi individualitzada dels anuncis de cada revista, es 

tindran metodològicament en compte dos components fonamentals de l’anunci: el 

text lingüístic i la imatge. El nivell del discurs i el nivell estètic. 
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En el text lingüístic dels anuncis analitzarem diferents nivells: 

 

1. L’estructura enunciativa. Qualsevol text lingüístic en un anunci 

pressuposa una comunicació entre subjectes. Els subjectes poden 

ser explícits o implícits. Els element deíctics (pronoms, possessius, 

etc.) assenyalen si els interlocutors són subjectes individuals o 

col·lectius. A aquests subjectes gramaticals el·líptics o implícits els 

anomenem Enunciador i Enunciatari. El primer és el subjecte que 

produeix i emet el missatge. El segon és el subjecte que rep i 

llegeix el missatge. 

2. L’acte il·locutiu. S’anomena il·locutiu a tot enunciat que constitueix 

en si un vertader acte i que té com a finalitat primera i immediata 

modificar la situació dels interlocutors. A través d’un enunciat es 

poden realitzar actes socials, com ara són: prometre, aconsellar, 

manar, demanar, etc. 

3. El contingut temàtic. Qualsevol enunciat lingüístic transmet un 

contingut discursiu. Aquest contingut pot ser narratiu o descriptiu, 

pot al·ludir a una acció o un estat, i es refereix a algun tema. Per 

un altra part, els continguts explícits poden donar compte, 

subtilment, de continguts implícits, a través d’operacions com la 

metàfora, la metonímia, la implicació, la pressuposició, etc. 
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Pel que respecta a la imatge, en la seva dimensió figurativa, també podem 

analitzar diferents nivells: 

 

1. La posada en escena. En tot anunci hi ha un treball de posada en escena, 

treball per mitjà del qual es decideixen els personatges, l’escenografia, els 

gestos, etc. 

2. El punt de vista de l’observador. A través de tota imatge figurativa 

s’instaura un punt de vista perceptiu, amb el qual s’ha d’identificar 

l’espectador. El punt de vista perceptiu situa l’espectador a una 

determinada distància de les figures (primers plans, plans generals...) 

punts de vista frontals, picats, contrapicats, etc. 

3. L’estructura enunciativa. La imatge pot fer o no referència a l’espectador. 

Per exemple, a través de la mirada o dels gestos, alguns subjectes 

representats en la imatge semblen interpel·lar l’espectador i establir amb 

aquest una relació directa en un temps i espai comú. En altres casos 

passa absolutament el contrari. Es crea la ficció que els personatges 

representats en la imatge actuen com si ningú els mirés. 

 

Cal tenir també en compte l’anàlisi de la dimensió plàstica de l’anunci. Els 

elements són tres: 

1. El color. El color és un element important en la configuració del contingut 

connotatiu de l’anunci. 

2. Les formes. Tant els elements abstractes com figuratius del cartell es 

manifesten visualment a través de formes. 

3. La composició. Si agafem com a model el marc de la superfície bidimensional 

del cartell, podem analitzar les relacions compositives entre les diverses 

formes i l’estructura general. 
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Hom pot analitzar l’estructura de la composició de l’anunci globalment, però 

també es pot centrar en l’estudi dels seus components i parts: la composició de 

la imatge, dels textos lingüístics o dels colors. 

S’organitzen els anuncis del corpus segons la temàtica de la qual parlen 

(salut, bellesa, tecnologia, decoració, viatges, etc.). Així es considera que, per 

exemple, tots els anuncis amb algun element natural que parlen de “bellesa” 

conformaran un text, una unitat comunicativa, que haurà de transmetre un 

discurs en principi coherent sobre què es diu de la “natura” en els anuncis que 

tenen com a nucli temàtic comú la bellesa, la salut, la decoració, el viatge, etc.  

Pel que fa al segon nivell d’anàlisi, per a l’estudi global del sentit transmès 

pels conjunt d’anuncis de temàtiques concretes que presenten al seu interior un 

element natural, es considerarà que el contingut difós no és un conjunt 

inarticulat de nocions i valors semàntics, sinó que, en última instància, es pot 

estructurar conformant un discurs coherent. En aquest discurs es pot estudiar la 

seva estructura enunciativa i la seva estructura narrativa. 

En l’estructura enunciativa tindrem una relació dels subjectes que es 

comuniquen i de les relacions que s’hi estableixen. Els subjectes de l’enunciació 

de tot anunci, els anomenarem Enunciador i Enunciatari. Tant en el text lingüístic 

com en el conjunt del discurs d’anuncis de temàtica anàloga pot haver-hi un 

Enunciador i un Enunciatari. 

De més a més, s’ha de tenir en compte que en el nostre treball analitzarem 

els subjectes com a personatges representats per mitjà del discurs publicitari, i 

no pas com a subjectes reals, empíricament existents. Així, doncs, en estudiar 

una mostra d’anuncis de bellesa no analitzarem la realitat de la marca anunciant, 

sinó allò que es diu de la “natura” en relació amb la bellesa a través del conjunt 

d’anuncis seleccionats. Igualment, no interessa tant conèixer la realitat social dels 
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consumidors als quals s’adreça un anunci, com elucidar quins trets singulars 

s’atribueixen als destinataris de l’anunci publicitari d’un segment de consum 

determinat. Per exemple, en un anunci de bellesa l’Enunciatari pot aparèixer com 

un consumidor independent i amb criteri, mentre que en un altre se’l pot 

representar com un consumidor hedonista i amant de la vida fàcil. 

Per a l’anàlisi dels discursos sobre la “natura” de cada àmbit temàtic es 

parteix de la hipòtesi que aquests discursos organitzen els seus continguts a 

partir d’estructures narratives específiques. 

Els discursos publicitaris s’estructuren com una articulació d’enunciats d’estat i 

d’enunciats d’acció. Alguns components dels anuncis descriuen característiques 

dels actors, i a nivell de contingut, conformen enunciats d’estat. Altres 

components narren activitats dels personatges configurant enunciats d’acció. Els 

enunciats d’estat depenen del ser i són definits pel classema /estatisme/ i els 

enunciats d’acció depenen del fer i són definits pel classema /dinamisme/ (F. X. 

Ruiz Collantes, 1990). 

L’enunciat del fer dóna compte de les funcions anomenades transformacions 

o desplaçaments d’un estat a un altre (acció). L’enunciat del ser dóna compte de 

la funció anomenada junció (entre el subjecte i l’objecte). 

En el tercer nivell d’anàlisi, aquell que correspon a l’estudi global i comparatiu 

dels diferents discursos publicitaris, es posarà especial atenció en l’estudi de les 

estructures narratives dels diferents nuclis temàtics. Segons quina sigui la 

temàtica descrita, variarà la relació entre els personatges que es posen en 

escena, el seu paper actancial, i, per tant, la relació que desenvoluparà l’element 

natural amb ells. 
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I Part: Una mirada sociològica sobre la Publicitat 

1.1. Publicitat i societat de consum 

“En una societat que espera que la cultura del consum es sostingui a ella mateixa, sense 

ser ajudada per l’Estat, el paper de la publicitat i del màrqueting esdevé fonamental” 

(D.Bell, 1977). 

 

No són pocs els teòrics socials que sostenen que a diferència de les societats 

tradicionals, la societat contemporània es caracteritza pel fet que el consum i no la 

producció, ha esdenvingut el motor central de les seves activitats. La competició 

grupal entorn de l’estatus organitzada al voltant de formes de consum, sembla ara 

més important que la lluita entre classes organitzada al voltant de les formes de 

producció (P. Corrigan, 1997). Tanmateix, resulta plausible pensar que la 

competència entorn de l’estatus no deixa de ser, si es vol, una manifestació més 

subtil de la tradicional lluita de classes adaptada a les dinàmiques del capitalisme 

postfordista. 

 Pràcticament han arribat a ser un lloc comú en els estudis crítics sobre la 

cultura del consum, la lectura d’afirmacions com les de Bocock (1995) que sosté que 

el consumisme s’ha convertit en la principal ideologia que legitima el sistema 

capitalista modern, tant en els períodes de bonança econòmica com en els de 

recessió. El consum ha agafat noves funcions antigament reservades a la religió i a la 

ideologia. Portat a les seves últimes conseqüències, es pot entendre el consum com 

una religió secular. S’ha convertit en un combustible essencial per alimentar les 

necessitats espirituals de tot grup social. Es proposa omplir el buit social deixat per 

antigues creences i il·lusions. El consum desenvolupa una nova funció d’índole 

espiritual, de compensació de l’horror vacui que provoca la nova situació de manca 

de referents espirituals en l’individu. 

En aquest sentit, Qualter (1991: 88) considera que “la publicitat ha assumit 

part de l’autoritat prèviament exercida per les antigues institucions però amb 
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l’important diferència que, al contrari que l’església i altres poderoses organitzacions, 

la publicitat és amorfa, mancada d’un locus central de poder. La publicitat, com a 

gran agència de control social, defineix la conducta apropiada per mitjà 

d’il·lustracions i exemples més que ordres directes”. 

Per la seva part, Campbell (1987) argumenta que la revolució industrial 

necessàriament porta aparellada una revolució simultània en la producció i el 

consum. En el moment que guanyar diners fou vist com un fi en si mateix, el consum 

de mercaderies es va concebre també com un fi en si mateix, i totes dues activitats 

representen un trencament amb la tradició. En les societats tradicionals, tipus 

particulars de consum propi podien ser apresos, però en les societats modernes una 

orientació general per a consumir és adquirida. Campbell afirma que, de la mateixa 

manera que l’ètica protestant va proveir l’esperit de la producció, el Romanticisme, 

amb el seu culte a l’expressió individual, esdevingué central en proveir l’esperit del 

consum. 

La petjada romàntica es troba també en la vinculació constant entre 

sentiments i valors comercials. La publicitat convida el consumidor a participar en 

una activitat social que gira entorn de les mercaderies. La cultura promocional és la 

institució encarregada de dotar de significat el món de les mercaderies. Com 

assenyala Lefébvre (1984: 109) “la publicitat cobra la importància d’una ideologia. És 

la ideologia de la mercaderia. Se substitueix al que fou filosofia, moral, religió, 

estètica. És lluny el temps en què els publicitaris pretenien condicionar els subjectes 

consumidors mitjançant la repetició d’un eslògan. Les fórmules publicitàries més 

subtils tanquen avui una concepció del món”. 

Precisament, tot utilitzant com a premissa principal l’important paper exercit 

pels sentiments en la nostra societat, Richard Sennet (1978) defensa a “El declivi de 

l’home públic” que hi ha dues formes d’exercir el domini que conformen la realitat 

actual on s’interrelaciona el privat i el públic. D’una banda, parla d’una tirania íntima 
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que medeix la realitat en termes psicològics. Tot s’interpreta a partir d’allò que 

sentim. Els sentiments esdevenen la gran pauta orientadora de l’individu modern. De 

l’altra, es desenvolupa una tirania econòmica on el benefici és el gran principi entorn 

del qual gira tot. 

Al si de la mercaderia, segons Sennet, trobem com interactuen tant la tirania 

íntima (psicologització de la realitat) com la tirania econòmica. La cultura del jo i la 

cultura del consum s’enllacen per mitjà de les formes expressives del llenguatge de 

la mercaderia, subjecte a la lògica superior del benefici econòmic. Les mercaderies, 

els productes, les marques, a l’igual que les persones han de tenir una “personalitat”. 

El producte s’exposa a les mirades de la societat, i alhora té una dimensió d’ús 

personal. 

L’acte de consum es valora socialment com una activitat positiva que 

contribueix a la felicitat i realització de l’individu. Allò que a priori es feia per 

obligació, per necessitat de supervivència, ha adquirit una marca de desitjabilitat, de 

plaer individual, d’acció social positivament valorada per la col·lectivitat, que afecta a 

la conformació de la identitat individual i col·lectiva. Com algú ha escrit, s’ha passat 

de “necessitània” (societat tradicional) a “desitjània” (societat moderna). Acaba sent 

desitjable, convenient, aconsellable “per al seu futur” que hom compri tal producte 

que simbolitza no sols un conjunt de valors socialment ben valorats, sinó la manera 

d’accedir a una satisfacció personal que alimenta la pròpia personalitat. Entrelliga els 

desitjos col·lectius amb els individuals. El subjecte consumidor recrea virtualment la 

comunitat a través de la seva participació en els rituals del consum. Per a Sennett 

(1978), s’ha perdut la “sociabilitat” substituïda per la “personalitat”. La “societat 

íntima” ha privat l’home del seu esperit públic i l’ha reclós en blocs de pisos i centres 

comercials. 

Actualment es viu sota la il·lusió que tothom té dret a una imatge i a difondre 

els seus continguts a través de la xarxa, tot i que l’accés als grans sistemes de 
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comunicació tendeix a estar controlat per allò que s’acostumava a anomenar classe 

dominant o elit del poder malgrat que experiències com “YouTube!” i “Wikipedia” 

relativitzen en un cert sentit l’usdefruit sobre la informació. En l’Antiguitat les imatges 

eren estàtiques, concentrades en un espai ben concret i delimitat, eren un vedat 

privat dels poderosos. Les imatges estaven destinades a ser focus d’adoració i el 

recordatori del poder. Eren una representació del poder atribuint al governant un 

trets sobrenaturals i grandiosos. La transcendència del significat va portar a la 

importància de la forma (Gombrich, 1983). 

A hores d’ara, l’escriptura ha deixat el pas a la imatge audiovisual, fet que és 

un indicador de la progressiva importància que tenen els suports simbòlics per al 

poder actual. Les lluites per l’hegemonia política, social, cultural i econòmica es 

donaran en el marc de les representacions públiques, especialment en el marc de les 

representacions mediàtiques. Tenir o no tenir una bona imatge mediàtica, ergo 

social, passa a ser en la societat de l’espectacle (G. Debord, 1999) una qüestió 

estratègica de primer ordre per al triomf de les diferents propostes concurrents. 

Els significats i les formes de les imatges continuen sent importants, encara 

que ha entrat en escena un nou element: el moviment. La imatge en moviment (la 

imatge mediàtica) es basa en la successió i la repetició de representacions 

simbòliques.  

En aparença, la imatge ha tendit a “democratitzar-se” a través de processos 

de reproducció mecànica, tot i que no tothom té les mateixes possibilitats d’accés, de 

difusió i de control sobre les imatges. La imatge ha patit un procés de secularització, 

ha perdut el component sagrat per passar a ser part comuna de les vivències que 

conformen la quotidianitat de l’individu modern. 

Tant sigui el poeta com el dramaturg, o el mateix publicitari, treballen a partir 

d’un material cultural comú, adaptat a les circumstàncies de cada moment per tal de 

donar visibilitat a una sèrie de temes, ja emprats per les cultures antigues. Es 
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guanyarà en complexitat gràcies a la creació de nous canals de comunicació (nous 

formats), però per mitjà de la utilització d’un material narratiu que es remunta als 

grans mites de les cultures clàssiques, com argumenta G. Steiner (1987), i com  

estudia en el camp específic de la publicitat, B.Remaury (2006). 

Es tracta d’una cultura de l’afirmació, d’un optimisme epidèrmic (H. Marcuse, 

1971). Un món d’imatges i missatges comercials fortament socialitzats, viscuts com 

un component més de la quotidianitat, en un doble sentit: per una banda, per mitjà 

de la visualització d’anuncis en diferents formats i mitjans; per l’altra, a través de 

l’acte de compra d’uns productes socialment existents a partir de la difusió d’una 

campanya publicitària. 

En la societat de consum, el sentit de la satisfacció representat per les 

construccions simbòliques no és fix, estàtic, sinó que està en permanent negociació i 

canvi. Les necessitats són múltiples, ja que estan sotmeses a la lògica de la seva 

creació artificial. Per mitjà del màrqueting i de la publicitat es construeix un seguit 

d’associacions entre persones, productes i imatges en una inacabable reguitzell de 

suggestions sobre els possibles camins que condueixen a l’èxit i la felicitat. 

És dins d’aquesta relació dialèctica entre necessitat i satisfacció on els mites 

de la publicitat desenvolupen una important funció mediadora, ja que ajuden a 

establir el sentit de la satisfacció. 

L’antropologia mostra com tots els béns culturals han portat sempre un 

“equipatge” simbòlic. L’actual època històrica ultrapassa i transcendeix el mer 

component simbòlic de tot objecte cultural i l’estén i l’amplifica a d’altres esferes del 

camp social: política, art, religió i cultura de masses presenten un notable 

component simbòlic lligat a l’augment de la importància de la imatge i de l’estètica 

en la societat postmoderna. És un canvi d’èmfasi “que marca una enorme diferència 

quasi en tots els aspectes d’aqueixa societat, en la seva cultura i en el destí 

individual de cadascú dels seus membres” (Z. Bauman, 1999: 44). Bauman parla del 
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pas d’una “societat de productors” a una “societat de consumidors” marcada per 

l’ampliació del camp de l’elecció i la possibilitat, on els subjectes conformen les seves 

vides a partir dels itineraris de consum practicats: 

 

“En la seua etapa present de modernitat tardana —aquesta segona modernitat o 

postmodernitat—, la societat humana imposa als seus membres (una altra vegada, 

principalment) l’obligació de ser consumidors (...) La diferència rau en l’èmfasi que es 

posa en cada societat; aqueix canvi d’èmfasi marca una enorme diferència quasi en 

tots els aspectes d’aqueixa societat, en la seua cultura i en el destí individual de cada 

un dels seus membres. Les diferències són tan profundes i universals, que justifiquen 

plenament parlar de la societat actual com d’una comunitat totalment diferent de 

l’anterior: una societat de consum” (Z. Bauman, 1999: 44) 

 

El sociòleg del consum, George Ritzer (2000), al llibre “El encanto de un mundo 

desencantado”, defensa que no és una exageració veure els grans magatzems com 

quelcom semblant a les catedrals: atreuen la gent al culte en el temple del consum. 

Mentre les esglésies cada vegada estan més buides, els espais i les activitats lligades 

a la cultura de l’oci (centres comercials, creuers, casinos, restaurants temàtics, 

franquícies, botigues de descomptes...) s’omplen de gom a gom, especialment 

durant els caps de setmana i els períodes de vacances. 

En la coneguda novel·la “El castell”, Franz Kafka presenta un home que vol 

entrar en contacte amb els misteriosos habitants d’un castell que, pel que sembla, li 

diran el que ha de fer i li ensenyaran el lloc que ha d’ocupar en el món. Tota la seva 

vida consisteix en un frenètic esforç per entrar en contacte amb ells, però no ho 

aconsegueix mai i resta sol, amb una sensació de completa inutilitat i impotència. En 

el “castell” comercial, en canvi, tot està a l’abast del consumidor, l’experiència es 

troba com prefigurada, la sensació de buit esmorteïda i la felicitat empaquetada. 
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La societat de consum ha construït una nova classe social —destinada a 

garantir el seu funcionament i pervivència— que és pauta de comportament per a la 

resta de classes socials: representa totes les seves aspiracions psicològiques, 

estètiques i morals. Aquesta nova classe és el model de consum que imita tota 

societat (J. Cueto, 1981). 

Vicente Verdú (2003) a “El estilo del mundo”, una dissecció de les tendències 

del “nou” capitalisme, explica com estem entrant des de la dècada dels noranta en 

un nou tipus de capitalisme caracteritzat per la importància teatral de les persones. 

S’ha evolucionat d’un capitalisme de producció, des de les acaballes del segle XVIII 

fins a la Segona Guerra Mundial, on allò principal era la mercaderia, a un capitalisme 

de consum on es destacaria la transcendència del signes, la significació dels articles 

embolcallats en la parla de la publicitat fins a arribar a aquest nou capitalisme de 

ficció que remarca la centralitat il·lusòria de les persones. La utopia comença i acaba 

en un mateix. 
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1.2. La construcció publicitària de valors culturals 

Tradicionalment, la publicitat a l’igual que altres expressions genuïnes de la cultura 

de masses (el còmic, la televisió, la música popular, etc.) ha merescut el descrèdit 

per part dels cenacles intel·lectuals fins al punt de trobar-la indigna de convertir-se 

en objecte d’estudi del mètode científic. Aquesta mena d’estereotip cultural no va 

començar a qüestionar-se seriosament al continent europeu fins que Roland Barthes 

a mitjans dels anys cinquanta del passat segle en un article pioner recollit a 

“Mitologies” va argumentar l’interès que tenia l’estudi per part de les ciències socials 

de la publicitat com a indústria rellevant en la fabricació de signes socials. Una 

dècada més tard, altres articles de Barthes com “Retòrica de la imatge” (1964) o 

“Societat, imaginació, publicitat” (1968) van significar importants contribucions que 

van obrir camins que es perllonguen gairebé fins als nostres dies. 

No endebades Saussure va escriure al seu clàssic “Curs de lingüística general” 

(1912) que calia entendre la semiòtica com “l’estudi de la vida dels signes al si de la 

vida social”. Barthes no feia sinó desenvolupar aquesta afirmació saussuriana 

traslladant-la atrevidament al camp vedat de la publicitat que cada vegada anava 

agafant una major rellevància social. Paral·lelament a aquest fet, com va recordar 

Eco (1968: 332) a “Apocalípticos e integrados”, la noció d’imatge ha estat víctima de 

moltes malfiances per part del sectors culturals que l’han concebuda com inferior 

davant de la font de coneixement que es vinculava al món de la paraula. 

En aquella mateixa època, però d’una manera més sistemàtica i acadèmica, 

apareixen dos articles seminals referits al fenomen publicitari que analitzen les seves 

imatges com un vehicle productor de sentit adreçat a les diferents classes socials. Es 

tracta, per una banda, del treball d’Stuart Hall i altr. titulat “The big bazaar” de 1964, 

recollit al llibre “The Popular Arts” que, per primera vegada, s’interessa en plantejar 

com les classes populars interpreten els missatges publicitaris i se’ls apropien. Per 
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l’altra, l’article de Raymond Williams “Advertsing: magic system”, inclòs al seu llibre 

“The Long Revolution” (1961), va incorporar l’estudi de la publicitat a l’àmbit de la 

història cultural repassant les diferents variables que, històricament, l’han 

condicionada, a més de qüestionar la visió estrictament materialista de la societat 

occidental ja que, segons Williams, els consumidors necessiten atribuir un valor 

afegit a les mercaderies. 

Un altre autor pioner destacat a l’hora de desbrossar el camí de prejudicis 

culturals sobre els mitjans de comunicació i la publicitat, en aquest cas des del 

continent americà, va ser el professor de literatura canadenc, Marshall McLuhan. Va 

ser ell qui de manera gairebé “profètica” va defensar que els mitjans de comunicació 

havien esdevingut una mena de segon medi ambient on es desenvolupava la vida de 

les persones, especialment en les grans aglomeracions urbanes de la part 

privilegiada del planeta. Aquesta observació de McLuhan no ha fet sinó incrementar-

se amb el pas dels anys en un món on els mèdia han passat a formar part gairebé de 

l’aire que es respira. 

Actualment, molts sociòlegs, semiòtics, lingüistes, estetes, economistes, etc., 

es dediquen a l’estudi de la publicitat des de diferents vessants. Aquí interessa 

resseguir la petjada marcada per Raymond Williams i Roland Barthes des d’una 

aproximació cultural, això és, l’anàlisi de la publicitat concebuda com un poderós 

instrument persuasiu creador de significats que acostumen a ser un reflex d’aquells 

difosos pel pensament hegemònic. 

Tot sistema mític és format per una sèrie de símbols, mites i rituals que 

conformen una hermenèutica pròpia. La publicitat es considera per molts analistes 

que funciona com un mite, en el sentit establert per Lévi-Strauss, que el concep com 

una operació mental que proveeix un sistema de pensament, que estructura la 

manera en què els humans tracten amb el seu món i el lloc que hi ocupen. El mite 

no és sols propi de les cultures “primitives” i de les societats precientífiques, sinó la 
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base sobre la qual tots els sistemes de pensament humà són construïts, inclosa la 

publicitat (M.Green, 1996). 

Tanmateix, la publicitat —segons Green (1996)— no és merament un sistema 

d’apropiació del mite tradicional, o que funcioni com el mite, sinó que en ella mateixa 

és un sistema mític. És el major vehicle de propagació dels valors de la societat 

moderna i la seva millor representació. Desenvolupa el rol que Lévi-Strauss identificà 

per al mite en les cultures primitives tot reconciliant contradiccions i proporcionant 

una definició del sentit comú “natural” de la cultura. Així doncs, la publicitat com a 

mite crea un nou llenguatge de l’experiència que es construeix sobre categories i 

significats tradicionals i construeix un nou llenguatge sobre el que és “natural”. En el 

món mític de la publictat, els productes desplacen el món de l’esperit. La vida arriba 

a ser definida pels productes acumulats o usats. La comunitat, l’amor, la família i la 

religió s’expressen a través d’icones de la producció industrial. 

En aquest sentit, l’estudi de la influència social de la publicitat ha esdevingut 

una mena de tòpic acadèmic entre els estudiosos de les ciències socials on tan sols 

difereixen a l’hora de mesurar la importància del tipus d’efecte transmès pels 

missatges mediàtics sobre les audiències.  

D’aquesta manera, la representació de la realitat fabricada per la cultura 

prmocional es confon sovint amb la mateixa realitat segons diferents teòrics de 

l’anomenada “postmodernitat”. En la societat (post)moderna, els límits entre “ficció” i 

“realitat” cada vegada són més difusos; en aquest tipus de societat els límits entre 

“artifici” i “natura” cada vegada són més inextricables. És així com el subjecte 

consumidor es troba més predisposat a ser influït per unes imatges que tracten de 

recrear la realitat. Potser l’èxit del consumidor tipus i per extensió del consumisme es 

deu al fet que molts ciutadans hi han vist manifestat alguns trets bàsics amb què 

identifiquen llurs vides.  
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Si el plantejament és cert voldrà dir que l’èxit del consumisme dependrà en 

què molta gent el vegi com una activitat que els incumbeix, els pertoca i els 

correspon; com una activitat quasi “natural”. L’èxit del consumisme vindrà donat 

també aleshores per la fallida dels agents clàssics de socialització social i per la 

manca d’alternatives de cultura popular reeixides respecte la lògica comercial. 

L’impacte en la conformació de la realitat per part dels mitjans de 

comunicació ha portat a afirmar a Eliseo Verón (1984) que els mèdia són el lloc on 

les societats produeixen el real i a Gianni Vattimo (1990) a qüestionar que es pugui 

parlar d’una única realitat. La idea de realitat ha de ser plural i diversa, lligada a les 

imatges que distribueixen els mèdia. La realitat per a Vattimo (1990:81) “és el 

resultat d’entrecreuar-se, del ‘contaminar-se’ (en el sentit llatí) de les múltiples 

imatges, interpretacions i reconstruccions que competeixen entre si, o que, de 

qualsevol manera, sense coordinació ‘central’ alguna, distribueixen els mèdia”. En 

aquest mateix sentit, l’historiador Daniel Boorstin (1987) afirma sobre la publicitat de 

marques que els nord-americans viuen ja, gràcies a ella, “en un món on la fantasia 

és més real que la realitat”.  

En aquest treball es defensa que la publicitat no ve a reflectir la realitat, sinó 

que, com assenyala Jesús Ibáñez (1995: 177), “la publicitat recrea el món: això és, 

crea una simulació imaginària del món real per a què ens hi recreem”.  

 A principis dels anys seixanta, McLuhan es va fer ressò d’aquest món canviant 

i va batejar l’expressió d’«aldea global» que va fer fortuna per descriure un entorn 

interconnectat on es produiria una mena de retribalització planetària. En el temps 

actual, s’ha estès l’ús de termes com “globalització”, “mundialització” o 

“planetarització”.  

Entre els seixanta i setanta, Daniel Bell i Alain Touraine van començar a parlar 

sobre la “societat de la informació”. Ja abans, el situacionista Guy Debord havia 

parlar de la “societat de l’espectacle”. Paral·lelament, altres pensadors socials 
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introduïen els conceptes de “societat industrial”, “societat de consum” i “societat de 

l’oci”. Mentre que l’atenció dels científics se centrava sempre en l’esfera de la 

producció i el consum en el marc de les ciències socials, ara tocava al fenomen del 

temps lliure ser objecte d’una creixent atenció.  

Es tracta de diferents etiquetes per a designar el món que ens envolta que 

tenen en comú la importància assignada a la cultura de masses i als mitjans de 

comunicació en la construcció social de la realitat (Berger i Luckmann, 1988). 

Una “construcció” que en cap cas és neutra, sinó més aviat interessada. A 

l’arxiconegut llibre de Roland Barthes “Mitologies” ja es cridava l’atenció a finals dels 

anys cinquanta del passat segle XX sobre la creació de mitologies per part de la 

cultura mediàtica amb l’objectiu de naturalitzar la realitat i de descarregar de tota 

responsabilitat social a les instàncies de poder. Si abans regnaven els regnes de 

l’Olimp, el més semblant a aquelles divinitats en la societat mediàtica són les grans 

figures que regnen en l’audiència (esportistes, models, actors, cantants, etc.).  

Abans com ahir, el poder ha descobert que el domini també es pot exercir a 

través de la seducció. En la nostra època aquesta tendència no ha deixat de créixer. 

El nou capitalisme no està aquí per sotmetre sinó per fer amics. No espera obtenir 

els millors beneficis de ser temut sinó de ser encantador (V.Verdú, 2003). 

Aquesta expansió de la realitat dels mèdia tot i que ve promoguda sota una 

capa d’«universalisme» té un origen ben definit. El planeta nord-americà marca el 

pas de la resta del món com ja denunciava Herbert I. Schiller a principis dels setanta. 

El domini sobre les comunicacions electròniques és una condició força important per 

a la difusió de l’American way of life. L’expansió del model americà avança al llarg 

del planeta com testimonia Vicente Verdú (1996) a “El planeta americano”. 

Segons Andrew Wernick (1991), la publicitat es constitueix com una difusora 

molt potent de valors culturals en tots els àmbits de la vida. Aquest autor teoritza al 

voltant del concepte de “cultura promocional” que acaba influenciant sobre tots els 
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aspectes de la realitat. Pensem en la venda de productes, en les eleccions, en el 

treball, en la vida quotidiana. Ens convertim nosaltres mateixos en publicitaris de la 

nostra identitat personal. El concepte de promoció impregna tots els àmbits socials. 

S’explica així les enormes possibilitats que té la publicitat per condicionar pautes i 

comportaments de cara a la construcció de la identitat personal. 

Les formes de coerció s’han perfeccionat. Ja no es tracta tant d’imposar 

ordres, com de manar dins dels interiors dels individus. Si per a Foucault, l’únic espai 

on podia el subjecte modern conquerir la seva llibertat era l’interior, el cervell, ara 

aquest s’hi veu influenciat per tota una sèrie d’estímuls que el fan estar sovint distret 

i sempre en moviment. El culte a l’acció guanya terreny a la capacitat de raonar. Tot 

un complex conjunt de recursos mediàtics, materials i simbòlics es desenvolupen 

amb la capacitat de prescriure i sancionar conductes per tal de castigar  l’infractor,  

l’«incívic»,  la persona dissonant amb el camí marcat pel poder. 

La publicitat escampa imatges, narracions, ficcions i formes de vida que 

contribueixen a organitzar el sentit social i polític dels objectes i dels fenòmens. Més 

enllà de la clàssica noció de la publicitat com un mitjà que exerceix una influència 

social notable sobre els comportaments de les persones, aquesta contribueix a 

(con)formar vivament l’imaginari social. 

La cultura promocional “cuina” les imatges de la natura perquè puguin ser 

usades com a part d’un sistema simbòlic (Lévi-Strauss, 1968). Alguns anuncis 

proporcionen a objectes “naturals” formes culturals. Pensem, per exemple, en un 

objecte que agafa la forma d’una taronja o d’una maduixa. La ideologia de la cultura 

s’apropia de tota una xarxa d’imatges i connotacions, l’estructura de significat, de la 

natura; però desprovista del seu significat real (J. Williamson, 1978: 107). 
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1.3. Natura i publicitat als mitjans de comunicació 

Els mitjans de comunicació són una plataforma privilegiada per observar com es 

manifesta en la nostra societat la clàssica distinció antropològica entre 

natura/cultura. Els mèdia poden difondre representacions de velles idees de natura i 

exerceixen una influència notable en allò que la gent continua concebent globalment 

com a natura. Al mateix temps, associen una sèrie de productes a unes concepcions 

determinades de la natura que emmascaren unes creences, valors i ideologies amb 

voluntat de ser hegemònics i eterns. 

 Una figura cabdal en l’emergència dels estudis coneguts com a semiòtica, 

Roland Barthes, va relacionar a “Mitologies” la natura amb el mite, concebut com 

una narració acceptada sobre com és el món. Barthes tracta el mite com un signe de 

segon ordre, com el resultat de la juxtaposició d’un significant i un significat. El perill 

del mite és que se l’interpreti no com una creació humana sinó com una entitat 

independent existent fora de l’àmbit de la cultura. En altres paraules, és percebut 

com quelcom “natural”, com un sistema factual quan és, en realitat, un sistema 

semiològic. En el moment que ens trobem amb una realitat “natural” no hi ha res a 

discutir o qüestionar, ja que és la “norma”, la “pauta”. 

 Barthes és especialment sensible a l’ús social que se li dóna al concepte de 

natura i parla de la necessitat de relacionar-lo amb la història. Crida l’atenció al 

voltant de la creació d’un mite sobre la natura, ja que la creació de mites li sembla el 

camí en què els ideals socials i les injustícies socials s’estableixen fermament. En el 

moment que aquests conceptes deixen d’aparèixer com a conceptes humans són 

percebuts com a inqüestionables més enllà de l’àmbit de la crítica. 

 Varda Leymore (1975) argumenta, tot estudiant anuncis britànics 

contemporanis des d’una perspectiva estructuralista, que la publicitat i el mite 

comparteixen semblants tipus d’estructura i centren el seu interès sobre qüestions 

eternes que capfiquen la condició humana: la vida i la mort, guerra i pau, felicitat i 
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misèria, nosaltres i ells. La publicitat, sosté Leymore, funciona com el mite en ser un 

“mecanisme de reducció de l’ansietat”. Als constants dilemes de la vida, la publicitat 

els proporciona una resposta simple. En comprar determinats productes o en obtenir 

un servei, hom compra no sols una cosa, sinó també una imatge. Aquesta imatge 

consisteix en la creença i l’esperança en quelcom millor. 

 Des d’un punt de vista diferent, però alhora complementari, l’estudiós de la 

comunicació publicitària, Juan Rey (1994), sosté que la natura a penes té cabuda en 

els missatges publicitaris a no ser com a decoració, com a teló de fons, tot i que 

adverteix que en els darrers anys, per raons de moda ideològica, està començant a 

estendre’s en les societats de consum una idea de natura que en moltes ocasions no 

és menys idíl·lica que la que es difongué en el passat. Aquesta tendència sembla que 

no s’ha aturat en els darrers anys, sinó que més aviat no ha fet més que augmentar, 

de forma correlativa al creixement del desencant i el malestar al si del món modern. 

En aquest mateix sentit, Juan Carlos Pérez Gauli (2000: 197) argumenta que 

“la naturalesa ha estat un dels entorns oblidats per la publicitat fins a mitjans de 

segle; fins aleshores, qualsevol referència havia de ser com dominar-la a través 

d’algun tipus d’element mecànic o manufacturat”. Tanmateix, en la dècada dels 

seixanta, amb l’expansió del turisme, començaren a aparèixer en la publicitat 

imatges de paradisos artificials i d’espais naturals. 

Segons aquest autor, en els noranta la dona urbana reapareix amb força 

relegant els espais naturals a un segon plànol. En canvi, abunden anuncis on 

apareixen homes sols en un paisatge immens que els desborda. La natura i l’home 

estan tractats al mateix nivell d’importància. 

Una altra estudiosa dels missatges publicitaris, Judith Williamson (1978), 

afirma que la cultura promocional transforma la natura per dotar-la d’un nou sentit 

en connexió amb les dinàmiques del real. S’apropia de la forma sense el contingut. 

Els productes simbolitzen alhora la natura i l’antinatura tot personificant la tensió 
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inherent d’una societat que destrossa el món natural i viola les necessitats naturals 

humanes, tot i que tracta de representar els seus treballs com a “naturals”, com a 

inviolables. Així, doncs, la imatge de la “ciència” primer defineix i després reemplaça, 

la imatge de la “natura”. La “ciència” pot ser realment només definida en relació amb 

la natura que és el seu objecte; encara que la ciència pot utilitzar la natura com un 

sistema de referència en si mateix, dotat d’un misticisme que l’apropa a la visió 

romàntica de la “natura”, i una autoritat que accepta la inevitabilitat de la natura. 

Amb les patates fregides i la patata, o amb el bronzejat falsificat i el sol, adquireix 

alguna de les qualitats connotatives que substitueix, mentre busca de definir per 

contrast precisament allò que reemplaça: “El natural”. 

La cultura promocional no fa sinó reflectir l’augment en l’interès en la natura 

que s’ha manifestat en els darrers anys amb fenòmens de “retorn a la natura” a 

través d’una xarxa de símbols romàntics com la idealització de la vida al camp com a 

contrapès davant d’una civilització urbana. L’ansietat i l’stress de la vida en les 

ciutats segueix justificant l’escapada a la natura. Un entorn natural adaptat als 

reclams i exigències del turisme. Una natura a la carta, domesticada i restaurada. Es 

tracta d’una aproximació consumista al camp on s’intenta traslladar el confort de la 

ciutat adelerat amb la parc tematització de l’entorn. 

Segons Michael Bunce (1994), la idealització del camp —Countryside 

idealism— es un moviment cultural, en el qual influeix l’art i la literatura: el camp en 

la concepció de la relació entre home i naturalesa, l’industrialisme reeditat, la 

filosofia agrarista i els valors estètics i espirituals del romanticisme, tots ells 

combinats.  

El pagès es converteix en el somni de l’home consumista, perquè quan 

apareix en el discurs publicitari no ho fa en qualitat de treballador sinó com a 

representant del natural, el pur i l’incontaminat. Apareix com a habitant d’un paradís 

en què es troben totes les virtuts que la ciutat nega (J. Rey, 1994). Aquest món 
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edènic  degut a la seva ubicació en plena natura i el seu lligam a una forma de vida 

tradicional és la resposta davant de la crisi del mite del progrés i la persistència de 

problemes fonamentals per a l’home contemporani. 

Daniel Bell (1989: 33) assenyala que “L’hedonisme, la idea de plaer com a 

mode de vida, ha esdevingut la justificació cultural, sinó moral del capitalisme”. La 

promoció d’un hedonisme moderat esdevé una de les principals formes de relació 

entre l’individu i la natura. En aquest sentit, Héctor Julio Pérez (2004) s’interroga al 

seu opuscle “La naturaleza en el arte postmoderno” sobre com la recerca de plaer en 

l’ésser humà pot determinar avui la seva pròpia relació amb la “natura”. 

En general, l’objectiu principal del discurs de la mercaderia en relació amb la 

natura és una absència de pretensions crítiques explícites davant del paisatge, els 

animals i les plantes. Per damunt de tot, es busca proporcionar una experiència 

estètica plaent. La “natura” es modela per aquest noble fi. Ja sigui per ser 

contemplada com una bellesa ideal que remet a la imatge del paradís bíblic, o quan 

la vegetació i el paisatge es disposen de tal manera (per exemple, en els jardins de 

les grans mansions o en els camps de golf) com a formes adients per a la vista dels 

poderosos. L’objectiu és sempre el mateix: la natura manipulada per a l’usdefruit 

hedonista de l’ésser humà. 

Luis Sánchez Corral (1997) manifesta que el discurs ens convida també a 

consumir natura, perquè els seus valors intrínsecs són considerats com a positius per 

a l’eficàcia del propi discurs. El mite del sol de les vacances, analitzat per Jean 

Baudrillard (1982), és una prova límit, però irrefutable, d’aquest consum de natura. 

El sol, transformat en mercaderia, ha suplantat el seu significat original de divinitat 

elemental i primitiva per un significat —també mític— d’eufòria i felicitat. S’institueix, 

d’aquesta forma, la inscripció social del “Dret al sol” com a marca d’atracció sexual 

fetitxista. 
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Sánchez Corral (1997: 300) defensa que és “en el sector de la perfumeria on 

la isotopia del natural es manifesta amb major intensitat i freqüència”. El discurs 

publicitari revaloritza l’espai natural enfront de l’artifici de l’espai ciutat. La colònia 

més autèntica i pura serà la més acostada a les essències emanades per la Deessa 

natura. 

La tradició, el passat, és un valor en auge dins un temps social sobreaccelerat 

i immediat. Sánchez Corral (1997: 311) explica que “quan el que s’intenta és el 

temps reposat, el llenguatge de la publicitat entra en contacte amb el camp 

lexemàtic de l’artesania, de la terra i la natura, en oposició al camp lexemàtic de la 

pressa, el futur a qualsevol preu, de la producció urbana i en sèrie”.  

La tradició i la novetat funcionen com a valors de prestigi en un món marcat 

per l’efímer i pel canvi constant. Novetat i tradició es complementen. Jean Baudrillard 

(1971: 53) —sosté Sánchez Corral— explica perfectament la profunditat teòrica 

d’aquesta motivació com una obsessió o “mística pel passat” que li confereix a 

l’objecte una determinada densitat simbòlica. 

D’altra banda, des d’un punt de vista històric, Juan Carlos Pérez (2000: 197) 

explica a la seva obra “El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad” que “la 

natura ha estat un dels entorns oblidats per la publicitat fins a mitjans de segle; fins 

aleshores, qualsevol referència a ella feia referència a com dominar-la a través 

d’algun element mecànic o manufacturat. Tanmateix, amb l’arribada del turisme 

massiu a la dècada dels seixanta, comencen a aparèixer en la publicitat —sosté 

Pérez— imatges de paradisos naturals, transformats en paradisos sexuals mitjançant 

la presència de dones en bikini o top-less: 

“Les agències recuperen les imatges pictòriques per anunciar productes relacionats 

amb la dona. Es recupera la nostàlgia, l’abstracció i els espais aliens a la realitat; la 

dona és tractada en el mateix nivell d’importància que la natura, predominant les 

imatges en què apareix el tors enfront de les de cos sencer [...] L’escassetat de 

vestuari, el cabell llarg i les mirades insinuants formen part de la iconografia 
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publicitària, molt propera, com podem observar, a la mirada artística. Durant els anys 

70 i 80 són molt freqüents aquest tipus d’imatges. En els 90 la dona urbana reapareix 

amb força relegant els espais naturals a un segon pla” (J.C. Pérez, 2000: 197) 

 

La clàssica imatge publicitària de l’home dominador de la natura, exemplificada en 

l’anunci de Marlboro de la campanya ideada per Leo Burnett, es contraresta en els 

darrers anys —segons Pérez— amb una publicitat que situa l’home, normalment un 

executiu, en immensos paisatges naturals que els desborda. En aquesta ocasió, 

l’home i la natura són tractats en un mateix nivell d’importància. La natura serveix 

com un entorn favorable per a la introspecció i l’autoconeixement. Hom es desplaça 

del seu hàbitat habitual per reflexionar sobre la seva existència a manera de 

“Robinson Crusoe” postmodern. 

D’altra banda, la publicitat ha començat a ser receptiva a la nova sensibilitat 

ecologista incorporant part del seu discurs. S’ha detectat que existeix un nínxol de 

mercat creixent associat a valors relatius a l’ecologia. D’aquesta manera, els 

estereotips tradicionals d’homes dominadors de la natura estan cada vegada més en 

desús. 

José Albelda i José Saborit (1997) al seu estudi “La construcción de la 

naturaleza” dediquen tota la tercera part del llibre a l’anàlisi de la relació entre els 

mèdia i la naturalesa. Estableixen que n’hi ha una sèrie de miratges naturalistes 

difosos pels mèdia. 

En primer lloc, parlen de la “natura com a fàbrica”, com un bé cosificat tot 

convertint-se en un bé de consum legitimat. La seva consumició és possible des de 

dos angles: com a consumició pròpiament dita, com a matèria prima de 

transformació cultural i industrial; o com a degustació, en forma de paradisos verges. 

En aquest últim cas, segons Albelda i Saborit, es tracta d’un simulacre de degustació 

del natural: escenografies perfectament acotades, el salvatgisme de les quals existeix 

només per ser contemplat des de l’autobús o la terrassa d’un hotel occidental. 
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Aquestes imatges de natura verge es mantenen en funció de la seva rendibilitat 

econòmica. Si deixen de ser rendibles passen a ser potencialment matèria prima, 

d’acord amb l’altre enfocament. Tant cosificada com a exòtica degustació o com a 

combustible cultural la natura es converteix en objecte de consum. 

Un segon miratge naturalista, consisteix en parer d’Albelda i Saborit (1997), 

en la “natura com a model”. Tota una sèrie de productes afirmen inspirar-se en les 

sàvies lliçons de la natura. Aquests productes confereixen natura a qui els utilitzen. 

Els productes imiten les virtuts dels animals i vegetals. Alguns anuncis, fins i tot, 

expliquen que els seus productes no sols imiten la natura, sinó que aconsegueixen 

millorar-la.  

Dins d’aquest model com a subtipus es troba l’«ésser humà com a natura», la 

Mare natura. Els productes són concebuts en aquesta ocasió com a extensions de 

l’home, “a la teva imatge i semblança”. És un recurs molt emprat en publicitat 

d’automòbils. “Mira’t. Els Seat, a la teva imatge”. En alguns casos, no es tracta en la 

Natura genèrica de l’ésser humà, sinó en l’específica de la dona com a Mare natura 

connotada amb els atributs de fertilitat, protecció, aixopluc, etc. 

En tercer lloc, la natura és representada com una amenaça o por. Por a la 

malaltia: això és, a l’obesitat, la caiguda de cabells, a la cel·lulitis, al pas del temps, a 

la pluja o al sol. “Ajuda el teu cos a protegir-te”. 

En quart lloc, Albelda i Saborit (1997), assenyalen com a cinquè miratge 

naturalista el submergir-se en la naturalesa. Aquesta, tot i el seu perill, exerceix un 

magnetisme difícil de renunciar-hi. Recordem els habituals anuncis de vehicles tot-

terrenys presentats com a capaços d’arribar allà on ningú és capaç de fer-ho. O els 

anuncis de rius o mars que ofereixen al turista submergir-s’hi de manera privilegiada.  

Per últim, Albelda i Saborit (1997) mostren l’extensa utilització del color verd 

en multitud d’anuncis i productes relacionat amb el fresc i natural, i amb el sa i 

natural. Natural, fresc, sa i net. A tots aquests significats es lliga el verd, a més d’allò 
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responsable i ecològicament adient. Si hom vol ser un consumidor responsable ha de 

consumir “verd” perquè de “tu” depèn el futur de la humanitat, del contrari esdevens 

un ciutadà incívic i insolidari. 
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II Part: L’evolució de la mercaderia en la societat moderna 

 

2.1. El naixement de la mercaderia 

Després d’haver introduït el tipus de relació entre natura i publicitat, aquesta segona 

part centra la seva atenció en un altre element en discòrdia —la mercaderia—, 

categoria també cabdal per resseguir el fil argumental entorn del qual es 

desenvolupa aquest treball.  

Des del segle XIX ençà, el producte ha experimentat una sèrie de mutacions 

que l’han anat adaptant a les pròpies evolucions de la societat. Anar resseguint-les 

és una forma de familiaritzar-se amb les transformacions socials: 

 

“El capitalisme de producció era fill del món de l’esclavitud i sotmetia fins a amargs 

nivells de subsistència. El capitalisme de consum moderava aquesta pressió per 

succionar un plus dolç en el moment del consum. Ambdues plusvàlues s’obtenen 

també ara en el capitalisme de ficció, però el peculiar del nou model és la seva 

intenció addicional de fer-nos creure únics, singulars, artistes feliços”. (V.Verdú, 

2003: 130) 

 

En la literatura publicitària d’arrel més social i cultural ha esdevingut tradicionalment 

l’estudi de la mercaderia un lloc comú per a resseguir l’evolució i transformació del 

capital en particular i de la societat en conjunt. Marx considera la mercaderia com la 

categoria central del mode de producció capitalista. Estudiosos com Simmel, 

Benjamin i Krakauer es preocupen per analitzar el món de la moda i de la mercaderia 

al nou escenari urbà. Anys després pensadors com Horkheimer, Adorno i Debord 

incidiran en el diagnòstic sostenint que l’espectacle entorn de la mercaderia és la 

meta del capitalisme triomfant. 

Cal remuntar-se a la meitat i finals del segle XIX, amb el fenomen del 

desplaçament en massa de la població rural cap a les ciutats, amb el procés 
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d’industrialització i amb l’extensió dels productes de consum, per trobar les primeres 

lectures que assenyalen el rol social i econòmic desenvolupat per la mercaderia. Són 

Karl Marx (1818-1883), l’any 1867, amb la publicació del citadíssim llibre primer de 

“El Capital”, on distingeix els dos valors bàsics de la mercaderia: el valor d’ús i el 

valor de canvi, i Thorstein Veblen (1857-1929), l’any 1899, amb la publicació de “La 

teoria de la classe ociosa”, els primers qui d’una forma clara destaquen que la 

mercaderia a part de tenir el tradicional valor d’ús ha adquirit un nou valor. En 

concret, Veblen parla de la doble ànima de la mercaderia i d’allò que anomena el 

“consum ostentós”, expressió que va fer fortuna, lligada a l’ascens de la incipient 

classe mitja nord-americana. Es refereix al nou valor de la mercaderia com a símbol 

d’estatus social.  

Stuart Ewen (1976) en el seu text sobre la gènesi de l’aparell publicitari, 

assenyala que la doctrina del consumisme té el seu origen en la dècada dels vint del 

segle XX que implica el tret de sortida de la comunicació publicitària. La producció a 

gran escala dels objectes està garantida gràcies al sistema taylorista, i es comença 

llavors a reflexionar sobre els problemes que implica l’arribada en massa al mercat 

de gran quantitat de productes. 

La publicitat va créixer contemporàniament amb el triomf de la màquina i 

l’emergència del modernisme en les arts. Com Roland Marchand (1985) ha explicat, 

amb l’adveniment del món industrial, s’originen una gran quantitat de productes per 

a una creixent població de consumidors. El món estava canviant, i els anuncis 

d’homes eren vistos com els apòstols de la modernitat. La transformació de 

l’economia i de la indústria va implicar una necessitat de modificar els estímuls 

dirigits als nous consumidors. El consum era una experiència nova per a moltes 

persones de recursos limitats. La compra d’objectes relacionada amb la novetat era 

un símbol de la transformació i una marca de la modernitat. Els productors de la 
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publicitat havien de desenvolupar uns missatges que convertissin una societat 

tradicional dins d’una basada en uns nous principis. 

Una altra figura pionera va ser Georg Simmel (1858-1918) que va tenir la 

lucidesa d’explicar que la conversió del treball en mercaderia, com havia assenyalat 

Marx, era tan sols un aspecte d’un extens procés de diferenciació social que comença 

en l’àmbit del treball i culmina en l’àmbit de la circulació i el consum. 

Walter Benjamin (1892-1940) influenciat directament per Simmel al seu 

assaig “L’obra d’art a l’època de la reproductibilitat tècnica” va més enllà i explica 

com la fotografia i el cinema prenen part en el procés d’alliberament de l’experiència 

estètica i els afectes, i són un element fonamental en el desplegament de la 

modernitat. Les formes de l’experiència lligades a la contemplació i al gaudi entorn 

d’un producte passaran a ser un aspecte clau en l’estudi de la modernitat. 

Des d’aleshores, de mica en mica, diferents disciplines i autors s’han 

encarregat tangencialment de l’estudi de l’aspecte cultural de la publicitat, lligat en 

una primer moment a l’interès per l’estudi de la mercaderia al si del mercat 

capitalista i posteriorment a l’interès que va despertar l’estudi del llenguatge com 

una nou camí per a aprofundir en el coneixement de la realitat. No és fins als anys 

60 i 70 del segle XX, quan es desenvoluparà una literatura més específica sobre el 

lloc del simbolisme a la publicitat que explorarà la creació de significat i els efectes 

que comporta a través del llenguatge publicitari.  

Per la seva banda, les perspectives marxistes sobre l’estudi de la publicitat es 

centren en el conflicte entre l’home i la naturalesa. Es produeix un trencament entre 

home i natura. Marx li anomena a aquesta escissió alienació. Les necessitats 

artificials de l’home el passen a dominar, necessitats que s’eleven a la categoria de 

símbols. El conflicte entre l’home real i l’home artificial tindrà un dels seus camps de 

batalla particulars en la relació que té l’individu amb els productes. L’individu alienat, 

estranyat de si mateix, té el seu correlat en una relació humanitzada amb els 
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objectes. Es personalitzen les relacions amb els objectes, s’objectualitzen les 

relacions amb les persones. A aquest fenomen Marx l’anomena fetitxisme. 

Al primer volum de “El Capital” es parla per primera vegada del fetitxisme de 

la mercaderia. Per a Karl Marx, el valor que adquireix una mercaderia al mercat és 

totalment diferent del que té pel que respecta a la seva utilitat. A aquest valor 

adquirit artificialment el va anomenar “valor fetitxista”, concepte molt proper al de 

“valor ritual” de Radcliffe-Brown, tot i que per a Marx l’element màgic no és més que 

un aspecte del valor de la mercaderia i no la totalitat del mateix (E. Leach, 1978).  

Les anàlisis marxistes economicistes de la publicitat a l’igual que les del 

liberalisme econòmic destacaven el seu paper com a sistema de propaganda dels 

béns de consum produïts pel capitalisme. Es van centrar en els aspectes de la 

publicitat més estrictament econòmics obviant el seu vessant més social i cultural. Va 

ser Antonio Gramsci (1891-1937) el primer que a través del seu concepte 

d’hegemonia li va donar una mica d’obertura de mires i de dinamisme a les 

perspectives marxistes tradicionals. Després l’Escola de Frankfurt amb teòrics crítics 

com Max Horkheimer (1895-1973), Theodor W. Adorno (1903-1969) i Herbert 

Marcuse (1898-1979), va començar a donar entrada a un marxisme no tan dominat 

per l’economicisme. Aquests pensadors van començar a reconèixer la connexió entre 

l’esfera de la privacitat i el consum i el que Herbert Marcuse va anomenar més tard 

la dimensió estètica. 

Més enllà de teories o de metodologies tancades, el paper dels signes i dels 

símbols en la publicitat i en el consum és molt important en les societats modernes. 

Hom pot observar en diferents anuncis com són sovint simbolitzats els béns de 

consum. Davant d’aquesta realitat empírica, la ciència social ha hagut de donar una 

resposta més específica i detallada que la proporcionada pel funcionalisme i pel 

marxisme que tot seguit anem a concretar. 
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2.2. La “parla” del producte com a signe 

La dimensió estètica del que es va anomenar societat de consum va començar a ser 

reconeguda com a tal a partir dels anys 50. El triomf del consumisme va transformar 

l’escenari i el panorama de la ciutat. En les grans conglomeracions urbanes de finals 

del XIX i començament del XX, productes del pas d’una societat agrícola a una 

d’eminentment urbana, es necessitava de la creació de nous mapes simbòlics per a 

orientar-se en el nou món. Un món nou tant per als nadius de la ciutat com per a les 

onades de nous pobladors a la recerca d’una vida millor. En aquest món, els signes 

externs adquireixen una gran importància. Les mercaderies passen a adquirir una 

nova funció com a elements d’identificació social. Es converteixen en símbols d’una 

vida, on el consum progressivament va conquerint nous espais d’intervenció (E. 

Hobsbawn, 1995). 

Durant els anys 60 es produeixen diferents intents teòrics que tenen en comú 

la centralitat de la qüestió del llenguatge. El gir simbòlic, que es va estendre, de mica 

en mica, en les ciències socials i humanes, va tenir també el seu reflex en les teories 

de la publicitat. Existeix des dels anys 60 la tendència a insistir sobre el vessant 

simbòlic del consum i de la publicitat. És el temps on l’estructuralisme descobreix allò 

simbòlic. 

L’«Antropologia cultural» de Lévi-Strauss estableix les bases per a l’anàlisi 

estructural de les grans representacions col·lectives. Per a l’estructuralisme, el 

significat és construït, no es dóna per si mateix en l’obra, com pensaven els 

romàntics. L’estructuralisme va servir per començar a estudiar seriosament el 

contingut transmès pels diferents signes i símbols, no d’una manera lateral com 

havia passat abans, sinó donant als signes i als símbols la centralitat analítica que 

mereixia la seva omnipresència social. Llavors es va poder interpretar tant la 

publicitat com el consum propis del sistema capitalista occidental com unes 

dinàmiques socials que impliquen símbols i signes que sobrepassen l’estricta i 
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tradicional funció utilitària i econòmica tant de la publicitat com del consum. Tal com 

sosté Armand Mattelart (1991:115) “posant l’accent en el simbòlic, l’enfocament 

estructural il·lumina una dimensió de l’acte publicitari àmpliament ignorada: la seva 

dimensió onírica”. 

L’estructuralisme va tenir un fort impacte en les ciències humanes i en aquells 

autors, com Roland Barthes, Pierre Bourdieu i Jean Baudrillard que posteriorment 

han escrit sobre el món de la publicitat i el consum, tot i no sentir-se plenament 

identificats sota l’etiqueta estructuralista. Tant per a Bourdieu com per a Baudrillard, 

el consum posseeix un element simbòlic com a característica fonamental. Barthes 

estudiarà per primer cop el paper desenvolupat pel simbòlic en el missatge 

publicitari, tot i que no arriba a fonamentar de manera convincent i aprofundida què 

entén per “simbòlic”. 

Els estructuralistes introdueixen la lingüística de Saussure entre l’ombra de 

Marx i Freud. S’interessen per les manifestacions ideològiques des del funcionament 

intern del fenomen a través dels mitjans de difusió. Els discursos dels sistemes de 

comunicació mediàtics passaran a ser un objecte mereixedor d’estudi quan 

anteriorment eren menystinguts per les tradicions crítiques, ja que se’ls considerava 

com a frívols i superficials. 

Roland Barthes destaca que “la publicitat ens parla sobretot de nosaltres 

mateixos” i obre una nova línia d’estudi del fet publicitari d’especial incidència. 

Barthes es va adonar ràpidament sobre el fet que la metodologia de Lévi-Strauss 

aplicada a les societats primitives es podia traslladar amb matisos a l’estudi del 

consum i de la publicitat en el capitalisme modern. La cultura de masses seria una 

cultura mitològica i mitologitzant, ja que té una gran capacitat de crear estereotips i 

clixés de les relacions i dels esdeveniment socials. 

Tant en la societat actual com en societats més antigues, els béns han estat 

portadors de significats. És aquesta una continuïtat i una semblança entre diferents 
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cultures humanes. Les coses no són merament agents passius, sinó que arriben a 

“agafar vida” dins del context de les interaccions humanes. Aquesta perspectiva 

antropològica és important per apreciar l’important rol exercit pel producte en una 

societat de consum. 

Jean Baudrillard va ser pioner en reivindicar un estudi aprofundit de les 

diferents lògiques inherents a l’objecte per tal de copsar els mecanismes de 

funcionament de la societat de consum. Distingeix quatre lògiques de l’estatus d’un 

objecte: lògica funcional, lògica econòmica, lògica del canvi simbòlic i lògica del valor 

signe. D’aquesta forma, cal passar d’un estudi merament funcional i econòmic a la 

comprensió que “la passió bateja a l’objecte” (Baudrillard, 1982). 

Baudrillard (1974) defineix el consum “com un fenomen que depèn cada 

vegada més del desig, no de la necessitat”. En les formacions socials del capitalisme 

avançat per mitjà de la utilització de signes i símbols es busca despertar el desig de 

consumir. Emfatitza el lligam entre símbol i identitat individual i col·lectiva. El que es 

consumeix són idees, no objectes. Destaca que el consum és un assumpte de signes 

culturals i de la relació entre signes.  

Allò específic de la societat de consum és la possibilitat de poder convertir en 

realitat ideal el que són béns materials. És aleshores una pràctica idealista que mai 

acaba de ser sadollada, però que utilitza, paradoxalment, imatges d’un gran 

realisme. En aquest sentit, Schudson (1984) etiqueta la publicitat contemporània 

amb el suggerent terme de “realisme capitalista”, molt allunyat del gris i 

grandiloqüent “realisme socialista”. Cal tenir, a més, en compte l’extraordinària 

capacitat fagocitadora del capitalisme respecte tot moviment artístic, tal com 

mostren Luc Boltanski i Ève Chiapello (2002) a la seva monumental obra “El nuevo 

espíritu del capitalismo”. 

L’individu modern sembla abocat a seguir desitjant consumir béns i 

experiències de consum. El consum s’ha de conceptualitzar com un procés en què el 
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comprador d’una mercaderia s’involucra activament per establir i preservar el seu 

sentit d’identitat a través del desplegament dels béns adquirits. La possessió de béns 

conforma el fonament de la identitat de les persones. En la societat moderna som 

allò que tenim, i per a ser cal tenir. Quan consumim intercanviem significats d’allò 

que som o aspirem a ser a través de l’intercanvi simbòlic d’objectes. 

Allò que comprem no és merament un objecte material per a un ús simple i 

directe, sinó quelcom que té un significat, significa quelcom per al consumidor que 

l’adquireix. Segons Douglas Kellner (1992: 141-77) “els béns de consum formen part 

del mode en què els individus estableixen el seu sentit de la identitat, a través de l’ús 

de símbols en els patrons de consum”. 

Per a Baudrillard, la manipulació del codi simbòlic és el més important tret de 

la societat avançada capitalista (S.Jhally, 1987). Els objectes perden la seva connexió 

amb les bases de la seva utilitat pràctica i en lloc d’això vénen a ser el correlat 

material d’un creixent nombre de canvis constants, de qualitats abstractes. 

L’energia simbòlica de la publicitat la dota d’una gran força de fascinació, ja 

que parla de mons imaginaris, objectes mítics al servei d’un home mític. Assenyala 

l’autonomia de la funció simbòlica respecte a la mera funció en sentit etimològic i 

racional; separa dos universos: semàntic o funcional, connotatiu o simbòlic (J. 

Baudrillard, 1974).  

Els béns materials passen a ser símbols del tipus de vida que es fa, del poder 

adquisitiu que es disposa per accedir a la cara amable i exitosa de la vida: aquella 

mediada pel consum de mercaderies. Com a última baula del procés, allò que es té 

materialment acabarà simbolitzant allò que s’és vitalment. A aquest fenomen de 

mercantilització de la vida, els marxismes el van batejar amb els termes reïficació i 

cosificació. En el moment que s’estableix que l’èxit i la felicitat en la vida és econòmic 

o no ho és, la jerarquització i la competitivitat i els seus derivats passen a ser els 
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valors eixos d’una societat, desplaçant antics valors humanistes com la solidaritat i la 

fraternitat, fonamentals per al bon funcionament del bé comú.  

La cara pública de la mercaderia exitosa és la marca. Les marques simbolitzen 

i prometen uns estils de vida. Les marques van passar a ser el vocabulari dominant 

de l’època. No per casualitat el corrent artístic del pop art es va dedicar a reproduir 

les formes comercials pròpies dels Estats Units: llaunes de sopa, ampolles de Coca-

Cola, estrelles de cinema, etc.  

El mercat de masses transcendia els seus límits i va anar ocupant nous espais 

de vida dels ciutadans. Ja no es parlava d’individu o ciutadà sinó de consumidor. El 

subjecte històric havia canviat per la ideologia rampant del mercat. A aquest nou 

subjecte calia alimentar-lo, modelar-lo, construir-lo a imatge i semblança de l’ideal 

del bon consumidor. Les necessitats tant espirituals com materials dels consumidors 

havien de ser ateses. Les agències de publicitat amatents al canvi van començar a 

adonar-se que calia dotar de contingut cultural als productes que es promouen. 

S’entrava en la publicitat també en una nova fase històrica, lligada als grans canvis 

macroeconòmics. S’evolucionava de la publicitat de la realitat física del producte, 

pròpia de la primera meitat de segle XX, a la publicitat de la realitat ideal del 

producte, característica de les dècades següents. Les ampolles de Coca-Cola 

proporcionaven l’espurna de la vida, les llaunes de sopa donaven felicitat familiar, els 

perfums eren sinònim de bellesa i netedat. Edgar Morin (1962) parlava que s’havia 

acabat la colonització física del planeta amb els últims moviments colonitzadors i 

començava una era caracteritzada per la colonització dels esperits. 
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2.3. La “personalització” del producte 

Vicente Verdú (2003) sosté que si en el capitalisme de producció allò important van 

ser les mercaderies i en el capitalisme de consum l’important va ser el que una veu 

digués sobre elles, en el capitalisme de ficció és el propi objecte qui parla. Coca-Cola 

parla de jovialitat, Nike de “maleïsme”, Body Shop de consciència ecològica, White 

Label de culte a l’individu. El nou capitalisme de ficció no és, per tant, com els 

anteriors capitalismes, un sistema sense cor, sinó que pel contrari l’afectivitat és allò 

que més li importa. 

L’últim anunci nord-americà de Nestlé, explica Verdú, no parla als Estats Units 

d’un assortiment de cinc sabors sinó de cinc “emocions”, i dos llibres de màrqueting 

apareguts el 2000 i el 2001 portaven el mateix títol: “Emotional Branding”, el primer 

de Daryl Travis i el segon de Marc Gobé. “Selling the Invisible” va ser el títol del 

bestseller que escrigué Harry Beckwith el 1997, on analitzava el miraculós efecte de 

certes marques quan no aportaven res diferent ni millor que els productes genèrics. 

En conjunt, les grans marques serveixen articles més cars que els genèrics, però 

acaparen fins un 93% de les vendes totals gràcies al fet que el seu logo confereix un 

plus immaterial que revaloritza incalculablement les coses. 

Es desenvolupa una estratègia de manipulació simbòlica que ha tornat a 

posar en un primer pla la dimensió cultural de l’empresa (la marca) i la interrelació 

entre marca i públic. S’arriba a l’últim tram del procés d’abandonament de la qualitat 

física del producte substituïda per una realitat ideal carregada d’emocions. 

Aquesta estratègia novedosa de promoció del producte s’anomena branding. 

Un procés per mitjà del qual la producció d’objectes es substitueix cada vegada més 

per la producció de símbols. Des de finals dels anys 80, corporacions tan potents 

com Nike, Apple, Benetton, Reebok, entre d’altres, han desenvolupat una estratègia 

d’intervenció sobre l’esfera pública i privada que consisteix en la producció de 

conceptes de modes de vida que després es personalitzen en diferents objectes. Les 
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grans empreses han passat a convertir-se en difusors i promotors d’idees socials que 

sorgeixen d’un canal privat. Les corporacions s’apropien de conceptes i idees per 

garantir el funcionament òptim de la màquina reproductiva. 

La periodista Naomi Klein al seu exitós llibre “No Logo” assenyala que el 

creixement de la influència material i cultural de les multinacionals s’ha de rastrejar, 

en el desenvolupament a mitjans dels anys 80, de la idea que les corporacions 

triomfants han de produir abans de tot marques en lloc de productes. Aquest 

fenomen representa una novetat històrica, ja que tradicionalment el sistema 

capitalista ha fabricat objectes i la publicitat continua sent un sistema de promoció 

de mercaderies amb determinades qualitats. 

La sorgida de les marques cal buscar-la en la producció en escala de béns de 

consum cap a finals del segle XIX. La gran producció d’articles gairebé idèntics va 

obligar a crear una diferència entre aquests. Sorgeix la necessitat de dotar d’una 

identitat particular a uns objectes per tal que siguin identificats en la ments dels 

consumidors a través d’una qualitat determinada. 

Amb el pas dels anys, aquests mecanismes de promoció es van anar refinant, 

gràcies sobretot als descobriments en el món de la psicologia i de l’art i a la creixent 

influència dels mitjans de comunicació de massa. A finals dels anys 40, una marca 

deixa de ser una mera etiqueta per convertir-se en quelcom més: 

 

“La recerca del vertader significat de les marques —o ‘l’essència de les marques’, com 

se sol anomenar— va allunyar gradualment a les agències dels productes individuals i 

dels seus atributs i els va induir a fer un examen psicològic i antropològic del que 

signifiquen les marques per a la cultura i la vida de la gent”. (N. Klein, 2001: 35-6) 

 

S’arriba a l’extrem que Nike, en aparença la major fàbrica de roba esportiva, no 

posseeix cap fàbrica, es limita a oferir el seu logo i inverteix grans sumes de diners 

en màrqueting i publicitat. La globalització de l’economia ha permès a aquesta 
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empresa desplaçar tot l’aparell productiu a països amb mà d’obra més barata i lleis 

laborals més laxes per mitjà de la contractació de terceres empreses. Ens trobem 

davant la situació paradoxal que mentre s’inverteixen quantitats astronòmiques en 

política d’imatge, els treballadors d’aquestes empreses han de desenvolupar la seva 

feina en condicions infrahumanes. El món virtual creix, però la vida real, amb totes 

les seves deficiències socioculturals, es nega a desaparèixer. 

Durant molt de temps es va seguir mantenint la idea que la producció 

d’objectes era l’activitat central i que la publicitat, tot i sent una activitat important, 

estava subordinada al procés productiu. Aquest fet canviaria als anys 80. Així, en 

1988, Phillip Morris va comprar l’empresa Kraft per la suma de 12.600 milions de 

dòlars, un preu molt superior al valor material de la pròpia empresa. Aquesta valor 

agregat tenia a veure amb el prestigi de la paraula “Kraft”. 

Cada gran empresa s’associa a uns valors: Apple significa “pensa diferent, 

creativitat, antipoder”, Nike “Joc net, Decisió, Just Do It”, Microsoft “On vols anar 

avui?, llibertat, eficiència, diversió”, Benetton “Colors Units, Multiculturalitat, 

Compassió”. Les grans empreses s’erigeixen en portadors d’uns valors que són 

presents en la societat. Es tracta de missatges constantment repetits i amplificats a 

través dels mèdia que exemplifiquen uns determinats estils de vida. Es tracta d’una 

cultura de promoció que tracta de crear un vincle entre la marca i els consumidors. 

La condició de símbols de marques com Nike, McDonald’s o Coca-Cola, no 

sols té una conseqüència en la seva relació amb els consumidors. Que la marca 

s’hagi convertit en un símbol li atorga un plus que es pot valorar en milions de 

dòlars. Les marques, grans símbols del capitalisme multinacional, no sols són símbols 

de les pròpies empreses sinó que també constitueixen el seu principal capital. 

La nostra mentalitat consumista és modelada per la ubiqüitat de la 

mercaderia, sigui de manera directa, en la rutina quotidiana, o indirecta, a través 

dels mitjans de difusió. Cada mercaderia té un nom distintiu. La marca dota 
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d’existència social al producte. És la seva cara pública. La publicitat contribueix de 

forma decisiva a la visibilitat de la marca. Es tracta de proporcionar-li una bona 

projecció social.  

Una part de la realitat ordinària de cada dia ens comença a arribar a través 

de la marca. Sense conèixer les marques no sols tindrem accés a la realitat 

comercial, sinó a aquella part de l’escenari social que ens ve mediat per aquesta. La 

necessitat imperiosa de donar sortida a més i més objectes ha portat a un procés de 

construcció de marques ideals que adquireixen atributs abans reservats a les grans 

construccions culturals com era el cas de l’art, la ideologia o la religió. 

Davant de la crisi de les grans ideologies i de les religions a finals del segle 

XX, la publicitat, la branca comunicativa del consumisme mercantil, ha anat adquirint 

una major preponderància social a través de la difusió pública d’una amalgama de 

relats que remeten a una sèrie de valors culturals i socials.  

Igual que la religió, el discurs publicitari opera bàsicament a través de les 

emocions i de l’experiència, de manera que està perfectament capacitat per portar a 

terme la funció ideològica que desenvolupava la religió. En aquest sentit, 

M.Feathersone (1991:126) sosté que “el sagrat és capaç de sustentar-se ell mateix 

fora de la religió organitzada dins de la cultura del consum”. Una part del sagrat 

sembla haver-se desplaçat cap al món significat del consum.  

Amb algunes marques es dóna una identificació subjectiva quasi religiosa. Ens 

identifiquem amb els valors que són transferits a la mercaderia. Acaben formant part 

de la nostra vida perquè les veiem com a portadores de les nostres creences i 

il·lusions. Les sentim com una extensió de la nostra subjectivitat. Les mercaderies en 

el context de la societat postmoderna tenen una cara pública com a transmissores de 

valors socials, estètics, ideològics, i alhora tenen una cara privada com a elements 

conformadors de la identitat individual de l’ésser humà. 
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És així com els consumidors creuen fermament en la representació simbòlica 

de la mercaderia. La identitat de les marques pot existir només si els consumidors 

creuen en el mite de les marques. Com les marques són mers símbols produïts per la 

indústria, sense la participació activa dels consumidors, les marques deixen de 

funcionar, no poden mostrar als consumidors les diferències entre altres marques 

competidores. 

En la societat moderna, els consumidors són, en general, actius. Són més 

exigents, demanden més informació de la indústria, gaudeixen de la publicitat, i 

pensen de les marques com a criteris convenients. Més enllà de produir els seus 

propis significats o d’intentar escapar de les constriccions ideològiques, els 

consumidors gaudeixen aplicant les identitats de marca dins dels seus estils de vida i 

usant les identitats de marca per construir les seves pròpies identitats individuals. El 

mite del capitalisme està estès i és transparent, mostra com la ideologia capitalista 

penetra en cada aspecte de la vida dels individus. 

La publicitat és el mostrador social, el mirall social per excel·lència. Es 

converteix en una finestra privilegiada per a observar com els interessos de la 

mercaderia conceptualitzen les relacions socials (R. Goldman, 1992). Les diferències 

de classe són substituïdes per les diferències formals, estètiques, inofensives per a la 

sensibilitat de l’espectador. 

Atenent al grau d’adhesió o rebuig de l’individu cap al producte i la marca, es 

poden establir les següents actituds davant del consum que no tenen per què de ser 

excloents, sinó que sovint en la realitat es complementen: 

—Identificació ideològica: el consumidor s’identifica amb el tipus de vida pregonat 

per la mercaderia. El producte reforça les creences i il·lusions del consumidor. 

—Identificació estètica: el consumidor s’identifica amb l’aspecte del producte, amb 

l’embolcall. Li resulta atraient, atractiu. Creu que la seva realitat s’ennoblirà amb la 
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presència d’aquest nou producte. Es produeix una estetització de la realitat a través 

de l’acció de la mercaderia. 

—Identificació pragmàtica: el producte resulta còmode i pràctic, ja sigui pel preu o 

per la mera utilitat. 

—Identificació elitista: l’objecte discrimina socialment a favor del seu posseïdor, ja 

que és un símbol de diferenciació social. Posseir tal producte significa ser diferent, 

explicitar una jerarquia. 

En la societat moderna, la publicitat s’erigeix com el canal privilegiat a través 

del qual s’estén i es reprodueix la mercaderia (R. Goldman, 1992). La indústria de la 

publicitat pot entendre’s com una “fantasmagoria” moderna, una fàbrica de símbols 

taumatúrgics, d’imatges il·lusionants en el context d’una societat capitalista, on les 

representacions mediàtiques de les mercaderies tenen cada vegada més una major 

presència. Mers objectes de consum passen a ser símbols a través de la seva 

exposició pública en forma de representació publicitària.  

La funció bàsica de la publicitat és vendre coses, la seva funció derivada és 

crear estructures de significat com feien tradicionalment l’art o la religió (J. 

Williamson, 1978). En la nostra època la publicitat no es limita tan sols a difondre 

certs productes comercials amb una finalitat exclusivament econòmica: s’ha convertit 

en un instrument perquè arrelin i es disseminin més poderoses xarxes de significació 

al servei de la promoció pública de la mercaderia.  

El desenvolupament d’atributs simbòlics per als productes va ser una 

conseqüència de la necessitat de proporcionar una connexió subjectiva entre el món 

de les mercaderies i el món del consum per tal de trobar un marc de significat 

compartit:  

 

“La connexió entre els béns i els símbols és creada per la publicitat com una institució 

comercial que treballa en associació amb poderoses empreses de diferents indústries, 
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i com un sistema de missatges que infonen cada aspecte de la nostra cultura 

popular”. (W. Line, S.Kline i S.Jhally, 1986: 104) 

 

La satisfacció de les necessitats bàsiques ha portat a una potenciació d’allò que Pérez 

Tornero i altr. (1992) anomenen el llenguatge segon de la mercaderia, això és, el 

seu valor convencional i arbitrari:  

 

“Allò que importa socialment és […] l’ús del valor simbòlic dels objectes, la seva 

intercanviabilitat en una nova lògica imposada per la visibilitat social […] Les energies 

es posen avui dia al servei de la construcció de segons significats, de llenguatges 

mítics i de connotacions màgiques afegides als objectes de consum”. (M.Pérez 

Tornero i altr., 1992:17) 

 

Cal, però, relativitzar el component cultural de la mercaderia induït per la publicitat, 

ja que els antropòlegs coincideixen en assenyalar la tendència humana universal a 

dotar de significat cultural els objectes materials. Els béns materials sempre han 

estat portadors d’un component simbòlic i d’un utilitari. A aquest fet antropològic 

comprovat se li afegeix en la societat de consum la necessitat extra de diferenciar 

entre una gran quantitat de productes idèntics, però de diferents marques. És 

aleshores quan s’engega un procés de producció de significació simbòlica, ja que els 

béns comercials s’han de vendre, s’han de distingir als ulls d’un potencial comprador. 

La publicitat tracta de transferir símbols als béns materials per incrementar la 

possibilitat que les mercaderies puguin ser més atraients per a la seva adquisició. 

En el nostre món social, una persona sense capacitat d’adquirir productes és 

una persona limitada socialment, formarà part de la categoria dels exclosos i 

marginals, dels invisibles. Se li acabarà negant la seva pròpia condició humana. El 

consumisme ha passat a ser un mirall per on s’hi veu reflectida tota la societat. És 
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més que una activitat merament instrumental, s’ha convertit en un símbol d’especial 

potència. Té una significació social que traspassa l’estrictament comercial.  

Davant de la crisi d’identitat, provocada per la fallida dels processos de 

socialització clàssics, noves institucions (mitjans de comunicació, moda) són 

utilitzades com a punts d’ancoratge, fet que provoca que moltes marques i 

productes, exhibides en tota la seva esplendor pels canals de difusió, es converteixin 

en símbols, en elements de reconeixement i solidaritat social, desviant l’atenció sobre 

la seva condició real i sobre els interessos que hi ha al darrere de la seva erecció 

com a estàndards d’adoració pública. Poden així ocultar l’autèntica realitat de la seva 

essència i alimentar de retop la confusió entre realitat i ficció, entre natura i artifici.  

El consumisme es representa en l’imaginari col·lectiu modern com una 

conquesta irrenunciable que només admet canvis superficials, mai es posa en dubte 

l’essència del  procés. Com qüestionar la raó de ser d’un procés que fa “ésser” 

social? 

L’impacte social de l’elaboració cultural de la mercaderia sobre el subjecte 

consumidor tindrà aleshores molt a veure amb l’activació de formes d’identificació 

amb un temps d’oci que es concep com a positiu i plaent per a llurs vides. El consum 

de símbols mercaderia, els símbols del consum, construeixen l’hàbitat de realització 

mítica del subjecte ideal consumidor al si d’unes estructures d’acollida, 

proporcionades pels diferents escenaris del consum (complexos comercials, 

espectacles esportius, anuncis, parcs temàtics, concursos televisius, etc). 

Davant de la crisi de referents populars sòlids, els productes tindran el camp 

obert per convertir-se en expressió i definició dels grups socials. Són alhora 

individuals i col·lectius. Tenir tal producte voldrà dir tenir unes característiques que 

altres no tindran, compartides amb un grup d’afinitat del qual els altres no formen 

part. El producte inclou i distingeix, marca els límits de la pertinença. Els símbols del 

consum són els productes que expressen sobretot a través de la publicitat les 
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diferents maneres de ser social. Els diferents grups seran reconeguts per la 

col·lectivitat a través de l’exhibició dels seus productes símbols característics. La 

consciència col·lectiva serà el resultat d’una educació sobre continguts i 

representacions amb un notable component comercial. 

Els símbols comercials són controlats per les grans empreses que en regulen 

el seu contingut i significat, la difusió i l’aprenentatge, integrant a tota la societat 

sota una mateixa artificiosa consciència neoempresarial. A més poder, més poder 

simbòlic, més capacitat de manufacturar el consens. Les marques símbols del 

capitalisme global no sols són una expressió del poder corporatiu, sinó que tenen la 

capacitat de crear consciència de grup allà on prèviament no hi havia a través de 

l’extensió d’uns valors i d’unes formes determinades de veure el món.  

D’ací deriva que les grans batalles comercials es guanyin també en el terreny 

de la comunicació massiva, per això les empreses gasten elevades quantitats de 

diners en la seva promoció pública, coneixedores de la importància de ser visibles 

socialment per tal de crear consciència de la seva existència pública. Les antigues 

fidelitats polítiques, familiars, religioses en franc retrocés poden derivar cap a formes 

alternatives d’adscripció: fidelitat a la marca de tabac, roba, ordinador, equip de 

futbol, etc. 

En un principi, la mercaderia està marcada pel seu ús. En el moment que l’ús 

passa a ser secundari a causa de l’enorme competència de productes pràcticament 

idèntics, neix la necessitat de construir la diferència. Comença la construcció 

significativa del producte que, en algun cas (les grans marques), pot acabar 

esdevenint un gran símbol comercial amb gran poder d’atracció i fascinació. 

La construcció cultural del producte és al centre de la configuració d’un 

anunci. La mercaderia és la unitat principal entorn de la qual es crea la història 

promocional. La recreació del producte és el motor de la il·lusió i de la màgia 

suscitada pel missatge publicitari. 
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En la societat actual es modifica les modalitats de la utilització de la 

mercaderia. La marca es configura com a reforçadora de la personalitat produint-se 

una transformació del desig. Ja no desitgem per acumular, sinó per ser. El producte 

es converteix en un element que contribueix en la formació dinàmica de la identitat. 

Els objectes materials juguen un important rol en la interacció social i en la 

vida quotidiana com a símbols de prestigi i estatus. S’associen a uns estils de vida. El 

comerç ven símbols i aquests símbols tant funcionen a nivell conscient com 

inconscient, tant de manera racional com irracional.  

Els creadors i difusors de símbols (symbol-makers) ennobleixen el producte 

amb una sèrie de trets formals que el caracteritzen i el singularitzen respecte de la 

resta d’objectes de consum. Aquest producte es distingeix i es pot aleshores 

identificar, ja que pertany a tal marca, caracteritzada a través de les seves 

campanyes de promoció. S’arriba al paroxisme que la no inversió en publicitat 

suposa sovint la inexistència comercial o en tot cas una vida comercial sota mínims i 

la no visibilitat social del producte.  

Per comprar cal veure-hi. En la societat dels mèdia s’hi veu a través d’una 

forma mediada, filtrada i indirecta. És per això que es pot afirmar que les campanyes 

comercials per l’èxit dels productes es guanyaran o perdran en el terreny de la 

visibilitat social. Quan més simbòlic sigui un producte, més visible socialment ho 

serà, més possibilitats d’èxit tindrà. 

La simbolització de l’objecte pot arribar a tenir tant de poder que l’observador 

entrelluca un objecte imaginari que poca cosa té a veure amb el real. Aquest fet 

provoca la conciliació de la satisfacció aliena (el fabricador de marques) i 

l’autosatisfacció (el consumidor productor). El plaer del consumidor agafa aleshores 

una dimensió cognitiva lligada al procés de comprensió d’allò que s’està 

representant.  
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Els consumidors més experts es dediquen a comparar entre els productes 

d’un mateixa categoria per veure quin els resulta més atractiu i seductor. En la 

varietat de marques existents s’identifiquen amb aquells que més s’ajusta a les seves 

necessitats i als seus estils de vida.  

Per al consumidor, el producte té una utilitat psicològica. Pot arribar a ser 

gairebé una mena de “tòtem”, una representació d’un clan o d’un grup que 

reconeixem per les seves activitats i pels seus membres. Serveix per a orientar-se 

dins de la multitud de signes externs. 

Quan més es complexifica una societat, es produeixen un major nombre 

d’objectes que responen a les noves necessitats, molt sovint induïdes, dels individus. 

El món de l’elecció s’ha ampliat creant nous horitzons d’expectatives en els individus. 

Els mèdia han eixamplat el sentit del propi en la gent i les possibilitats del món, a 

més han portat a la gent a comparar-se uns amb els altres (M.Schudson, 1993).  

El gran mirall mediàtic recorda a la font on begué Narcís i veié la seva imatge 

reflectida a l’aigua de la bassa i se n’enamorà; la volgué abraçar, però s’hi ficava els 

braços s’esvaïa. Atrapat per un amor impossible, ja no es va moure del costat de la 

bassa, de forma semblant a com els “addictes” contemporanis no poden prescindir 

de les seves pantalles planes i de les seves màscares mediàtiques. 
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2.4. Natura i producte als mitjans de comunicació 

El publicitari veu en la representació de la natura un material visual necessari per a 

desenvolupar la seva idea. En la cultura burgesa, la natura desenvolupa un paper de 

descans i evasió. Per a convertir-la en un objecte de contemplació, hi ha d’haver 

hagut abans un procés de distanciament. Davant dels problemes i tensions de la vida 

urbana, la vida al camp es connota com una vida senzilla, allunyada de 

l’atrafegament quotidià. 

La natura per ella mateixa no diu res, parlen els significats culturals que se li 

atribueixen. És així com el publicitari converteix la natura en la base sobre la que es 

posen un conjunt de formes significatives arraconant d’altres que no interessen per 

modelar el producte. En aquest sentit, en el moment que la natura es converteix en 

un símbol, està perdent la seva primigènia condició natural, per convertir-se en un 

artifici cultural al servei de la indústria publicitària. Perd bona part de la seva condició 

real, per convertir-se en la seva representació, lligada al descans, la pau i la 

tranquil·litat. La natura com a mercaderia cultural acaba ocultant el seu sentit 

autèntic per mitjà de la ideologia del “natural”.  

Judith Williamson (1978: 122) defensa que el producte mai pot retornar del 

tot cap a la natura, perquè no pot ser significat com a natura, sinó solamanet com a 

natural: “el natural” és el significat extret de la natura, i existeix una invisible però 

impenetrable barrera entre els dos. “El natural” és el significat donat per la cultura a 

la natura; es troba socialment determinat i no es tracta d’una qualitat fixa sinó que 

allò que es constitueix com el “natural” varia al llarg de la història. Esdevé la 

justificació d’allò que qualsevol societat aprova i desitja. 

Quan més fantasiosos i ideals siguin els referents, major és llur capacitat 

d’enlluernament. Si per a algunes escoles artístiques, la natura és font de conflictes i 

turbulències, per a la publicitat la natura majorment s’associa a la pau i la 

tranquil·litat, a la vida relaxada, harmònica i saludable, acostuma a tenir un aire 
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geòrgic i plaent. La natura deixa de ser dura i aspra, es domestica gràcies a l’acció 

de l’home i de la mercaderia. Funciona per contrast i oposició a la urbanització de la 

nostra societat. Es converteix en símbol de la cultura de l’oci.  

La natura es troba sobrecarregada de significats i atributs fins al punt que 

s’ha arribat a una distorsió de la seva pròpia essència a causa de la seva 

mercantilització per part d’institucions privades i públiques. Com a sistema de 

referència present en molts anuncis es presenta a través de variades modalitats al si 

de l’anunci publicitari. Cada tipus de producte potenciarà una determinada concepció 

cultural de la naturalesa. 

Quin complex de contingut i quina ideologia hi ha al darrere de les 

simbolitzacions de la natura? Quina relació s’estableix entre els productes i les 

diferents concepcions de la natura?  

La definició perpètuament ambigua del “natural”, alhora ordre de coses i 

hàbit social, ens fa comprendre que tot canvi profund de l’ordre humà implica una 

alteració de la natura. 

Per als grecs allò “natural” és un ordre independent de coses humanes. En el 

moment present, l’atribut de “natural” ha perdut aquest sentit, per ser aplicat a tot 

aquell producte que té una relació més o menys directa amb la natura. De fet, ens 

trobem davant un ús clarament inflacionari i abusiu d’aquest terme, costum criticat a 

bastament pels moviments ecologistes. 

Des d’aproximadament els anys 70 del passat segle sorgeix amb força una 

tendència en relació amb el mite de la “natura” i del “natural”. Es tracta de la 

producció i venda del “natural”. Un negoci que mou quantitats enormes de diners 

manufacturant uns productes amb l’etiqueta de “natural”. Si amb l’arribada del camp 

a la ciutat es va produir un procés d’abandonament de la natura per la seva duresa i 

aspror, actualment vivim el fenomen invers: davant de la deshumanització de la vida 

a les ciutats hi ha un retorn cap a la natura. 
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S’explica així fàcilment com els productes “naturals” i “ecològics” esdevenen 

un reclam social ocupant un nínxol nou del mercat al costat dels productes ètnics, 

tradicionals i friendly. El màrqueting del natural funciona a ple rendiment. Allò 

“natural” s’ha convertit en un atribut positiu i diferenciador dels productes. Aquesta 

etiqueta ven. La natura perd els seus atributs originals i es converteix en una 

ideologia que legitima l’aparent innocuïtat de determinats productes. El culte a la 

natura dota al producte d’una suposada bondat ecològica: 

 

“L’aliment ecològic, la ceba orgànica, la fibra d’espart, el suc acabat d’esprémer són 

productes de condició vertadera, despullats de falsedat. Enfront de la fal·làcia del 

sintètic i la insídia dels transgènics, la naturalesa primitiva. El producte natural, sense 

colorants ni additius, el menjar orgànic, s’ha erigit com un tòtem orgànic, una reacció 

corporal contra l’artifici, un gest d’autenticitat contra la mentida ambient i senya de 

rigor espiritualista contra el materialisme vulgar. Una ideologia de tall rousseaunià 

batega en l’estima que grups cada vegada més amplis mostren per la medicina 

naturista, els xampús transparents, els sabons de llimona, la pasta dentrifícia de 

fonoll”. (V.Verdú, 2005: 223). 

 

Hi ha productes que tracten de fer-se un forat en el mercat apel·lant al fet que han 

estat fabricats d’una manera natural. El “natural” es converteix en un atribut positiu 

que capta clients a la recerca de la puresa. Aquest tipus de marques busquen un 

públic molt determinat, aquell que no pretén fer gala o ostentació de les seves 

pertinences, passar inadvertit entre la multitud i alhora sentir que allò que posseeix 

s’integra al medi natural i el dota d’identitat. 

S'utilitza la natura per conformar-la al servei dels interessos de la mercaderia. 

La natura agafa el sentit que li atorga el seu contacte amb el producte. La 

mercaderia utilitza com a mitjà un context natural per a demostrar el seu poder. 

L’element natural es converteix en un element decoratiu més que contribueix a 
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l’exhibició i enaltiment del producte. La tecnologia ha sotmès a la natura més 

indòmita i salvatge transmutant-la en un escenari que engrandeix encara més 

l’espectacle d’allò anunciat. 

En aquests anuncis, la natura esdevé un decorat que enalteix la realitat de la 

mercaderia i l’apropa a l’espectador. Perd el seu component primigeni i es converteix 

en un element més al servei de la promoció pública, associada a la puresa i al gaudi. 

Del romanticisme ençà, la natura ha estat positivada com un espai on poder 

experimentar una sèrie de sensacions úniques, allunyada de la corrupció moral 

pròpia de la ciutat. 

Després d’haver estat despoblada i abandonada a causa de l’expansió de les 

ciutats, es recupera la vida al camp, la vida campestre, a manera de revival 

romàntic, d’una mena de bucolisme mercantil: els “pastors” nòmades condueixen 

vehicles tot-terrenys, vesteixen roba de marca, parlen per telèfon mòbil, manegen 

ordinadors portàtils enmig d’extensos horitzons i grans panoràmiques i consumeixen 

productes bio. 

Tot allò que s’entén per bio representa una evasió fonamentada en una 

relació màgica entre la natura i el món. Al principi, aquesta mena de productes 

estaven fortament lligats a la sensibilitat ecologista, i a la recerca de la salut i 

l’autenticitat en el món del consum. Avui, el producte bio ha eixamplat el seu 

significat i esdevé una garantia en les condicions de producció quan cada vegada 

més s’estén la demanda social per conèixer els ingredients d’allò que es menja. Per 

mitjà del consum de productes bio, l’etern conflicte entre l’individu i la natura sembla 

resoldre’s d’una forma equilibrada. 

L’ésser humà, gràcies al progrés tècnic pot convertir una zona amb un clima 

fred i hostil, terreny propi de la natura en estat “salvatge”, en un lloc agradable,  

propici per a l’observació i el relaxament. La natura, tot i ser un element 

precapitalista, es domestica i es converteix en un objecte de consum més. El règim 
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de la mirada turística devora el paisatge des de la comoditat d’un espai urbanitzat 

d’alta muntanya. El turista observador busca la vivència d’experiències autèntiques 

com un fi en si mateix i no com un instrument de transformació moral. Es delecta en 

la mirada a la recerca d’una originalitat despresa de tot contingut transcendental. Vol 

ser simplement testimoni de les coses i registrar allò que hi veu des de la comoditat 

d’un espai “civilitzat”. 

Els límits entre natura i cultura estan en moviment. La natura es converteix 

sovint en un complement de la cultura, és a dir, dels interessos de la mercaderia per 

embolcallar-se d’un context natural per emfatitzar l’artesania i el bon fer en el procés 

de fabricació d’aquest producte. La cultura inclou a la natura en el seu camp 

d’actuació, com un apèndix més al servei del món significat de la mercaderia. 

Un determinat tipus de productes recorre a la ideologia del “natural” per crear 

una imatge de marca suposadament respectuosa amb el medi ambient. Aquest tipus 

d’ideologia no necessita una font de legitimació externa, per si mateixa es justifica. 

Qui es negarà a adquirir un producte natural, pur, autèntic, sa...? No cal buscar 

referents exteriors a la pròpia mercaderia, allò “ecològic” per si mateix ven, és el seu 

propi referent. 

La ideologia del “natural” tracta de proporcionar un plus a una sèrie de 

productes etiquetant-los amb l’atribut d’ecològic. El sistema respon al malestar amb 

les formes de vida actuals fent-se ressò d’aquelles alternatives que no neguen el 

món del consum, sinó que el diversifiquen. El resistent a l’embranzida consumista no 

té per què d’adoptar una actitud de fugida o evasió respecte aquest món, ja que el 

propi sistema integra les alternatives i les converteix en productes de consum 

teòricament més respectuosos amb l’entorn natural. 

El malestar cultural és massa profund perquè els mecanismes d’integració 

siguin infal·libles. La fugida es contempla encara avui com una possibilitat factible, 

manifestada a través de diferents formes. Una d’aquestes manifestacions és la  
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curiositat per “conèixer” cultures llunyanes i costums diferents. L’atracció pels 

productes i ambients “exòtics”, o pels productes i ambients “naturals”, s’explica entre 

altres motius per la necessitat que té l’ésser humà d’experimentar el temps d’una 

altra manera. Els viatges a llocs recòndits, les botigues ecològiques, els productes 

biològics, la medicina alternativa, permeten construir un món diferent a l’habitual, un 

univers allunyat dels imperatius de la realitat oficial.  

La natura és un dels marcs de referència més emprats en publicitat. Sovint es 

col·loca el producte en plena natura per tal de connotar-lo amb uns atributs 

favorables. L’escenari natural dóna cobertura a la realitat del producte. És una mena 

de recobriment que l’adorna. S’espera que per associació l’objecte rebi els trets 

reservats a la natura, una vegada aquesta ha estat construïda culturalment, això és, 

significada. La natura es converteix sovint en un marc de referència que fa de pont 

entre el producte i el públic, en ser un lloc comú de la representació de l’oci per part 

de la cultura burgesa. 

El llenguatge publicitari juga sovint amb la possibilitat de transfigurar el món 

real de les servituds, de conflictes i objectes irreconciliables, en un espai imaginari on 

es resolen les diferències entre iguals gràcies a l’acció igualitària del producte. Ara 

bé, l’abisme existent entre aquest suposat “paradís” objectual i el món real farcit de 

problemes i mancances, pot provocar una actitud de malfiança per part de 

l’espectador contra aquest tipus de representacions imaginàries. 

La producció, com a procés social, abasta la totalitat de la lluita de l’home 

contra la natura, a la qual l’home també pertany, però contra la que lluita, com a 

ésser conscient i a més com a ésser social, per fer-la útil als seus objectius (Marx). 

Com a resultat d’aquest procés, una de les seves manifestacions més clares és la 

natura civilitzada, ordenada, domèstica, simbolitzada pel jardí. Un escenari natural 

construït per l’ésser humà segons el seu gust i criteri. La natura urbanitzada, plàcida, 

representada sovint per muntanyes verdes, rius d’aigües transparents en dies 
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sempre assolellats, vaixells que contrasten amb la blavor del mar, tot-terrenys en 

perfecta harmonia amb paisatges nevats, etc., símbols d’essències (els valors de la 

societat burgesa) que es volen immortals i immersos sempre en un ambient pacífic i 

tranquil. El jardí representa la natura domesticada amb vocació d’eternitat i de 

familiaritat. 

El camp de golf és l’extensió “natural” del jardí privat. Grans extensions 

d’espais amb una gespa perfectament tallada, uns arbres esplendorosos, uns llacs 

artificials, un escenari harmònic on l’individu es pot relaxar i gaudir de la pràctica 

d’aquest esport. Un espai que s’autorefereix. Un món tancat en si mateix que 

contrasta amb el desordre, el caos i la lletjor del món urbà. Els camps de golfs són 

petits reductes de pau i tranquil·litat, on els privilegiats poden inhibir-se de les 

tensions exteriors i dedicar-se a fruir d’un esport que necessita dels espais “naturals” 

domesticats per a ser practicat. Un lloc on “no voldràs marxar”, ja que t’hi sentiràs 

molt a gust.  

Espais naturals dedicats a l’oci, on el subjecte es realitza a través de la 

pràctica del golf i alhora es beneficia d’un entorn agradable. Els selectes camps de 

golf són l’encarnació de l’ideal humà burgès d’espai natural ordenat, harmònic amb 

les necessitats físiques i espirituals de l’individu. 

La gran obra de la persona humana consisteix en haver conformat un espai 

abans salvatge en un entorn agradable, fet a la seva mesura. Una vegada civilitzada 

la naturalesa, cal decorar-la amb els pertinents objectes de disseny. La gespa 

perfectament alineada, les oliveres podades, taula i cadires de disseny, una escala i 

arbres, tot perfectament enquadrat com si fos un quadre naturalista. Un marc 

incomparable on l’ésser humà pot realitzar els seus desitjos de pau i harmonia amb 

l’entorn i amb si mateix. 

L’ideal de natura de la societat burgesa és la seva domesticació per part del 

subjecte. Un element natural a la justa mesura dels interessos humans. Una mena 
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de jardí a gran escala, sotmès a les demandes socials. Un espai òptim per al descans 

i el diàleg, on la natura es converteix en un decorat per a l’acció i usdefruit del seus 

actors. 

En productes de parafarmàcia s’observa una altra manifestació del “natural”. 

Un producte recull les suposades essències naturals i el consumidor a través de la 

seva manipulació beurà el bàlsam de la natura. Aquesta passa a ser un objecte de 

consum que es podrà adquirir i consumir. L’element natural es podrà cosificar i 

dipositar en un objecte per a ser venuda i comercialitzada. Associada a la salut i a la 

puresa, la parafarmàcia aprofita aquest imaginari social favorable a la natura per 

convertir els seus productes en portadors de les bondats naturals. 

La natura s’ha convertit en un símbol d’ella mateixa. Es posa al servei del 

turisme, de la construcció de la imatge del país i alhora de com s’ha d’entendre la 

pròpia naturalesa. Aquesta per si mateixa “ven”, ja que ha passat a ser un símbol 

d’una vida més completa en contraposició a la vida incompleta de la ciutat. Per ella 

mateixa, la natura ja està aportant uns significats positius que poden servir de 

reclam per a la promoció d’un país: lloc de descans, refugi pacífic, agradable i 

relaxant. 

D’altra banda, la recerca del paradís original té unes profundes arrels 

antropològiques satisfetes per aquest tipus de consum. Segons els filòsofs estoics de 

l’Antiguitat, havia existit en algun moment una mena d’època daurada, en què la 

propietat privada, l’esclavitud i els conflictes eren desconeguts. Al Gènesi es fa una 

descripció de l’Edèn que atribueix la condició humana actual a una catàstrofe 

prehistòrica causada per la Providència. Per a Rousseau, pare del romanticisme, 

l’estat de naturalesa significava una edat d’or on no existien les malformacions 

característiques de la societat industrial. Aquest és un dels mites més antics de la 

humanitat que ha arribat a convertir-se en un recurs habitual dels anuncis que 

promouen vacances i viatges. 
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Recollint i actualitzant aquesta tradició, hi ha un nombre considerable 

d’anuncis que són una evocació del paradís. Una ràpida ullada als anuncis en 

revistes, diaris o en la televisió confirma aquesta observació. El suplement dels 

diumenges dels diaris de gran tirada proporciona pàgina rere pàgina fotografies 

publicitàries de platges verges, pobles inexplorats i comunitats retirades en què la 

vida es desenvolupa aparentment en plena harmonia amb la natura. El sol, l’aigua, la 

flora i la fauna són els elements que acompanyen aquest tipus de vida senzilla, 

recreació del mite del paradís perdut.  

José Luis León (2001: 68-9) assenyala que la natura connotada com a 

representació de l’arcàdia perduda “és probablement el mitema més comú en 

publicitat; el desenvolupen no sols els anuncis turístics amb les seves imatges de 

territoris paradisíacs, sinó pràcticament qualsevol anunci que contemplem evoca 

imatges de felicitat, que només pels seus objectes mundanament identificables 

sembla d’aquest món, però és introbable si no és com a utopia”. 

Els períodes vacacionals signifiquen alliberar-se de les lloses de la modernitat 

per entrar en contacte amb un ambient exòtic i primitiu, valorat positivament per la 

nostra cultura. Aquests anuncis alimenten la imaginació nostàlgica sobre un passat 

perdut recuperable en el present. El conflicte entre el futur (progrés) i el passat 

(nostàlgia) ha tingut un fort ressò en l’imaginari comercial. S’intenta recuperar el 

passat per fer-lo harmònic amb el present dels desitjos i les il·lusions. 

Les escenes pastorals, la recreació del paradís perdut, han proporcionat a 

alguns productes un revestiment simbòlic. Alhora també s’ha vist amb la necessitat 

d’associar els productes amb el passat, en concret amb la societat anterior a la 

industrialització.  

On es situa el paradís publicitari? Evidentment en un temps passat en què el 

producte exerceix de succedani, però també un lloc actual però ancorat en el passat, 
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o bé directament l’arcàdia original amb la seva vegetació desbordant i la seva Eva 

temptadora. 

El mite del paradís perdut és un exemple de com la publicitat connecta amb 

formes de sensibilitat social ben diferents. De l’ecologista enyoradís a l’esnob, de 

l’adolescent a la recerca d’identitat a la jove buscant models de bellesa. Són 

aquestes petites mostres de com el missatge publicitari pot ser tan plural i 

fragmentat com ho són els diferents grups socials que conformen la nostra societat. 

Aquest tòpic cultural és un dels més habituals i polivalents de la tradició 

occidental. Per regla general, sorgeix quan hi ha un estat d’insatisfacció en la 

societat que es viu i s’intenta buscar nous mons per oposició i contrast. Aquest mite 

es troba enfocat cap al passat, un temps lliure de les contaminacions de la vida 

moderna. L’habitant del paradís és el bon salvatge, un ésser primitiu en plena 

harmonia amb la natura. El correlat del bon salvatge en el món publicitari i 

consumista  és el bon consumidor.  

En parer de Jackson Lears (1996: 382-83) “aquesta reinvenció de la tradició 

tenia una varietat de significats culturals, però un dels més significatius era un 

reconeixement mig conscient i implícit que la visió d’un jo consumidor era 

psicològicament insatisfactòria sense un sentit de la connexió amb el passat”. 

És així com la publicitat ofereix tot un seguit d’imatges de tipus paradisíac i 

naturalista de forta connotació simbòlica. Per mitjà de la contemplació d’aquestes 

geografies mítiques, l’individu aconsegueix combinar el seu món imaginat amb el seu 

món viscut, ja que es produeix una mena de procés de “reil·lusionament” de la 

realitat quotidiana. 

En aquest tipus d'anuncis, la natura es converteix en una mena d'objecte 

màgic d'adoració, totalment cosificada i objectivitzada sota els interessos comercials. 

La natura perd paradoxalment els seus atributs propis sofrint un procés de 
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transmutació mercantil. Es construeix la natura com un lloc ideal, apte per a 

combatre els mals de la civilització des d’una lògica de consum.  

La natura ha deixat de ser una entitat autònoma per a convertir-se en una 

imatge/mercaderia estereotipada d’un producte. La natura es posa al servei de la 

maquinària de promoció turística. Se la cosifica com un producte qualsevol més i és 

caracteritzada amb aquells arguments propicis per arribar a la sensibilitat ecològica 

del públic. La "natura" no sols és per a gaudir-la i contemplar-la, sinó també per a 

consumir-la, utilitzar-la i explotar-la, com qualsevol altre producte de consum.  

Així, per exemple, la propaganda turística acostuma a oferir una imatge 

artificial, idealitzada i falsejada del lloc que no correspon a la realitat i impossibilita 

l’autèntica contemplació. La prefabricació del “paradís natural” anul·la qualsevol dosi 

d’aventura. A més, la massificació contradiu la solitud necessària per a explorar i 

descobrir.  

El “culte a la natura” a través d’itineraris marcats, guies preparades amb els 

llocs tòpics assenyalats, és només un tipus de viatge possible. Perquè no es 

converteixi en un simulacre, el viatger ha d’interioritzar d’una forma personal els 

paisatges amb els seus colors propis i els seus espectacles vivificants. El “culte a la 

natura” es pot convertir fàcilment en una mirada automàtica cap a una sèrie de 

tòpics locals sense tenir cap tipus de coneixement i informació sobre l’entorn. 

La publicitat converteix la natura en un objecte de consum més, domesticat i 

humanitzat. Enalteix la condició humana gràcies a l’acció d’una mitologia sobre el 

“natural” que situa l’home al centre de la transformació del món, com si fos una 

mena de “rei de la creació”. La natura però ignora l’home i li recorda, de tant en 

tant, qui mana realment sobre el món. La publicitat recull una visió idíl·lica del fet 

natural que alimenta la il·lusió pròpia de la Modernitat d’un suposat control humà 

sobre la terra.  
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La ideologia del natural tracta de proporcionar justificació ideològica a uns 

productes que han d’emmotllar-se als canvis de sensibilitat social, si no volen perdre 

força. El sol, l’aigua, les muntanyes, continuen suscitant una profunda atracció. 

D’això s’aprofita la ideologia del “natural” que tracta de donar una resposta global, 

sense fissures, als models urbans de societat. És un pensament amb respostes i 

alternatives per a tot que pretén salvaguardar la relació entre natura i societat, com 

a darrera possibilitat per al desenvolupament d’una vida respectuosa amb l’entorn i 

alternativa respecte les dinàmiques urbanes dominants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78

III Part: Concepcions culturals de la natura 

 

3.1. Introducció 

Presentar una visió coherent de les principals concepcions culturals de la noció de 

“natura” comporta de manera indefugible haver de caure en generalitzacions, i haver 

d’ignorar tot un conjunt de detalls rellevants. Es tracta d’una qüestió tan extensa que 

a l’únic que s’aspira és a proporcionar unes nocions generals. S’ha optat per 

concentrar-se en les diferents visions de la natura, més que en tractar estrictament 

l’objecte d’estudi com si es fes un exercici de filosofia natural o d’història de la 

ciència. La finalitat d’aquesta part del treball és permetre’ns més endavant poder 

relacionar les diferents nocions de natura presents al llarg de la història cultural amb 

aquelles representades i difoses en l’àmbit de la comunicació publicitària. 

Tradicionalment, l’oposició entre home i natura ha estat interpretada en clau 

d’un fort antagonisme. Edgar Morin (1974) sosté a la seva obra “El paradigma 

perdut” que aquesta radical diferència s’ha produït perquè “des de Descartes pensem 

contra natura, convençuts que la nostra missió és dominar-la, sotmetre-la, conquerir-

la [...]”. 

Potser no és gaire agosarat afirmar que no hi ha hagut cap civilització que hi 

hagi exercit un control tan absolut sobre la natura com la nostra. Un control que, fins 

i tot, posa en perill l’existència del propi objecte dominat. És cert que gairebé sempre 

ha existit la voluntat de dominar-la i controlar-la, però mai s’havia arribat a una 

etapa com l’actual on els desenvolupaments tècnics posseeixen uns sofisticats 

instruments de transformació de l’espai i el temps que doten a la nostra època d’un 

gran poder de modificació de l’entorn. No és estrany aleshores que alguns sociòlegs 

caracteritzen la Modernitat com un període on hi ha una voluntat de conquerir i 

domesticar la natura (Z. Bauman, 2001). Una vegada conquerida es comença a 

treballar sobre la “selva manufacturada” (A.Giddens). Valeriano Bozal (1999:11) 
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manifesta que “la modernitat es legitima en dos principis: tothom pot gaudir de la 

natura, és el primer, tothom podrem arribar a la felicitat, és el segon”. La natura 

violada ha anat esdevenint com una mena de “mercaderia cultural” lligada al temps 

lliure i a la salut on l’home pot utilitzar-la i manipular-la al seu lliure arbitri i sense 

cap mena de responsabilitat moral. 

La concepció que una societat donada té de la natura i de les seves relacions 

es concreta en un context històric determinat. La “natura” està sempre en algun 

sentit culturalment construïda, i alhora físicament existeix. L’art i la ciència influeixen 

en la visió de la natura. Tal com afirma Paolo Casini (1977:7) “tota la història del 

pensament filosòfic i científic, a l’igual que la del gust literari i figuratiu, podria 

escriure’s des del punt de vista de la idea de naturalesa”. La relació que l’home ha 

tingut amb la natura ha determinat els trets distintius del seu temps històric. A cada 

canvi d’època, li correspon una transformació de la seva relació amb la natura. La 

dicotomia natura-artifici és un lloc comú de la història cultural i ha donat joc a 

diferents lligams i connexions. La imatge que té una societat de si mateixa es 

projecta en la seva visió de la natura. A cada època preval una representació de la 

natura que s’omple d’un contingut social, però alhora la natura constitueix una zona 

propensa per a la màgia. D’aquesta manera, l’home projecta les seves necessitats i 

desitjos racionals i irracionals dins la natura que l’envolta. Així, doncs, els físics 

nacionalsocialistes pensaven que la natura només es revela al poble alemany; alguns 

seguidors de Marx creien que només a través del treball podia escapar l’home a 

l’alienació que l’imposa el capitalisme. Certes formes d’ecologisme actual consideren 

que la vida autèntica es troba allunyada de la ciutat en un retorn cap a la vida rural. 

Són aquestes formes màgiques de pensament que s’expliquen perquè la màgia és 

una necessitat psicològica (Bergson). El pensament màgic no és una rèmora del 

passat, no es va acabar amb l’Antiguitat o al segle XVIII; els mites socionaturistes 
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actuals ja en fan al·lusió i mostren que a la nostra època n’hi ha més un augment 

que un declivi. 

Històricament, hi ha hagut a grans trets dues concepcions bàsiques de la 

natura. La natura racional, desenvolupada amb els grecs i després represa amb força 

pels físics del segle XVII, i la natura màgica dominant en l’Antiguitat i l’Edat Mitjana, 

però amb manifestacions polimorfes fins a l’actualitat. Aquesta dualitat no ha 

d’amagar la complexa isotopia d’un mot que arrossega a manera de cíclop semàntic 

tot un reguitzell de variats significats, petites marques de l’evolució de la història 

cultural. En un mateix significat podem trobar-hi diferents significats. Tan sols a tall 

d’exemple podem exemplificar els següents: 

1. Natura rerum de Lucreci, el conjunt de coses que existeixen. Es tracta de 

particularitzar i classificat cadascun d’aquests elements, “la natura”. 

2.  L’estudi del físic, del biòleg o del químic. 

3. Certa regla suprema de costums que anomenem dret natural o llei natural. 

4. Pot també referir-se a un remei o producte que anomenem “natural”. 

5. Natura etimològicament significa naixement. 

Lògicament, Casini sosté que el terme naturalesa té una gran varietat de 

significats a partir dels seus diferents usos al llarg de la història humana. En un 

principi, va dominar un significat antropomòrfic on la persona humana personificava i 

idolatrava les forces naturals. Per aquest motiu, Casini (1977: 8) afirma que “la idea 

de natura es presenta connectada o juxtaposada amb la idea de divinitat, tant en 

l’aspecte monoteista com en el politeista: la natura és una força creadora, animada, 

inventora incessant de formes. Però, a més, conté les forces destructores, és a dir, 

els dimonis i el mal”.  

Fins a l’Edat Mitjana, la cultura i la naturalesa van romandre vinculades en 

visions unitàries del món lligades per les cosmovisions míticoreligioses. Va ser en els 

segles XVII i XVIII que aquesta unió va començar a esquerdar-se i aquest fet va 
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suposar que la naturalesa i la cultura agafessin camins separats. Allò que havia 

format una unitat va anar distanciant-se fins a convertir-se en termes oposats. De 

tota manera, la natura no ha estat concebuda com una realitat per ella mateixa, sinó 

que sempre ha desenvolupat un paper i ha transmès un determinat significat social 

en relació amb els problemes de cada moment històric. La natura mai ha estat 

exempta de viure els conflictes i atzagaiades humans. 

De més a més, no es pot afirmar que hi hagi una natura física ideal comuna a 

totes les cultures del món. La natura d’Europa no és pas l’àrab o l’asiàtica. Aquest 

treball se situa per raons lògiques d’espai i d’operativitat en unes coordenades 

culturals europees i occidentals, però partint de la presumpció metodològica que la 

nostra visió de la natura no deixa de ser fruit d’una determinada construcció cultural. 

Una construcció cultural subjecta a mutacions i canvis. Així, doncs, l’alteració 

de les condicions de vida en la ciutat produïda pel capitalisme del carbó va crear 

l’ambient per a la posterior idealització de la vida al camp. Una idea que ja trobem 

en l’antiguitat (Teòcrit, Virgili), després a Rousseau i que serà represa pels artistes 

romàntics. 

El mite naturalista pertanyeria així essencialment al passat de la cultura, 

revelaria el que va ser la prehistòria del domini tècnic de l’home sobre la naturalesa. 

Es tracta d’una filosofia del premaquinisme i de la preindustrialització (Cl. Rosset, 

1974). 

Més endavant, la idea de natura va anar deslligant-se del seu pòsit animista a 

mesura que la tecnoeconomia i la ciutat anaven avançant. A partir del segle XIV amb 

les doctrines nominalistes comença un progressiu allunyament de l’home de la 

natura que no tindrà un cert punt d’inflexió fins a ben entrat el segle XX amb els 

incipients moviments ecologistes. El qüestionament de la ideologia del progrés, les 

teories feministes, la recerca de l’autenticitat o la crisi de la raó són algunes causes 
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que provoquen un acostament de nou cap a formes naturals de vida sobretot des 

dels anys 60 del proppassat segle ençà.  

Clément Rosset (1974) sosté que són pocs els pensadors que han convertit la 

naturalesa —com Rousseau— o l’artifici —com Baltasar Gracián— en el centre 

declarat de la seva filosofia. Malgrat això, és possible anar resseguint al llarg de la 

història de la idees els fils teòrics de les principals nocions de “natura” que en forma 

d’herència cultural es perllonguen fins als nostres dies. 
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3.2. La natura primitiva 

Les primeres imatges que ens trobem d’objectes naturals dins de les cavernes 

prehistòriques són imatges màgiques. L’animisme atribueix als objectes i a la resta 

d’éssers no humans vida pròpia. La consciència màgica és una consciència del temor 

davant del desconegut. Dibuixant animals l’home creia posseir-los. És així com 

projecta les seves necessitats i desitjos sobre la natura que l’envolta. L’animisme 

primitiu dóna una primera forma a la natura (R. Lenoble, 1969).  

Els animals juntament amb altres figures extretes de la natura són els 

components més importants dels tòtems. El seu ús com a objectes és fer de guia en 

les connexions socials i familiars. La màgia és una de les qualitats d’aquests 

artefactes que poden simbolitzar longevitat, salut, protecció o fertilitat. 

Allò sagrat es manifesta de formes molt diverses. Tot aspecte lligat a la 

natura és susceptible per part de la mentalitat primitiva de ser vist com una 

hierofania, com una manifestació del sagrat. No s’adora tant la natura en general 

com a les diferents parts i components que la conformen. En cada element natural, 

s’hi veu una força latent o en potència que requereix exorcismes i rituals. L’home 

projecta les seves necessitats i desitjos dins la natura que l’envolta. Les primeres 

idees que es forgen sobre la natura semblen les imatges d’un infant. És una visió 

egotista que serveix per afirmar la visió d’un mateix o de la pròpia comunitat. La 

natura no és concebuda com una realitat per ella mateixa, sinó que serà un element 

més dins de la vida (R. Lenoble, 1969). 

L’animisme prova que la primera idea que els homes es fan de la natura és 

una idea moral. No hem d’oblidar que la consciència màgica és una consciència del 

temor davant d’un exterior misteriós i desconegut, subjecte a unes forces i 

dinàmiques turbulentes i agressives.  

El producte sembla parlar-nos i ens informa sobre la seva “personalitat” com 

si fos un ésser humà. En aquests casos, es parla d’animisme comercial. Segons 



 84

D.Sperber (1978) “la publicitat contemporània transforma objectes utilitaris en 

símbols donant al seu ús motivacions no generalitzables”. 

Es pot afirmar, doncs, que la primera idea que els homes es fan de la natura 

és moral, però adaptada a una moral violentada, fruit de la culpabilitat i el temor. 

Tradicionalment, s’ha argumentat que el Cristianisme en destruir l’animisme 

pagà va possibilitar l’explotació de la natura amb una actitud d’indiferència cap als 

objectes naturals. La Cristiandat reemplaçà la mirada panteista de societats com la 

grega i la llatina amb una visió monoteista. En aquest sentit, Coates (1998: 26) 

explica que totes les societats agràries i urbanes, ja siguin antingues o modernes, 

precristianes o cristianes, estan imbuïdes amb l’imperatiu de domesticar el medi físic. 

El Primitivisme minvà en el període cristià, però resorgí en el segle XVI quan 

l’expansió europea va concebre les poblacions indígenes com a models. Els escrits de 

Montaigne van introduir entre les capes cultes europees allò que es va batejar com el 

“bon salvatge”. En el segle XVII, tota una sèrie de contes utòpics localitzaven el 

paradís en un món extraeuropeu on la gent desprovista del pecat i de roba vivia en 

un estat natural sense les institucions debilitadores de l’església, el govern, la llei i la 

propietat privada. El segle XVIII buscà una millor civilització que conduïa sovint a 

illes tropicals. La popularització de l’estat natural i el concepte del bon salvatge es 

popularitzà amb l’obra de Rousseau “Un discurs sobre l’origen de la desigualtat” 

(1755) i ha arribat fins als nostres dies.  

José Luis León al seu llibre “Mitoanálisis de la publicidad” (2001) dedica un 

epígraf a l’anomenat “animisme comercial” on es comenta que l’individu modern 

renega del principi totèmic on arbres o pedres poden ser considerats sagrats, i, en 

canvi, considera natural l’animisme mercadològic, que no és sinó un subproducte de 

la sempiterna tradició animista. Mentre que aquesta parla d’una força sagrada 

impersonal que rau en alguns éssers i objectes, l’animisme comercial es refereix a la 
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mateixa realitat en termes com “imatge de marca”, encara que siguin psicològics o 

menys místics. 

Vicente Verdú a “Yo y Tu, objetos de lujo” (2005) detecta també un fenomen 

animista extensible des dels ordinadors a les sabatilles, des de les habitacions dels 

hotels a la roba dels esportistes, des dels desdejunis nord-americans de Starbucks a 

les ulleres modulars. Les grans ciutats tindran ànima i seran sensibles, un cotxe serà 

un organisme disposat a estimar i ser estimat, un animal que respira i ens envolta. 

La separació entre subjecte i objecte cada vegada serà menor buscant la connexió 

personal entre la mercaderia i el públic. El segle XXI, segle femení, comença omplint-

se d’emocions i artificis, de sensibilitats i personalismes. 

Sembla fora de tot dubte que la importància del simbolisme dels productes a 

causa de l’expansió del seu significat i de l’allunyament del seu mer valor d’ús, els 

acosten al poder sagrat d’antics amulets, relíquies i icones, avui dia substituïdes per 

poderoses marques comercials amb una narrativa publicitària carregada de 

pensament màgic. 
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3.3. La natura grecollatina 

Una influència essencial en el destí que ha tingut el concepte europeu de naturalesa, 

explica W. Tatarkiewicz (1986), ha estat la idea que d’aquest van tenir els antics 

grecs. Es pot esbrinar aquest significat a través de la lectura del famós Llibre II de la 

Física d’Aristòtil.  

La “naturalesa” o “physis” posseeix per als grecs dos grans usos. Sovint es 

parla de naturalesa com el conjunt d’éssers que poblen l’univers. En aquesta 

accepció, la naturalesa coincideix amb la totalitat de l’univers. Sovint també el terme 

“naturalesa” adquireix un segon significat quan l’utilitzem per a referir-nos a classes 

o conjunts de coses. En aquest cas “naturalesa” ve a significar allò que les coses són, 

l’essència, la forma permanent o constant. 

La “physis” grega té una complexa etimologia. “Physis” originàriament es 

refereia a allò que una cosa és, el seu caràcter o essència, però per alguna raó arribà 

a significar “totes les coses”, el món o una part d’aquest. Aquest significat expansiu 

com a contàiner conceptual de l’univers va ser transferit a la noció de “natura” 

convertint-la en un terme d’una importància fonamental (N. Evernden, 1992: 18-25). 

Evernden (1992) assenyala l’evolució del concepte natura tot seguint el llibre 

de C.S.Lewis (1967) “Studies in Words” i el de R. G. Colingwood (1945) “The Idea of 

Nature” que estableixen tres camins diferents anomenats platònic, aristotèlic i cristià. 

La tradició platònica presumeix que allò que era altre o més enllà de la natura eren 

les formes eternes, la realitat vertadera darrere de les aparences. L’aristotèlica 

considera la physis, com el principi bàsic del canvi, l’antítesi de les coses 

incanviables, els déus i les matemàtiques. I la tradició cristiana estengué 

essencialment el concepte aristotèlic de manera que Déu és considerat com el 

creador de la natura que és la seva servidora. 

Plató i Aristòtil constitueixen el naturalisme antic després del declivi de la 

representació màgica i animista de la naturalesa. Però abans els presocràtics amb 
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Empèdocles i els sofistes fan del desarrelament de la idea de natura el punt de 

partida de la crítica filosòfica i el fonament de la sapiència (Cl. Rosset, 1974). Amb 

els presocràtics, tot i l’escassetat de textos conservats d’aquests autors, la naturalesa 

ha estat sostreta d’una xarxa d’interpretacions màgiques i místiques (animisme), 

però encara no ha estat reintegrada en un sistema filosòfic que li retornarà el seu 

ordre i la seva finalitat. Els presocràtics parlen molt de la naturalesa, però es tracta 

de dir allò que la naturalesa no és. Tots els sentits als quals ha estat lligada fins ara 

(obra dels Déus, voluntat antropomòrfica) són negats per suggerir que no existeix 

naturalesa en cap d’ells. Els estudiosos teoritzen al voltant de l’artificialisme 

presocràtic, tendència que va quedar quasi esborrada per la forta empremta 

platònica. 

Com s’ha comentat adés, pocs conceptes hi ha tan carregats d’història com la 

paraula “natura”. Ja es troba en Aristòtil un capítol del llibre V de la Metafísica 

dedicat a l’anàlisi dels diferents sentits de “physis”, la natura grega. Els presocràtics 

es preocupen de l’estudi de la natura, però concebuda aquesta noció d’una manera 

distinta a com actualment es pensa. Kant distingia les dues nocions amb l’expressió 

de “natura dita adjectivament; natura dita substantivament”. Els presocràtics 

conceben la natura com “la connexió, en cada cosa, del divers que pertany a la seva 

existència [...] amb un principi intern particular; mentre que la segona, també 

anomenada ‘natura formaliter’, és en Kant el conjunt dels objectes dels sentits, o el 

que és el mateix, l’àmbit sencer de l’experiència possible”. (Petit i Prevosti, 2000: 

245). 

En els textos dels presocràtics crida l’atenció l’absència del concepte de 

natura entès com “el conjunt dels ens naturals”. En Heràclit trobem per primera 

vegada com s’associa el terme “natura” com allò que mostra com són les coses, és 

sinònim de veritat. En Parmènides i Empèdocles es qualifica la natura com una 

“manera de ser” o “essència” d’una cosa. Demòcrit la lliga a un fet antic i a la seva 
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constitució primitiva (Petit i Prevosti, 2000). Els presocràtics busquen un principi per 

explicar la natura. S’interessen per l’estudi de l’univers com a physis, com una obra 

produïda a partir del principi de l’arkhé. Totes aquestes concepcions estan ben 

allunyades de la semàntica moderna del terme. 

Els grecs busquen donar-li al món una representació coherent a la recerca 

d’un model social organitzat basat en el principi de la Llei. Amb Sòcrates la natura ja 

no és la imatge de violència i de les pors de la consciència violentada. Un ordre 

s’esbossa, ple de bellesa i de retòrica construïda, dominat per la idea de Bé. La 

Revolució socràtica consisteix en la substitució de l’ànima màgica per una ànima 

pacificada, i la projecció d’aquesta pau per mitjà d’una natura que, per la seva 

consciència i imatge, canvia de trets (R. Lenoble, 1969). 

No es pot comprendre el canvi socràtic, sense l’obra de Plató. Amb aquest 

comença a fer-se de la consciència un fet coherent i un principi d’explicació de la 

natura. Al segon llibre de la República trobem una crítica de les supersticions 

populars. Es fa prevaler la justícia de les coses sobre la justícia dels Déus. 

Aconsegueix tranquil·litzar l’home ampliant l’ordre de la consciència a un domini 

major, el de la ciutat. A partir d’aquest punt, Aristòtil va començar a treballar per 

agafar contacte amb la natura. 

Aristòtil marca una etapa decisiva. Plató reïx a estendre a la ciutat la via 

pacífica de l’ordre “descobert” per Sòcrates dins de la consciència. Aristòtil realitza 

una segona etapa. Aquest ordre el troba dins de la natura, aquesta serà 

jerarquitzada com la ciutat grega, d’on ve el model i la justificació. Aristòtil però 

hereta de Plató una visió teolològica de la natura. Hom hi veu una finalitat o 

organització immanent. Una jerarquia de formes naturals que Aristòtil demana a 

l’Estat de reproduir-les en la seva organització interna. Allò que fa l’Aristotelisme és 

projectar interessadament en la natura el seu model d’organització social. Una 

qüestió fonamental de la seva “Física” era la distinció entre entitats naturals 
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l’essència de les quals és innata i les entitats artificials l’essència de les quals prové 

d’una font externa. 

Aristòtil pot considerar-se el filòsof més obertament naturalista, ja que nega 

no sols la possibilitat d’una crítica de la idea de naturalesa, sinó fins i tot la idea que 

allò natural pot plantejar problemes (Cl. Rosset, 1974). El conjunt del naturalisme 

aristotèlic se situa en una perspectiva la calma de la qual està tan allunyada de la 

inquietud platònica davant la corrupció com de l’angoixa roussoniana davant la 

desnaturalització de l’home. 

Plató és el gran pensador de la degradació (Cl. Rosset, 1974) i la idea de 

degradació és la idea naturalista per excel·lència. Si n’hi ha degradació és que alguna 

cosa es degrada. Sòcrates tracta de definir els conceptes ideals: justícia, amor, 

veritat, ciutat. Aristòtil tracta de conceptualitzar la natura. Vol endreçar l’inventari de 

coses noves com si fos un naturalista amb un afany sistemàtic. Organitza el seu 

sistema entorn de “categories” (substància, quantitat, qualitat, temps, relació, etc.); 

dóna una taula de coordenades que permet el relleu topogràfic del món. Cal 

considerar que la natura aristotèlica trigà més de vint segles en ser superada, ja que 

oferia a la consciència un relleu ben triat. Aristòtil cerca el “sentit de la natura” com 

avui volem desobrir el “sentit de la Història”. Es troba subjecta a un ordre, produeix 

cossos organitzats i estructures. La fortuna històrica de la concepció aristotèlica de 

natura és important. Es perllonga durant l’antiguitat i durant tota l’Edat Mitjana. 

El miracle grec és una conquesta per a la consciència del dret de sentir-se en 

pau, no solament davant les “coses” sinó davant la “natura”. Aquesta visió de la 

natura en calma contrasta amb la visió conflictiva dels antics. Passem d’una mirada 

torturada a una mirada tranquil·la. 

Aquesta evolució de la mirada sobre la natura es pot anar observant en 

textos de la literatura antiga grega i llatina. Es troben passatges que revelen l’inici 

d’un procés d’exaltació de la natura que s’ha perllongat fins a l’actualitat amb les 
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ramificacions i matisos pertinents. És així com el romanista Curtius (1989: 263) 

explica que “amb Homer comença a Occident la glorificació del món, de la terra, de 

l’home. Tot està glorificat per forces divines”. La natura és una part d’aquesta 

divinitat conformada per paisatges plaents, rierols, caminois coberts de vegetació, 

fonts, boscos habitats per nimfes. 

Greg Garrard (2004) exposa que l’emergència d’un idi·li bucòli es correlaciona 

estretament amb la urbanització a gran escala del període hel·lenístic. És aleshores 

quan es desenvolupa la distinció espacial entre la ciutat (frenètica, corrupta i 

impersonal) i el camp (pacífic i abundant), i la distinció temporal d’un passat (idíl·lic) 

i un present (“caigut”).  

A l’Odissea les platges són símbol de bons auguris on no hi ha malalties ni 

calamitats. Els motius temàtics emprats per Homer seran assimilats per diverses 

tradicions culturals. Aquests motius són, segons Curtius, el lloc encantat d’eterna 

primavera, el paratge plaent, amb el seu arbre, la seva font, el seu prat, el bosc 

poblat de diversos arbres i la catifa florida. La natura d’Homer presenta una curiosa 

barreja de forces incontrolables i de començament d’organització. 

En la poesia antiga els Déus i els homes comparteixen estatge i geografia. La 

natura és habitada pels éssers divins i els humans. Els llocs preferits d’uns són els 

preferits dels altres. L’aigua, la verdor i l’ombra proporcionada pels arbres 

conformaran un espai agradable. L’escriptor es delectarà treballant sota l’ombra i la 

calma proporcionada per un entorn agradable. Per a escriure, caldrà tenir temps 

lliure. Seran els pastors aquella classe social que tindrà les condicions objectives per 

desenvolupar tota una litúrgia entorn la vida al camp. La poesia bucòlica reflectirà 

aquesta temàtica. Seguint Curtius, la poesia bucòlica és després de l’epopeia, el 

gènere antic que una influència més gran va exercir. Els pastors seran els 

protagonistes principals d’aquestes històries que se situen en un escenari amb uns 

trets propis. La noció de l’Arcàdia perduda habitada per innocents i pacífics pastors 
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serà recuperat i descobert en èpoques posteriors. Aquest mite s’ha convertit en 

patrimoni fix de la tradició cultural d’Occident a través de la recreació que va fer 

Virgili. En la poesia bucòlica i en les primeres èglogues trobem un tipus d’home que 

ha tingut la possibilitat d’agafar distància de la natura i contemplar-la com una 

experiència en si mateixa. Aquest home anirà reapareixent i recreant-se al llarg de la 

nostra història cultural. Pensem en Petrarca o en els poetes romàntics.  

Raymond Williams (2001: 75) assenyala que “el contrast teòric entre la vida 

de la ciutat i la del camp és en realitat tradicional: Quintilià l’utilitza com el primer 

exemple d’una tesi de llinatge; a més les oposicions convencionals entre la cobejança 

i la innocència, situada cadascuna en la seva ubicació característica, són llocs 

comuns en la literatura grega tardana i en la llatina”. 

El tòpic del locus amoenus constitueix un dels paisatges ideals des de l’Imperi 

romà fins al segle XVI. Els seus elements essencials són els arbres, una font, un 

rierol, flors, el cant d’aus i una mica de brisa. La natura serà descrita com un espai 

de pau i tranquil·litat, allunyada de les tensions mundanes. La vida campestre 

esdevé l’alternativa a l’alteració de l’ordre i la guerra. El cristianisme utilitzarà els 

motius clàssics via Virgili per recrear el seu paradís. A la primera part de les 

Geòrgiques es recrea aquesta visió d’una vida basada en l’harmonia total entre home 

i natura. 

Tanmateix, el mite del retorn a la natura pura es remunta més enllà de Virgili 

a la noció grega de l’Edat d’Or. Tot i que el pensament grec clàssic enalteix la polis 

com l’espai a partir del qual l’ésser humà pot desenvolupar totes les seves qualitats, 

en moments de crisis i guerres s’apel·larà al retorn de la natura com una via 

d’escapatòria de la corrupció i violència de la ciutat. L’autor clàssic Hesíode assenyala 

que l’edat d’or és un temps nou on no hi havia conflictes i l’home vivia en pau amb si 

mateix i en harmonia amb el seu entorn. Per a aquest autor aquest serà el moment 

naixent de la humanitat. A partir d’aquí hi haurà una progressiva degeneració de la 
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condició humana. Ovidi a “Les metamorfosis” recrea aquest mite de l’edat d’or. El 

concepte cristià del Jardí de l’Edèn, un món senzill i natural anterior als pecats i vicis, 

també té molt a veure amb el concepte d’edat d’or. Si fem un salt en la història 

cultural, aquesta argumentació recorda molt, per exemple, a les tesis defensades per 

Rousseau i després per l’anarquisme. Aquestes versions es basen en la idea d’una 

mena de comunisme primitiu que en diferents períodes històrics tindrà els seus 

defensors i propagandistes. Una vida basada en la comunió amb la terra que 

produeix naturalment el que necessitem. Segons Greg Garrard (2004), la pastoral 

clàssica ha proporcionat històricament un espai (locus), legitimat per la tradició, per 

als sentiments de pèrdua i alienació respecte de la natura produïts per la Revolució 

Industrial. 

Els orígens del mite del camp es poden remuntar al creixement de les ciutats 

antigues. En concret, la primera escola de poesia pastoral sorgí al voltant del poeta 

grec Teòcrit (c. 300-260 a.c.) en Alexandria, la població de la qual era almenys de 

300.000 persones, i així era la ciutat més habitada en el món després de Roma. Els 

més celebrats poemes pastorals són, tanmateix, les “Èglogues” o “Bucòliques” de 

Virgili que celebren les virtuts d’una vida simple, propera a una terra serena, 

allunyada de la corrupció, la vexació, la decadència i l’excés d’una existència urbana 

designada cada cop més com antinatural. El component més entusiasta de la 

creença que el retir de la humanitat portava un coneixement més profund de les 

veritats de la vida era el contemporani de Virgili, Horaci. En les seves “Epístoles” 

realitza apreciacions positives sobre el camp combinades amb elogis cap al camperol 

(P. Coates, 1998: 35-36). 

Paral·lelament a Sòcrates i a Plató, els cínics tornen a culpar a l’artifici de tots 

els mals. Anteriorment, els sofistes havien desenvolupat una corrent artificialista on 

extirpen la idea de naturalesa de la consciència dels homes. La natura manté, però, 

un discurs que prové de la por i la debilitat que serà reactivat pels cínics. Aquests ja 
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manifesten la necessitat d’un retorn a la naturalesa que ja té el to imperiós i 

alarmista del primer Discurs de Rousseau (Cl. Rosset, 1974). Es pretén que l’ésser 

humà recuperi una naturalesa suposadament perduda. Cal despullar l’home de totes 

les contaminacions de la cultura i l’artifici perquè aparegui allò que li és 

autènticament “propi”. La cultura ha emmascarat quelcom genuí de l’home. 

Els cínics són incapaços de viure segons el seu present i la seva pròpia 

història. Denunciar per tot arreu la convenció, oposar-li la natura, aquest és un dels 

fruits de l’ensenyament de Diògenes (412-322 a.c), un anarquista consumat. 

Aquesta temptació ha exercit una influència permanent i més duradora que el 

platonisme o l’aristotelisme: 

 

“El mite d’un retorn a la vida senzilla i natural, d’una recuperació de la seva 

essència i autenticitat, és el vell somni que, des dels cínics, no ha deixat de 

trobar adeptes entre les consciències desgraciades i angoixades. [...] No és 

l’alegria dionisíaca la que esclata avui en les manifestacions «hippies» o en 

els brots de revolta juvenil, sinó el llunyà eco d’una tristeza cínica davant la 

incapacitat d’assumir la seva pròpia cultura”. (Cl. Rosset, 1974: 157) 

 

L’empremta epicúria deixa també la seva petjada en el nostre present a través del 

culte a l’hedonisme moderat i a la vida privada. Mentre Epicur parlava als seus 

deixebles, des del seu jardí construïa una concepció de la natura que donés suport a 

través de la seva filosofia a una moral de l’exaltació de l’home. La vida és quelcom 

que s’ha de gaudir permetent-nos plaers moderats i cultivant les amistats. 

Propugnava una vida senzilla abandonant la recerca de la riquesa. 

L’obra d’Epicur es va perdre quasi completament durant l’Edat Mitjana, ja que 

se’l va col·locar a ell i els seus seguidors en el llistat dels principals heretges oposats 

al cristianisme. Per tant, la seva obra es va conèixer en els temps moderns gràcies a 

fonts secundàries, entre les quals destaca amb llum pròpia “De natura rerum” de 
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Lucreci que va donar forma a un escrit de referència fins a l’inici de l’època moderna, 

i restarà una obra de capçalera per a les “filosofies” del XVIII (J. B.Foster, 2004). 

Quelcom semblant succeirà amb Plini. Juntament amb les grans obres de 

Plató i Aristòtil, la “Història natural” de Plini va exercir també una gran influència. 

Aquesta obra dóna un rostre a la natura durant més de quinze segles i estén 

l’empremta epicúria (R. Lenoble, 1969).  

La seva gran obra es presenta com un llibre de ciència positiva. Hom descriu 

el cel, les plantes, els animals, les pedres, aquelles coses que tothom pot veure-hi i 

tocar. Acaba la seva obra llançant una invocació final: “Salut, mare de totes les 

coses, oh natura...”. L’ànima romana no es resigna a veure la natura de manera 

objectiva. Hi ha una identificació entre la Roma política amb l’univers, fenomen que 

trobarem també en posteriors règims polítics tiranicides al llarg de la història com 

puguin ser els bonapartistes francesos, els bolxevics russos, els nazis alemanys, els 

feixistes italians o els franquistes espanyols. La fi de l’Imperi romà al segle VI serà 

vista com la fi del món. La vida de Roma, dels seus herois, de cadascun dels 

ciutadans lliures, serà la vida mateixa de la natura. 

 Plini es dedica a recopilar i a descriure totes les espècies naturals conegudes. 

A aquest element, aquest autor li acompanya amb una angoixa per la idea del canvi, 

això és, per la degradació del natural. El present es percep com una amenaça que 

modifica l’ordre “natural” de les coses. És el primer escriptor conegut en haver 

expressat aquest sentiment amb exactitud. No sap ni intenta determinar el que és la 

naturalesa, però constantment repeteix la idea que aquesta naturalesa es troba en 

vies d’extinció. Remet a un “sentit comú” que evoca Rousseau i Kant. La naturalesa 

serà allò que es perd, idea molt propera a les concepcions modernes. 

Plini inaugura d’aquesta manera una certa sensibilitat naturalista, 

caracteritzada pel sentiment de la fragilitat que cada estat provisional de les coses 

porta en si. Com escriu Rosset (1974), apareix en Plini un refús del present i de la 
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història real, que, troba en la història natural un refugi antihistòric, de la mateixa 

manera que la sensibilitat moderna, seguint Rousseau, trobarà en la idea de 

naturalesa un punt de suport per negar el present i “contestar” allò real. 
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3.4. La natura cristiana 

A la Bíblia hi ha molts passatges on es fa referència a la natura com una força hostil 

a controlar i dominar. La natura és una creació de Déu, però és el lloc on es va 

cometre el pecat original. El cristianisme dessacralitza la natura per a posar-la al 

servei de les necessitats de l’home. Cal dominar la natura com cada individu ha de 

dominar la seva consciència. Déu com a creador té la capacitat d’organitzar la natura 

al seu antull, ja que ha estat una creació seva. En canvi, en l’imaginari grec, la 

natura tenia un paper més predominant sent els déus uns derivats de la mateixa. No 

hi havia una separació entre món natural i món social. 

Amb el cristianisme se li sostreu a la natura el seu component sagrat. La 

natura dessacralitzada concebuda com un element neutre ha permès la seva 

conversió en un objecte a rendibilitzar per ser utilitzat per l’home sense massa 

miraments i responsabilitats morals. 

Lluís Duch (1990: 239) manifesta que “allò que distingeix la religió jueva de 

totes les altres és justament la ‘neutralització’ de la naturalesa: aquesta és una obra 

de Déu, però tan sols l’home posseeix la seva imatge i semblança. Com a creació de 

Déu, és ‘bona’, tal com es diu en les narracions de la creació del Gènesi, però no 

conté cap espurna de divinitat [...] En un mot, la natura no té res de sagrat. Aquesta 

és la doctrina que, amb penes i treballs, s’imposà en la teologia del poble jueu i, 

després passà al cristianisme”. L’home és concebut com l’ajudant de Déu a la terra i 

té la responsabilitat d’administrar la natura segons els seu criteri moral. La natura 

passa a ser una cosa terrenal, fins i tot, prosaica, subjecta als vaivens de la voluntat 

humana. 

Oelschlaeger (1991) sosté que la Reforma no canvià la idea de natura per se, 

allò que va canviar, tot i que subtilment, era la perspectiva: la humanitat de manera 

creixent mirà el món a través de les ulleres econòmiques més que religioses. La 

riquesa fou vista com una virtut més que com un vici. 
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El precepte cristià adreçat als creients de “Domineu la terra!” ha tingut unes 

conseqüències en la manera de tractar i concebre la natura per part de la cultura 

occidental. L’herència cristiana ha facilitat el procés de desencantament de la natura. 

Es dóna una separació clara entre el món natural que obeeix a una lògica 

extrahumana i el món social regit per lleis i normes creades pels homes. La tasca 

dels homes consistirà en modelar la natura a la seva pròpia imatge i semblança. Amb 

els cristianisme es posen les bases culturals per a la futura explotació de la terra.  
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3.5. La natura del segle XVI al segle XVIII 

Tots els conceptes que assenyalen una idea molt general tenen un punt en comú. 

Quan s’empren semblen clar, però en el moment que es reflexiona sobre el seu 

significat, aquest apareix especialment embullat i confús. Seguint els plantejaments 

de R. Lenoble (1969), Cl. Rosset (1974) i N. Evernden (1992) es pot distingir dues 

etapes principals en la història del mot “natura”. 

L’ésser humà ha necessitat segles de treball i vigor intel·lectual per passar de 

la impressió d’una necessitat contra la qual no s’hi pot fer res, a l’afirmació audaç 

que la natura forma un conjunt, que les coses són elles mateixes sotmeses a una llei. 

La primera conquesta humana sobre la natura va consistir en conèixer les 

seves lleis per situar-nos nosaltres mateixos dins del conjunt i per no deixar-se 

dominar. La segona conquesta va sostenir que si coneixem les lleis, ens podem servir 

de les coses i podem convertir-nos em “mestres i posseïdors de la natura”. 

La primera etapa va ser conformada al segle V a.c. dins la Grècia de Plató i 

Aristòtil. La multiplicitat de coses s’ordena dins un conjunt, el Cosmos, i aquest 

conjunt és regit per les lleis. Aristòtil oposa la natura a l’atzar. Tracta d’harmonitzar 

les nocions de natura i llei. A la mateixa època que aquesta noció es congria, Grècia 

es constitueix com una terra de ciutats organitzades que s’oposen a l’anarquia 

bàrbara. Aquesta primera etapa dura més de vint segles. Es tracta d’una natura 

regida per lleis ordenades a un fi. L’home s’habitua a fer-se un lloc dins d’un Cosmos 

regulat. Plató associa la natura a la idea de Bé, i Aristòtil a un Acte Pur. En tant obra 

de Déu, la natura dóna exemple de l’ordre. 

Com a exemple de la influència d’aquesta noció, en una obra tan influent a 

l’edat medieval com la “Divina Comèdia”, es localitza en la part dedicada al viatge a 

l’infern que Dant es fa explicar la natura per Virgili, que cita Aristòtil; i al Paradís 

mateix, Beatriu continua les mateixes lliçons. 
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El cristianisme aporta una idea nova ja comentada, que amb el pas del 

temps, tindrà fortes conseqüències dins de la ciència, especialment en el camp de la 

física. L’ésser humà, afirma el cristianisme, no està situat dins de la natura com un 

element dins d’un conjunt. L’individu es transcendent al món físic; no pertany a la 

natura, sinó a la gràcia que és sobrenatural. 

Per la seva part, els sofistes comencen a posar distàncies en la relació entre 

el Cosmos i l’home. Distingeixen el natural (que arriba per si mateix) del 

convencional, de fabricació humana. Des de llavor, natural comença a oposar-se a 

humà. El subjecte pren consciència d’un destí original, que no és calculat 

forçosament sobre el model de la natura. 

La influència de Plató arriba al cristianisme a partir de la distinció platònica 

entre l’ànima i el cos. La natura esdevé alhora el món i la carn. Un ideal i una regla. 

Plató refusa les aparences per centrar-se en la contemplació de les idees. El 

cristianisme agafarà aquest pensament en boca de Jesús dient que vosaltres viviu en 

aquest món, però no sou d’aquest món, és un món celestial que transcendeix la 

mera condició física. Aquest platonisme el trobarem també en altres creences amb 

un notable component messiànic i escatològic com puguin ser certes formes 

fanàtiques de socialisme i de feixisme. Jesús continua alabant la glòria de Déu i a 

elevar l’home vers la gràcia divina, la natura és també l’enigma de l’home, ja que no 

permet ser sobrepassada, perquè la natura resisteix a la gràcia, a la “sobrenatura”.  

Durant el segle XVI l’home ha canviat d’actitud i imprimeix sobre el concepte 

clàssic de natura un nou encuny. Amb el Renaixement hi ha un canvi de perspectiva 

sobre la realitat. Hi ha una demanda per una observació més exacta. S’estableix un 

diàleg entre la natura i l’home. Podem preguntar-nos quina idea de natura es rep en 

herència. Després del segle XII, la noció que preval es forma sota la influència de 

l’Escolàstica. La idea de natura suposa una complexa aliança d’elements científics 
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(què són les coses?), moral (quina actitud ha de prendre l’home davant el món?) i 

religiosa (la natura és ella el tot o l’obra de Déu). 

Dins de la societat de l’Edat Mitjana i de l’època clàssica, la jerarquia còsmica 

i social és temperada pel sentiment profund del valor propi de cada ésser particular. 

El Cristianisme va donar a cada ànima un valor infinit. 

Lucreci no pensa usar la natura. Es situa davant d’aquesta com un infant 

sorprès davant una màquina que marxa tota sola.  

Plató sosté que la natura és bella perquè reflecteix una bellesa que la 

bonhomia de la Grècia antiga permet de gaudir sense entrebancs. L’ordre de la 

natura, és l’ordre de la Ciutat. La religió s’eleva a un Déu que és la bellesa suprema. 

És així com natura es concep com una manifestació de la divinitat per la seva bellesa 

i perfecció.  

Epicur defensa que com la ciutat, la natura es dissol dins d’una juxtaposició 

d’atzars múltiples, però els déus i els savis no s’ocupen pas d’aquestes misèries. 

Els estoics no tenien necessitat, ni de la ciutat, ni del que anomenem 

tradicionalment la bonhomia per creure en la bondat de les coses: l’ànima ha 

esdevingut tan forta per projectar dins de les coses la pau que ella ha conquerit. Poc 

importa l’aspecte que en presenta, totes són bones i la Natura rerum, que les 

referma, també. La Divinitat del panteisme estoic no és una altra cosa que la natura 

mateixa. 

El Renaixement oblidarà el món de Dant i s’inclinarà per Lucreci per diferents 

raons. El desenvolupament del XVI va ser exclusivament literari i artístic. La filosofia i 

la ciència no marcaren cap progrés. Cal tenir aquest fet present per comprendre la 

representació de la natura durant aquest període. La natura és amada, però al 

capdavall desconeguda. 

La bella unitat de la Cristiandat es troba trencada per la Reforma. L’Església 

és la imatge de la natura, una institució en crisi i en redefinició. L’esperit no tendeix 
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cap a la uniformització, sinó cap a la diversitat. El cosmos de Dant era el de la 

Cristiandat, un món travat i uniforme que a hores d’ara s’ha dividit. 

La revolució que transforma l’art al Renaixement és dominada per la mateixa 

transferència d’interès que un segle més tard, va revolucionar la ciència. A una 

concepció “vertical” de la natura, li succeeix una explicació “horitzontal”; a la unitat 

entorn d’una construcció que gira entorn Déu, la diversitat de formes imprevisibles 

(R. Lenoble, 1969). 

Amb la formació d’una petita societat urbana, apareix el sentiment que, en 

èpoques de gran civilització, s’imposa la nostàlgia de la natura. Aquells que viuen al 

camp senten, de vegades, l’alegria però no la necessitat d’expressar-la. Perduts dins 

de la immensa població pagesa, els lletrats del segle XII i XIII senten més la 

necessitat d’evadir-se del camp que de retornar-hi. Aquest fenomen amb el pas del 

temps i l’extensió de les ciutat canviarà de tendència, actitud que s’allarga fins als 

nostres dies. 

El Renaixement despulla la natura de tota mena de simbolisme espiritual i 

científic. Esdevé per si mateixa la crida a la vida, sense filosofia o preocupacions 

religioses. La filla de Venus que cantà Lucreci. Es converteix en la deessa general, 

una mena d’immens vivent, rebel a les formes fixes de pensament. Aquesta 

representació topa amb les formes estàtiques de l’edifici escolàstic, on cada element 

tenia el seu lloc assignat dins d’una gran construcció teòrica irrefutable. 

Durant el Renaixement, l’home es descobreix i descobreix els altres com a 

individus, com a entitats diferenciades. Descobreix la natura com una cosa 

diferenciada d’ell en dos aspectes: com a objecte de domini teòric i pràctic, i en la 

seva bellesa, com a objecte de plaer. El Modernisme dibuixa, potser 

inconscientement però absolutament, una frontera entre una mirada objectiva o 

científica i una poètica o estètica sobre la natura (M.Oelschlaeger, 1991: 97-98). 
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La natura dels artistes i els poetes del XVI serà alhora la natura dels savis de 

la mateixa època. Per una vegada, art i ciència comparteixen una mateixa visió. Els 

bells paisatges toscans són delicats tapissos en els quals s’hi projecta el creixent 

poder humà (R. Argullol, 1987). 

Tot això canvia al segle XVII. Es produeix una immensa revolució en les 

ciències de la natura. La Revolució científica del XVII i el XVIII acceptà la concepció 

pastoral de la natura, però la relacionà per mitjà d’una nova visió de l’Univers com a 

gran mecanisme designat per Déu. Aquesta metàfora de la “natura” com una 

màquina harmònica i estable romangué en el cor de la nova ciència de l’ecologia 

quan aquesta emergí al començament del segle XX, i moldejà la retòrica dels més 

tardans moviments mediambientals (G. Garrard, 2004). La natura es converteix en 

una mecànica simple. És entre Déu i ella mateixa, on l’home s’habituarà a examinar 

el problema del seu destí. 

Els homes del XVII llancen sobre la natura la mirada d’un savi. Els punts de 

vista teològic i artístic, dominants als segles precedents, el punt de vista moral, 

entorn del qual gira la reflexió de la natura al XVIII, no són evidentment absents al 

XVII: però tots resten subordinats a la qüestió del coneixement. 

Al segle XVI, l’agent motor de l’evolució de les idees és, sens dubte, el gust 

estètic. Al XVII al contrari, aquest rol l’assumeix la ciència. L’art continua sota 

l’aixopluc de les formes del Renaixement. 

La natura no és encara conquerida per la ciència. L’exuberància dels 

naturalistes del XVI s’oposa a aquesta conquesta, però no va evitar que la natura 

deixés de ser una mena de Deessa universal per esdevenir una màquina. El text 

clàssic que marca aquest canvi són els “Diàlegs sobre el dos principals sistemes del 

Món” de Galileu (1632). Aquest pensador comença a concebre arguments en favor 

de la veritat simultània de la Bíblia i de la teoria copernicana. Desitjós de preservar la 

seva ortodòxia, va oferir una enginyosa explicació dels aparents desacords entre les 
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paraules de les Escriptures i la realitat de la naturalesa. “Només existeix una veritat, 

va dir, però es comunica de dues formes: el llenguatge de la Bíblia i el llenguatge de 

la naturalesa. Ambdós són llenguatges de Déu. En les Escriptures Déu parlà 

sàviament en la llengua vernacla, mentre que en la naturalesa parlà una llengua més 

fosca i difícil” (D.Boorstin, 1986: 318). 

Galileu es proposa descobrir el vertader sistema del món. L’enginyer ha de 

tractar d’esbrinar el funcionament del sistema món. L’estructura de la natura 

juntament amb l’estructura de la societat es converteixen en un referent complet. 

L’enginyer conquesta la dignitat del saber, perquè l’art de fabricar ha esdevingut el 

prototipus de la ciència. Aquest fet comporta una nova definició de coneixement, que 

no és tant contemplació com utilització, això és, una nova actitud de l’home davant 

la natura. 

Els físics de l’Edat Mitjana es remunten vers Déu en descobrir les intencions i 

les finalitats de la natura, els físics mecanicistes, en canvi, s’eleven vers Déu en 

penetrar en el secret mateix de l’enginyer diví. Es posen en el seu lloc per 

comprendre com el món ha estat creat. 

Amb el desenvolupament de la ciència i el materialisme entre els segles XVII i 

XIX sorgeixen unes noves visions de la naturalesa. Al segle XVII Descartes (1596-

1650), Pascal (1623-1662) i d’altres sostenen que la natura és una màquina i que la 

ciència és la tècnica d’explotació d’aquesta màquina. Bacon (1561-1626) i Descartes 

es proclamen llavors “mestres i posseïdors de la natura”. Es refereixen que tenen la 

possessió de Déu, el qual el dia de la creació formà l’home per administrar la terra. 

Tenen la convicció que la naturalesa és un immens ésser viu. Desenvolupen teories 

per explicar el funcionament d’aquest ésser intel·ligent. 

En el pensament verd contemporani es considera que l’inici del procés de 

degradació ecològica es remunta al sorgiment de la revolució científica del segle 

XVII. Representada sobretot per les aportacions de Francis Bacon. Se’l descriu com 
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el principal proponent de la “dominació de la natura”, sense considerar, en parer de 

J.B.Foster (2004), sistemàticament el seu pensament. “En conseqüència, la idea de 

la «dominació de la natura» es tracta com una simple perspectiva francament 

antropocèntrica, característica del mecanicisme, a la qual pot oposar-se-li una visió 

postmoderna, romàntica, organicista, vitalista” (Foster, 2004: 31). 

Els filòsofs antics creien trobar en la natura una finalitat, encara podia ser 

aquella espontaneïtat indefinida que admiraven els pensadors del Renaixement. Els 

mecanicistes creien que era simplement una màquina. Les matemàtiques esdevenen 

el prototipus del saber, les dipositàries del secret diví. La natura és una màquina i la 

ciència és la tècnica d’explotació d’aquesta màquina. De sobte, l’home deixa 

d’adoptar l’actitud de l’infant que escolta davant la natura; s’ha fet gran i vol 

esdevenir “mestre i posseïdor”. Es pot concloure que al segle XVII l’home pren 

l’actitud davant de la natura d’un fill emancipat i la seguretat d’un jove mestre (R. 

Lenoble, 1969). El declinar de la influència de la filosofia aristotèlica en el segle XVII 

adaptada als postulats cristians va donar lloc a la interacció d’un conjunt de models 

amb altres, a un diàleg entre l’antic i el nou. 
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3.6. La natura al segle XVIII 

En aquest segle conviuen dues tendències ben diferents. Per una banda, continua la 

consciència ben viva sobre la dificultat de la vida mundana davant de les adversitats 

de tota mena; de l’altra, es produeix una exaltació de la vida simple dins de la 

natura.  

És aquesta una època on les contradiccions del segle proppassat esclaten en 

tota la seva magnitud. El segle XVII ha donat una solució: l’home era una mena de 

lloctinent de Déu dins de l’administració del món. Troba dins de la seva fe, la 

seguretat que necessita. El segle XVIII comença a dubtar d’una fe que exigeix una 

evasió vers el transcendent. 

El segle XVII ha inventat; el segle XVIII s’acontenta a emprar els mètodes de 

l’època precedent. Dins de la seva concepció de la relació entre natura i home, el 

segle XVIII és tributari de dos mestres: Locke, traspassat el 1704, i Newton, el 1727. 

La perspectiva dominant, en aquells dies, respecte el món natural era una concepció 

teològica, basada en la providència divina. En la visió del món newtoniana, s’hi veia 

la natura com governada per lleis mecàniques externes determinades per la 

providència divina (J.B.Foster, 2004: 49). 

Dins del segle XVIII, es distingeixen netament dues èpoques: l’una que estén 

els principis del Mecanicisme a tots els detalls de la natura, però sobretot inventa 

una metafísica mecanicista de l’home, o la raó pura, reduïda d’altra banda a una 

mecànica de sensacions per assegurar la felicitat; després, a partir de 1750, es 

produeix una reacció violenta de l’afectivitat, que esclata amb Rousseau (1712-1778) 

dins d’una apologia total del sentiment. 

“natura” mai havia estat un concepte, ni tan sols en Plató i Aristòtil; solament 

una paraula que servei de punt de suport per eliminar tot el que no és tolerat. 

Segons Cl. Rosset (1974: 280) “allò propi del pensament naturalista no és concedir 
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algun sentit a la idea de natura, sinó recolzar-se en la paraula natura per negar tot el 

que existeix artificialment, és a dir, per qüestionar tot el que existeix”. 

Rousseau és així un autor que mai es preocupa en definir la natura, la seva 

màxima preocupació consisteix en refusar l’artifici. La condemna de l’artifici ja 

l’havien practicat Descartes i Locke, però amb Rousseau agafa aquesta negació la 

seva màxima volada a meitat del segle XVIII. A partir d’aquesta època, poquíssims 

autors rellevants, si exceptuem Nietzsche, gosaran criticar aquesta concepció i 

reivindicar l’artifici. 

Així, doncs, hom comença a transformar en metafísica de la natura i de 

l’home aquella Mecànica que Descartes havia limitat a la ciència dels fenòmens. El 

segle XVIII és el segle de l’estudi de la natura, del sentiment de la natura, de l’amor 

de la natura. Sembla que la natura ha perdut la seva ànima, la seva personalitat, que 

s’ha dissolt en fenòmens independents, lligats solament per lleis mecàniques. 

La deessa antiga, de la qual l’Edat Mitjana havia fet un model construït per 

Déu per a l’ensenyament dels homes, després del seu intent en va de retrobar al 

Renaixement la seva divinitat, esdevé matèria de fórmules matemàtiques. La 

devaluació de la natura troba el seu contrapès en l’exaltació de l’home, aquest troba 

el seu destí en el pensament, i a través d’aquest en Déu. 

El segle XVIII fa d’aquesta teologia un espantall. Mentre que la ciència 

mecànica dóna a la “substància pensant” la seva plena autonomia i el mitjà d’emprar 

la natura, la metafísica mecànica, que intenta reconstruir el pensament sobre el 

model de les coses, remet l’home dins de la dependència de la natura. 

Al Renaixement, l’home és la consciència de la seva ànima i la projecta dins la 

natura, a qui ell pretén també una ànima. Al segle XVII, en ple dualisme cartesià 

(cogito ergo sum), l’home reivindica l’ànima per ell sol i mecanitza la natura. La 

natura sense drama ni vida profunda no farà sofrir l’home. Dins d’una època de 

confusió, els més grans genis mantenen el vincle entre la natura i Déu. És així com 
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Newton sobre el pla de la física, restableix la relació de la natura amb el creador. A 

l’igual que van fer anteriorment Pascal i Descartes, les lleis de la natura no 

s’expliquen pas per la Mecànica. A cada instant, les lleis matemàtiques concorren a 

un ordre, s’organitzen segons una finalitat. A cada instant, Déu vetlla sobre el món 

per assegurar i mantenir l’ordre. 

Al segle XVIII, les condicions ja estaven madures per a l’aparició d’un 

naturalisme ateu. Va ser Diderot (1713-1784) un artista àvid per trobar en la natura 

una raó de viure i motius per a l’optimisme. Reprèn el mite del bon salvatge, típic del 

segle i que serveix de model a una societat que ha desnaturalitzat l’home. Darrere la 

diversitat de costums, de llengües, es remarca la universalitat de la naturalesa 

humana. A més d’anticlerical com Voltaire (1694-1778), és ateu. Utilitza el tema de 

la natura moralitzadora, i a més, retroba el tema de la natura divina, herència dels 

estoics, de Lucreci i de Padouans del XVI. Radicalitza l’oposició entre la natura i Déu. 

Diderot ha estat un enamorat de la Mare natura, en lluita obstinada contra el Pare 

del Cel (R. Lenoble, 1969). 

El segle XVIII promou la natura com a valor fundacional, alhora sobre el pla 

polític, ètic i estètic. Aquesta és la semblança que funda la igualtat original dels 

individus. La natura és el fonament de l’experiència ètica. 

Al segle XVII, la natura s’havia desprès del seu rol de moralista i es troba 

supeditada a instàncies més dignes: la religió i Déu. Al segle XVIII, es produeix una 

evolució. La natura reprèn la seva existència i el poder de legislar. L’eufòria 

newtoniana cedeix davant la irreligió pregonada en nom d’una natura en revolta 

contra el Creador. L’home és l’intendent a qui Déu ha volgut confiar el comandament 

de les coses. Al XVIII, l’home és l’encarregat del món. 

En nom de la natura hom reivindica la llibertat. Tot el XVIII tracta aquest 

tema. Però alhora la natura per als físics, químics, biòlegs, apareix totalment 
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determinada. Natura determinada versus llibertat de la natura és la paradoxa que 

per llarg temps s’hi va instal·lar dins del pensament modern. 

Al XVII el món físic és present com una joguina immensa entre dues 

llibertats: la de Déu i la de l’home. Dins de l’Encyclopédie, la natura reprèn la seva 

figura antiga, és novament el Tot, però el Tot mecanitzat. 

La Il·lustració implica que la natura és observada des de fora, es fa paisatge, 

una natura agradable i sàvia, molt allunyada de la clàssica natura salvatge. Els 

camperols treballen harmònicament un camp pacificat i pur. Tanmateix, una mica 

més endavant amb els autors romàntics, la natura salvatge es consolida com 

l’argument central de la pintura romàntica. 

 El (re)descobriment de la nació i del paisatge com un element central de la 

pàtria per part de la Il·lustració accentua aquest gir cap a la natura que representarà 

l’ideal nacional somniat. El paisatge abans sorrut, desagradable i hostil, ara serà 

il·luminador i agradable. És el paisatge del segle de les llums. 

Després de l’aventura cristiana que fa de la natura un mitjà de diàleg entre 

Déu i els homes, es retorna al pensament d’una natura mestra de tota cosa, on el 

creient —especialment el savi— troba la seva joia en contemplar l’esplendor. Aquesta 

classe de panteisme místic formarà llarg temps el fons afectiu del naturalisme sense 

Déu, aquell que pren la seva raó dins del positivisme i el materialisme. 

Així, doncs, l’home es troba sol davant una natura mecanitzada. Considera un 

immens progrés l’extensió de les lleis de la natura a la seva consciència, segons la 

filosofia de Locke i sobretot de Hume. Es glorifica de ser vist màquina sense 

preveure les conseqüències amargues. Ha esdevingut un objecte de la ciència i de la 

tècnica. 

En el lloc de la Terra com a mare nodridora, els filòsofs naturals van concebre 

un univers reduïble a una semblança de parts funcionant d’acord a lleis regulars que 

els homes podien, en principi, conèixer en la seva totalitat  Descartes, com Bacon, va 
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buscar les bases d’una nova filosofia pràctica, en la qual “conèixer la força i l’acció 

del foc, l’aigua, l’aire, estels, cels, i tota la resta de cossos que ens envolten (“Discurs 

del Mètode”). Ell i els seus contemporanis poden arribar a ser “mestres i posseïdors 

de la natura”. La raó arriba a ser el mitjà per aconseguir el total domini sobre la 

natura, ara concebuda com un enorme mecanisme sense ànima que treballa d’acord 

a lleis naturals coneixibles (G. Garrard, 2004). 

El segle XVIII ha perdut en física i particularment en art, el sentit de la 

natura, però en fa en moral un consum prodigiós. La natura ens dóna la virtut contra 

l’ordre social i la religió, contra aquelles forces oposades a la felicitat de l’home. Tot 

desgrat es creurà des d’aleshores a afirmar el seu caràcter intolerable, ja que fa a la 

natura una violència que exigeix denúncia i condemna. Es produeix un retorn a la 

religió, en un sentit ampli, ja que es dóna a la idea de natura tal com la practica 

Rousseau, una funció metafísica i mística. La insatisfacció davant del real conclou en 

l’afirmació d’una realitat diferent, que es tracta d’aconseguir per èxtasis místics o a 

través de reformes històriques. Aquesta religió, segons Rosset (1974), esdevindrà la 

religió de l’home modern. 

Aquesta presa de posicions va agafant tot el XIX i es troba reforçada pels 

èxits que reporten els mètodes adés definits i la nova concepció de la natura. La 

ciència esdevé el nou ídol. Penetra en els secrets de la natura, amb la psicologia 

penetra en els secrets de la consciència. Aquesta concepció esdevindrà hegemònica i 

a grans trets ho continua sent en ple segle XXI, però haurà de fer front des d’un 

origen a concepcions alternatives.  

Si, d’una banda, durant aquesta etapa els llocs salvatges estan sent 

disciplinats per la raó, de l’altra, sorgia una emergent sensibilitat romàntica que urgia 

a una reavaluació de la natura salvatge (wilderness) que durant el segle XVIII va 

sofrir una nova inflexió amb la popularització de la idea del sublim (G. Garrard, 2004: 

63).  
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Enfront de l’aproximació a la natura sense mite, com si fos un objecte més 

pròpia de l’«homocentrisme», sorgeix la representació romàntica que pot entendre’s 

com una reacció davant de la “dessacralització” accelerada de la natura impulsada 

per la Revolució Industrial i Científica. 
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3.7. La natura romàntica 

Es comentava amb anterioritat l’existència de dos sentits originals de la noció de 

natura. El primer sentit, lligat a la manera d’entendre-la per part dels presocràtics, 

era concebut com la connexió en cada cosa del divers que pertany a la seva 

existència amb un principi intern particular. És, seguint Kant, la condició adjectiva de 

la natura, és sempre “natura de”. El segon sentit, el dominant actualment, va 

agafant l’hegemonia ben entrat el segle XVII. Fins a aquest segle, preval un 

paradigma dominant d’interpretació que concep la natura com l’obra de Déu on hi 

havia tota la classe possible d’Éssers i tots els graus de perfecció. 

A Kant ja es troba el desplaçament de la prioritat de la semàntica del terme 

cap a aquesta segona accepció. La Il·lustració no en té prou amb meravellar-se 

davant la natura, la vol comprendre amb els mecanismes que la raó posa a l’abast. 

Amb els romàntics, aquest procés arriba a un punt màxim produint-se una exaltació 

davant dels fenòmens plurals associats a la mare natura. 

El segle XIX s’allibera del dogma de la imitació de la natura propi del 

Classicisme. Deixa d’aparèixer com un model i com una norma reguladora de la 

pràctica artística. Al contrari, l’art es descobreix com una contestació permanent a les 

formes anteriors i a les regles heretades. Aquest refús es fonamenta en el fet que els 

homes i els costums canvien. Vers el 1820 es produeix una mutació que afecta la 

noció de natura dins del seu doble estatus de norma i tema literari. La norma es 

desplaça de l’exterioritat (la natura) cap a l’interioritat (la subjectivitat de l’autor). El 

valor d’una obra rau en l’autenticitat, en la capacitat de restituir fidelment el 

moviment de consciència o l’afectivitat. 

Paradoxalment, aquest art de la subjectivitat és alhora un art que exalta la 

natura: els nous mons de Chateaubriand, l’Orient de Nerval, l’Itàlia d’Stendhal, el 

Berry rural de G. Sand, l’Univers per Hugo. Però la natura està tothora subordinada a 

la subjectivitat, de la qual és una prolongació. A la imatge materialista i 
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intel·lectualista d’una natura regida per lleis estrictes de la causalitat li succeeix la 

imatge d’un cosmos misteriós, alhora material i espiritual (G. Garrard, 2004). 

L’origen de la semantització positiva del terme “natural” i de la “natura” es 

remunta al segle XVIII i a l’era romàntica. Tanmateix, cal dir que han hagut períodes 

en la història de la nostra societat on el mot “artificial” no tenia un sentit pejoratiu 

com avui en dia, i el mot “natural” no havia adquirit tota una sèrie de connotacions 

positives. Aquest canvi en la visió del “natural” per part de la nostra societat està 

lligat a una modificació de les condicions materials. A mesura que es produeix un 

major desenvolupament tecnològic i la distància de la societat augmenta respecte de 

la “natura”, aquesta agafa correlativament una major importància. 

La gran conquesta del Romanticisme ha estat crear una simetria entre allò 

positiu i el natural, entre allò negatiu i l’antinatural. Aleshores s’investeix la natura 

amb un valor moral. Per a aquest moviment cultural, la noció de perfectibilitat es 

troba no en cap àmbit ideal sinó en la “natura” que esdevé una àrea ideal, un símbol 

cultural. 

El canvi en la visió del “natural”, explica Williamson (1978: 124-130), té a 

veure amb un canvi en les condicions materials. La importància del “natural” 

augmenta en proporció a l’increment de la distància respecte de la natura a través 

del desenvolupament tecnològic. El Romanticisme ha proporcionat una solució a la 

complexitat de la nostra relació amb la natura en forma de condensació: la duresa de 

la natura significa que la societat és bona i beneficiosa en vèncer-la; però aleshores, 

la bonesa és trobada en la natura mateixa. Allò indesitjable socialment serà 

considerat “antinatural”. S’investeix a la natura amb un valor moral ja que el bo i el 

natural i el dolent i l’antinatural esdevindran sinònims. 

Al segle XVIII, l’any abans de l’esclat de la revolució francesa, Friedrich 

Schiller publica un llarg poema, “Els déus de Grècia”, en què lamenta que la 

natualesa hagi quedat desdivinitzada i oculta. Poc després, el romanticisme s’inicia 
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com a reacció davant del racionalisme. En literatura, sorgiran (Hölderlin, Schiller, 

Byron, Keats, Coleridge i Wordsworth), en música (Beethoven) i en pintura (Friedrich 

i Turner).  

Des del moviment romàntic, les respostes poètiques a la Revolució Industrial 

han construït una visió pastoral que ha moldejat decisivament les nostres 

construccions de la natura. Cap altre trop, segons Greg Garrard (2004), està tan 

profundament inserit en la cultura occidental. La pastoral romàntica es popularitza a 

través de la difusió de la poesia romàntica que ha proveït un llenguatge, un imaginari 

i fins i tot unes localitzacions per a la generalització subsegüent en els nostres dies 

de la pastoral en diversos formats culturals com la novel·la, la televisió o materials 

de promoció publicitària de productes alimentaris que busquen transmetre 

“autenticitat”. 

Els romàntics es decantaven per una concepció de la natura salvatge. 

Renegaven dels jardins meticulosament ordenats de Versalles, tan atractius per a la 

ment Il·lustrada; ells giraven cap al bosc. La natura salvatge no sols oferia una 

escapada de la societat sinó també era un estat ideal de l’individu romàntic per 

exercir el culte que sovint feia de la seva pròpia ànima. La solitud i llibertat total del 

“salvatge” creà un perfecte emplaçament tant per a la melancolia com per a 

l’exaltació (A.Day, 1996). Al contrari que Hobbes, Bacon i Smith, Rousseau veié la 

vida salvatge com a virtuosa fent una apologia del primitivisme. La bona vida era la 

vida primitiva. La natura salvatge era idealitzada com un oasi lliure de les malalties 

de la civilització. 

Alguns escriptors romàntics suggereixen que la ment posseeix una facultat de 

veure a través de les formes del món material una realitat espiritual més gran que hi 

ha al darrere. Així, per exemple, Wordsworth té la convicció que la natura és bellesa i 

joia, que l’home és corromput per la civilització i Déu pot ser trobat en la natura, i 

que l’estudi de la natura no sols comporta plaer, sinó que també genera bonesa 
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moral. En canvi, Coleridge mostra l’antipatia “romàntica” cap a la societat, i celebra 

la incorrompuda natura de la “natura” (A.Day, 1996). 

Aquesta és una època marcada per un èmfasi en l’espontaneïtat, en els valors 

humanistes i en la idea de geni original, i en la importància de la imaginació. Es 

caracteritza per un admiració del sublim vehiculada a través del poder en la natura i 

l’art que inspiren profundes emocions i que es manifesten en magnífics i salvatges 

escenaris naturals. 

Tot seguint Rafael Argullol (1987), estudiós del romanticisme artístic, si la 

revolució renaixentista permet l’home projectar el seu creixent poder sobre la natura, 

en canvi per als romàntics l’home sofreix la seva minimització davant la immensitat. 

En el Renaixement, la representació pictòrica de la natura és l’escenari en què s’hi 

sintetitza i realça la dinàmica guerrera dels homes. És així com la tradició literària 

pastoral que s’havia iniciat a l’antiga Alexandria (Teòcrit) arriba a ser una forma 

poètica clau a Europa durant el Renaixement (G. Garrard, 2004). 

Enfront d’aquesta concepció, en el paisatge romàntic la presència de l’home 

deixa de ser necessària. “El paisatge s’autonomitza [...] es converteix en 

protagonista quasi sempre desprovist de figura humana” (R. Argullol, 1987: 10). 

En el Romanticisme, el paisatge es fa tràgic, ja que reconeix l’escissió entre la 

natura i l’home. Es dóna pas a amplis horitzons sense fi, a paisatges emboirats i 

entelats, on es destaca la petitesa del subjecte humà davant de la immensitat 

natural. L’home ha descobert el seu poder però també les seves limitacions, la seva 

petitesa i soledat. 

Argullol (1987: 30-31) adverteix que és un error donar una interpretació 

“bucòlica” del paisatgisme romàntic, doncs en aquest s’hi troba sempre una doble 

faç, consoladora i desposseïdora. En aquesta pintura són indestriables el “desig de 

retorn” a l’esperit de la natura i la consciència de la fatal aniquilació que aquest desig 

comporta.  
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L’artista romàntic no es limita a la percepció sensitiva i conscient. Recorre a la 

indagació del seu propi subconscient per mitjà de la imaginació i l’exploració de les 

capes ocultes de la subjectivitat. La Pastoral es modifica en el període Romàntic 

d’una simple lògica de la compensació enfront del progrés a una possibilitat de 

confrontar-s’hi. 

“En el paisatge màgic romàntic l’artista busca retornar a la natura retornant al 

seu propi Inconscient” (R. Argullol, 1987: 72). El personatge romàntic busca els 

insondables abismes del jo. Necessita recórrer amplis espais per alliberar el seu 

esperit de l’asfixiant aire de la limitació. 

El paisatge medieval, encara sotmès a la simbologia teocràtica, és basat en la 

claredat i la lluminositat que es perllonga en els segles posteriors. Progressivament, 

es va substituint la fe religiosa per una fe en l’home. A partir però del segle XV i XVI, 

aquesta perspectiva sobre el paisatge comença a canviar. El paisatge modern, 

explica Argullol (1987), deixa de considerar a la natura com una forma nítida i 

lluminosa per sumir-la en un misteri que mai es percep clarament. El Romanticisme, 

extremant les herències renaixentistes i barroques, emboira i difumina definitivament 

la forma de la natura. 

La “natura” que Wordsworth valora no és la natura que els contemporanis 

busquen de protegir. La natura romàntica no està mai seriosament amenaçada, més 

aviat és estimada per la seva immensitat, bellesa i resistència.  

El Romanticisme pot ser entès també com un moviment de protesta perquè la 

natura resti per als homes com a camp d’exploració i autoconeixement. El 

racionalisme cientifista del XIX priva l’home d’una natura d’imaginació i de somni. 

Des dels orígens als nostres dies, la natura de l’artista ha lligat la seva sort a la 

natura del físic i del moralista. 

A partir del segle XIX, els romàntics van començar un moviment de 

recuperació de la natura com quelcom espiritual amb vida pròpia. Diferents pintors 
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romàntics es van interessar per l’exotisme, associat a l’Orient misteriós, no 

corromput pel negoci dels diners i de la burocràcia moderna (H. Honour, 1981).  

A finals del XVIII i començaments del XIX van haver-hi una sèrie de 

mutacions de les quals som hereus. Tenien la intenció d’expressar una sèrie d’ideals 

que transcendissin els límits de la raó, tan idealitzada pels il·lustrats. Calia buscar 

aquelles sensacions i percepcions que despertessin els anhels de l’ànima individual a 

la recerca d’un jo més autèntic i profund. Els romàntics buscaven en l’interior, allò 

que el món exterior creien que els negava.  

La natura serà concebuda com un espai de contemplació que permet 

endinsar-se en les capes ocultes i secretes de l’individu. Tindrà un halo misteriós. La 

natura servirà també de model d’inspiració per a l’artista romàntic. Com a metàfora 

social, reproduirà un ordre en sintonia amb el cosmos i no dominat per l’arbitrarietat 

i l’artificiositat de la raó humana. Davant de la sublimitat i magnificència de la natura, 

els romàntics experimentaran èxtasis estètics i emocions duradores. 

La natura passarà a convertir-se en un espai de contemplació. Tal com 

expressa Raymond Williams (2001: 163) “un camp en activitat productiva quasi mai 

és un paisatge. La idea mateixa del paisatge implica separació i observació”. Un 

distanciament que no es trobarà fins a les acaballes del XVIII i començaments del 

XIX, tan ben expressat, d’altra banda, per la pintura romàntica. El paisatge 

contemplat des de la finestra és un dels motius habituals dels pintors romàntics. El 

jardí contingu a la casa o als afores és una imatge repetida una i mil vegades en l’art 

i la literatura romàntica. 

Tanmateix, els romàntics eren crítics amb la concepció del jardí neoclàssic 

que artificiosament pretenia imitar els paisatges naturals. Jardins caracteritzats per 

senders sinuosos, estanys amb cignes, ermites, capelles i arbustos amb formes 

estranyes. Tal com escriu Hugh Honour (1981: 124) els romàntics “preferien el jardí 

formal que, sense pretendre imitar el paisatge natural, permetia els éssers humans 
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constituir-se en els objectes principals dins d’un marc exterior de bellesa natural”. De 

fet, als Estats Units, a meitat del XIX, “s’anava a tractar de conservar la natura 

salvatge tal com era, no tocada per l’home: el 1832 les Fonts Termals d’Arkansas es 

constitueixen en reserva nacional, el 1864 deu milles quadrades de la vall de 

Yosemite li van ser donades a l’Estat de Califòrnia ‘per a ús, gaudi i esbargiment del 

públic’, i el 1872 es construí a Wyoming el Parc Nacional de Yellowstone” (H. 

Honour, 1981). 

Els romàntics converteixen la natura en un espai de delectació, de 

contemplació estètica. L’estetització de la natura arriba amb els romàntics a nivells 

abans mai vistos. Allò bell, no sempre visible, esdevé l’essència de la natura que 

adquireix una dimensió simbòlica novedosa. És tant o més important allò que és com 

allò que representa i suggereix. La bellesa de la natura compensarà el desencant 

d’un món sòrdid i corromput, sense possibilitat de transcendència i de projecte 

utòpic, gestionat pels administradors de la raó econòmica. La potenciació de la 

dimensió estètica de la natura permetrà una via d’escapament i de refugi, de 

compensació, davant de la monòtona grisor de la vida administrada. La natura es 

converteix aleshores en un mite. Un mite creat per la raó laica per substituir els 

mites religiosos de la història antiga (J. Maderuelo, 1995).  

Un mite que és recreat a bastament pel llenguatge publicitari. Aquest “retorn 

a la natura” constitueix un dels grans mites de la publicitat contemporània (L. 

Sánchez Corral, 1997: 299). El paisatge és conceptualitzat com un objecte més fins a 

l’extrem de constituir “un important pol de significació positiva de l’univers simbòlic 

de la publicitat comercial “ (Moragas, 1976: 231). 

Tanmateix, actualment la concepció pastoral de la natura és responsable 

solament de la promoció de “productes del camp”, de manera que la pastoral del 

Romanticisme, complexa i conflictiva, es rebaixa en dos segles a convertir-se en un 

logo genèric per al kitsch pastoral (G. Garrard, 2004: 48). 
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A més a més, no s’ha d’oblidar que el paisatge, a l’igual que la noció de 

natura, és, essencialment, una construcció cultural, una certa manera de percebre el 

medi des de determinats codis estètics i conceptuals propis de cada cultura (Albelda i 

Saborit, 1997). Els significats i valors implicats varien d’acord al context històric en 

què hi apareixen. 

La manca d’una finalitat transcendent última més enllà de la vida mateixa és 

captada primerament pel moviment romàntic. El primer de tot un seguit de 

moviments i corrents culturals que es dilaten fins als nostres dies —com poden ser el 

moviment hippy, les diferents versions de l’ecologisme, el moviment new age, etc.— 

que busquen a tota costa en la vida mateixa transcendència i espiritualitat. La natura 

embellida i positivada al màxim serà el marc òptim per a la projecció d’unes il·lusions 

i ganes de “reencantar” el món. 

En el missatge romàntic es conté una idealització de la natura que ha donat 

lloc a una sèrie de manipulacions d’aquest ideal. La ideologia nacionalsocialista 

practica el culte a la natura i l’anhel d’allò “natural” (alimentació, medicina, esports, 

etc.) alhora que justifica com un fet natural l’extermini de milions de persones. En la 

nostra època, el marketing del “natural” promou el fenomen del turisme, la il·lusió de 

paradisos i alhora la submissió de la natura davant de la història i la realitat. Davant 

de les frustracions que genera el tipus de vida del capitalisme modern s’ofereixen 

falses alternatives en forma de succedanis naturals i d’escapades a refugis 

suposadament no contaminats. Aquest marketing del natural és complementari amb 

la més avançada tecnologia i els comportaments artificiosos. Són com dues cares 

d’una mateixa realitat. El fetitxisme del “natural” és perfectament compatible amb 

l’opressió i la misèria. 

La nostra concepció actual de la natural té molt a veure amb les 

transformacions que es van donar al segle XIX. L’extensió de la vida urbana porta a 

un desig d’evasió manifestat a través d’escapades al camp molt sovint a la recerca 
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d’unes arrels originals suposadament perdudes. Tal com explica George L. Mosse 

(1997: 27-8) “no va ser cap coincidència que els anglesos, procedents de la nació 

més industrialitzada, fossin els que iniciessin els viatges als Alps durant la segona 

meitat del segle XIX, convertint Suïssa en un paradís turístic modern”. També s’hi va 

donar un fenomen correlatiu d’intentar portar el camp a la ciutat per mitjà de la 

creació i ampliació de parcs urbans. A Alemanya i Anglaterra es van construir les 

anomenades ciutats jardí en carrers amb arbres i parcs. 

Aquest fet implica una redefinició de l’espai públic. Amb la construcció de 

fàbriques i l’expansió de les ciutats es revaloritza la vida privada, en concret, posseir 

un espai íntim protegit dels efectes de la industrialització sobre la vida de la gran 

ciutat. Davant de l’acceleració dels canvis, segons George L. Mosse (1997), sorgeix 

una necessitat de controlar el ritme de les urbanitzacions situant-les en el seu marc 

històric. Es construeixen aleshores vil·les toscanes que reprodueixen un model 

inspirat en elements arquitectònics renaixentistes, medievals i clàssics. 

Enfront de la por creada per la incessant novetat es busquen punts 

d’ancoratge temporal sigui a través de l’estiueig, les excursions i les segones 

residències. Davant d’un món que va perdent les seves bases clàssiques substituït 

per un nou ritme històric, hom cerca seguretat i estabilitat a través del contacte amb 

la natura, concebuda com a pura i autèntica, permanent i immutable, font de 

regeneració personal. 

D’altra banda, el culte a la natura lligat al romanticisme, presenta variacions 

segons la incidència d’aquest moviment estètic en les respectives cultures nacionals: 

 

“El romanticisme va tenir profundes repercussions a Alemanya, i en menor mesura a 

Anglaterra, mentre que a França el culte a la natura s’enfocà sempre amb cert 

escepticisme i amb certa ironia. Madame de Staël, desconcertada pel culte alemany a 

la natura, escrivia el 1813 que Alemanya, amb els seus enormes boscos, donava la 

impressió de ser un país que s’hagués civilitzat feia poc. Els parcs i jardins francesos, 
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amb Versalles com a model, intentaven dominar i controlar la natura, mentre que els 

anomenats jardins anglesos del segle XIX, populars també a Alemanya, deixaven la 

natura el més intacta possible”. (George L. Mosse, 1997: 39) 

 

La societat europea de l’anomenat fin de siécle es trobava immersa en un ràpid ritme 

urbanitzador que despertava importants recels i malfiances en diferents sectors 

socials, tant d’arrel conservadora com progressista. Davant del sòrdid industrialisme 

es desenvolupaven en política, art i literatura reaccions que recreaven un món 

arcàdic lligat al contacte amb la natura. En política, el socialisme utòpic amb 

l’organització de grans comunes rurals o urbanes; en literatura amb autors com John 

Ruskin i William Morris escrivint i posant en pràctica alternatives als excessos de 

l’industrialisme; en art amb moviments romàntics tardans com els prerrafaelites on 

en tota la seva obra van tenir com a font d’inspiració artística una visió idealitzada de 

la natura que els lligava a èpoques preindustrials. 

Així, per exemple, a un marxista utòpic com Morris li alarmava la 

contaminació de les ciutats i l’ambient tòxic en què els obrers industrials s’hi veien 

obligats a treballar. En el seu ideal de fàbrica, aquesta havia d’estar instal·lada enmig 

de jardins, que els treballadors cultivarien amb el seu treball voluntari (J.B.Foster, 

2004: 358). El mite de la natura com un jardí perdut es remunta a les arrels 

hebraiques de la cultura occidental. En la versió del XIX d’aquest mite, en l’era de la 

Revolució Industrial, la nostàlgia popular de la natura va coincidir en part en camins 

claus amb la cultura del Romanticisme (A.Wilson, 1992). 

La regeneració social a través del contacte amb la natura pregonada pels 

romàntics és assumida pel nacionalisme que remet a un passat mític inspirat en 

l’edat medieval. La ideologia nacionalista es converteix en una forma de controlar les 

noves insatisfaccions, manifestades en un desig de reformar la vida i de canviar el 

món. La natura verge passarà a simbolitzar les arrels nacionalistes. Enfront del vici i 

corrupció associat a la vida a la ciutat, la vida en contacte amb la natura simbolitzarà 
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la puresa i la bondat. El paisatge esdevé un lloc central per a construir un projecte 

de recuperació col·lectiva. El paisatge remet a una biografia personal i a una història 

col·lectiva. 

Si l’evasió és possible, indirectament s’està afirmant que la modernitat permet 

la fuga. Allò que es presenta com a trencador i revolucionari, s’acaba convertint en 

font d’equilibri social, en un bàlsam compensador de les tensions socials. En el 

moment que la nova societat moderna naixent identifica els seus punts de fuga crea 

els espais necessaris per a la seva regeneració, això és, per a la seva supervivència. 

La natura compleix aquesta funció de camuflatge dels desafiaments de la 

modernitat. Crea la il·lusió que en una societat moderna i urbana és possible encara 

una vida sana i equilibrada. Cada vegada hi havia més fàbriques i contaminació, però 

encara era possible contemplar com les flors creixien i els canvis d’estacions, malgrat 

totes les mutacions que s’hi estaven produint. 

S’acaba acceptant que les fàbriques són necessàries per al progrés material, 

tot i que l’autèntica realitat es troba en un lloc ben allunyat. La vida profunda se 

situa en un espai natural, on la nació es retroba amb les seves arrels. L’ésser humà 

podrà purificar-se dels excessos moderns a través del culte a la natura. Tecnologia i 

natura acaben conciliant-se. 

El nacionalsocialisme i la dreta política en general se sentien fascinats per la 

tecnologia, i alhora feien una lectura mítica del seu passat lligada a un món medieval 

imaginari amb els seus símbols i mites respectius. Practiquen una ideologia que 

concilia el culte a la natura i la fascinació davant de la tecnologia. Aquesta serà vista 

com una eina al servei de la realització dels ideals del superhome. En canvi, en Marx 

trobem una visió ambivalent de la natura. Si, per una banda, desqualifica la vida al 

camp, de l’altra, quan retrata la seva noció de societat ideal, on la divisió s’havia 

abolit, es tracta d’una situació on la gent podia caçar al matí i pescar a la tarda. El 
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socialisme utilitzà concepcions inspirades en la natura per a il·lustrar el seu món 

ideal, situat en una mena de futur arcàdic.  

Els orígens del romanticisme acostumen a situar-se en la Il·lustració i en la 

figura concreta de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). A l’obra d’aquest autor 

trobem ja molts elements del posterior tarannà romàntic, com la seva concepció de 

l’«home natural» com a bo per naturalesa quan aconseguia desprendre’s del feixuc 

llast de la civilització. El concepte d’«home natural» de Roussseau s’originava en la 

seva observació de les condicions socials en què vivia la humanitat. L’estat, la ciència 

i altres elements de la cultura han corromput l’estat humà: el camí a la felicitat i al 

benestar passa per trobar el camí per retornar a la natura. Aquesta noció de l’«home 

natural» va entroncar amb la recreació del mite de l’Arcàdia que diferents escriptors 

portaven temps idealitzant. Tal com assenyala George L. Mosse (1997: 43):  

 

“Hem de tenir en compte que l’ideal de l’home natural associat a la vida rural no sols 

va ser el teló de fons del moviment romàntic, sinó que contribuí també a l’elaboració 

d’un dels supòsits del segle XX, en realitat dels temps moderns: és a dir, que el 

camperol encarna les màximes virtuts en una societat que va fent-se cada vegada 

més industrial i urbana”. 

 

Rousseau emfatitza la correspondència innata entre l’individu i la natura a través 

d’una sèrie de correspondències morals i afectives. Tot allò que els separi serà titllat 

de superflu i artificial. Es produeix amb els romàntics una correspondència entre 

l’interior emocional de les persones i el món natural. La natura desperta la sensibilitat 

de l’artista i alhora és delicada i sensible, representa un ideal de perfecció i harmonia 

amb l’entorn. Així doncs, la natura exercia un paper doble: d’una banda, servia 

d’element d’inspiració per als artistes, de l’altra, era un tipus d’escenari que 

mitjançant el seu retrat podia simbolitzar les passions i sentiments del creador. 
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La fusió entre natural i individu comença a clivellar-se en el moment que el 

positivisme aplicat a les ciències domina la investigació científica. A grans trets es pot 

sostenir que la Il·lustració al segle XVIII no en té prou amb meravellar-se amb la 

natura, la vol comprendre i classificar, ja que se la considera un llibre obert capaç de 

ser ordenat aplicant els instruments de la raó. Per consegüent, s’estableixen lleis de 

la natura que tracten d’explicar la seva lògica interna. Amb anterioritat, el paradigma 

dominant d’interpretació havia considerat la natura una obra de Déu a admirar i 

contemplar. Avançat el segle XIX, passada la febrada romàntica, s’acaba imposant el 

paradigma evolucionista que tracta d’extraure ensenyaments científics, quantitatius, 

dels fenòmens naturals. Es torna a imposar una noció de la natura mecanicista i 

racional, anàloga a la concepció, emprada pels il·lustrats. 

Tal com expliquen Albelda i Saborit (1997: 87), les incipients tecnologies 

seran en el segle XIX els nous objectes de culte: 

 

“No és pas d’estranyar que després de l’ocàs de la devoció del Romanticisme per la 

natura i l’interès de realistes [...] les avantguardes de principi del segle XX —ja 

assentat el nou model d’intercanvi industrial— no la consideren entre els seus 

interessos prioritaris. El culte del gènere del paisatge per cubistes, fauvistes o 

expressionistes no implica que sigui pròpiament el paisatge el motiu de les seves 

investigacions, sinó més bé un llegat residual de la tradició [...] que servirà com a 

receptacle per acollir allò que vertaderament interessa: la preocupació per l’estil i pels 

nous sistemes de representació espacial i interpretació de la realitat”. 

 

La representació de la natural és substituïda pel culte a la màquina i el descobriment 

de la ciutat. Una màquina, que com ja apuntava Turner (1775-1851) al seu famós 

quadre “Pluja, vapor i velocitat”, va arraconant progressivament una natura que va 

perdent centralitat. 
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Paral·lelament, l’art iniciarà la recerca de la seva pròpia natura en el 

subconscient i en la puresa plàstica pels camins de l’abstracció, renunciant a la 

necessitat de referir-se al món exterior com a principal motiu de reflexió artística. 

A partir de la segona meitat del XIX es produeix una ruptura. El 1850 

Baudelaire escriu un “Elogi de l’anti-natura”. Els descobriments de Darwin (“L’origen 

de les espècies”, 1859), els treballs de Claude Bernard (“Introducció al mètode 

experimental”, 1865), les especulacions sobre l’herència del doctor Lucas (“Tractat 

filosòfic i fisiològic de l’herència natural”, 1850) trasbalsen la representació de la 

natura i el lloc de l’home dins d’ella. El realisme-naturalisme és l’expressió literària 

d’aquesta mutació. La visió romàntica, llargament antropocèntrica i espiritualitzada 

és reemplaçada per una visió cientifista i prosaica de la natura (J. C. Goddard, 2000). 
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3.8. La natura econòmica 

La ideologia econòmica on tot és subjecte a les lleis de l’oferta i la demanda topa 

amb la realitat d’uns recursos naturals limitats. La Il·lustració va posar en boga la 

idea del progrés basat en un optimisme ontològic, on es creia que l’home amb ajut 

de la raó seria capaç de la realització de les majors fites i avenços. Calia combatre la 

visió teocèntrica del món per una nova cosmovisió on l’home fos la mesura de totes 

les coses, principi que sovint va derivar en el fet que totes les coses s’havien 

d’emmotllar i adaptar als designis de la persona humana. Llavors, es va passar a la 

pràctica d’un antropocentrisme on es sobrevalorava el poder i les capacitats de 

l’home a través de l’exercici de la voluntat, teoritzada per Schopenhauer i després 

represa pels joves hegelians i Marx. Per a ser, calia tenir; ser home començava a 

equivaler a tenir un sostre i una propietat, un espai acotat, on poder portar a terme 

un projecte de vida.  

La supeditació de tota forma de vida a la ideologia econòmica va lligada amb 

l’expansió de la mercaderia que ha passat a ser la vara per a mesurar tota acció 

humana. Ha esdevingut l’únic criteri per a avaluar allò que pensa, fa i sent l’ésser 

humà. Aquest fet ha tingut unes conseqüències en la relació de l’home amb la 

natura. 

Tant el liberalisme com el marxisme agafen el fet econòmic com la dimensió 

clau per a interpretar la societat humana. Per a Marx, l’home en tant que ésser 

conscient és facultat per a combatre i modificar la natura per a poder-la sotmetre als 

seus designis i transformar-la segons els seus objectius. Per portar a terme aquesta 

comesa cal fer una programació racional dels processos productius. Allò que 

diferencia l’home de la resta d’ésser vius és el treball productiu. El diferent tipus de 

treball productiu ha implicat un tipus de progrés i una determinada relació amb la 

natura. La producció, com a procés social, abasta la totalitat de la lluita de l’home 



 126

contra la natura, a la qual l’home també pertany, però contra la que lluita, com a 

ésser conscient i a més com a ésser social, per fer-la útil per als seus objectius. 

El tipus de relacions econòmiques acaba conformant el tipus de relacions 

socials. L’individu modern es concep com un individu calculador que tot ho mesura a 

partir dels pros i contra deixant de banda criteris qualitatatius no subjectes a la llei 

de l’oferta i la demanda. La sacralització de la mercaderia comporta l’enaltiment 

d’objectes i la reducció del subjectes a valors de canvi i ús. 

La figura arquetípica del capitalisme és el personatge de Robinson Crusoe, 

creat per Daniel Defoe (1719). Representa aquella persona que evoluciona de l’estat 

salvatge a un estat civilitzat transformant el seu entorn a les necessitats humanes. 

Esdevé l’amo absolut de les seues condicions econòmiques (Duch, 2000). Una 

persona perduda en una illa aïllada de la civilització té la capacitat com una gran 

empresa de calcular a la perfecció allò que necessita per treure el màxim rendiment 

de l’esforç realitzat. 

El subjecte burgès és un individu que ha de satisfer totes unes necessitats, 

moltes d’elles induïdes artificialment. Ha de treballar per tenir accés al món imaginat 

de les mercaderies. Marx ja va parlar precursorament del fetitxisme d’unes 

mercaderies que es converteixen en els nous símbols de l’home capitalista. El terme 

fetitxe, segons Casini (1977: 21), derivat del llatí factitius a través del portuguès, fou 

introduït per De Brosses (“Du culte des dieux fétiches”, 1760) per designar la 

idolatria i l’adoració d’objectes materials per part dels primitius. Es refereix tant a 

objectes naturals com als manufacturats per l’home. El fetitxe trasposa en si 

l’adoració o el culte deguts al Déu que alberga, del que es converteix en una mena 

de substitut simbòlic. Per exemple: les imatges de sants i de Déu en el catolicisme; 

els diners, i, per extensió, les mercaderies carregades de poder en la societat 

capitalista. La natura com a producte polimorf de la cultura del nou capitalisme s’ha 

convertit en una mena d’objecte “fetitxe” a idolatrar i reverenciar. 
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La concepció de la natura que es desenvoluparà a partir del segle XVIII 

vindrà influïda per aquestes concepcions economicistes de la realitat social. 

Economia i natura es dissociaran i viuran a part. Les ideologies economicistes 

consideraran la natura com un espai inesgotable per colonitzar i explotar per treure-li 

el major partit per a benefici de l’ésser humà. Tant el liberalisme com el marxisme 

aposten per l’explotació dels recursos naturals, com si aquest abús pogués separar-

se de l’explotació dels homes. 

La ciència i la concepció cristiana de la natura han estat les dues grans 

influències que han conformat la manera d’entendre la natura per part de la nostra 

cultura. Home i natura s’han separat i això ha donat lloc a uns grans recursos i 

disponibilitats per transformar l’entorn a partir d’unes possibilitats concebudes com a 

il·limitades. En el moment que l’home va ser concebut com un ens exterior a la 

natura, aquest fet va suposar un gir copernicà en la relació d’aquest amb el seu medi 

ambient. 

El procés galopant de racionalització tan ben descrit per Max Weber va 

suposar la pèrdua d’atributs de la natura i la seva conversió en una mena d’objecte 

d’usar i llençar. Es cosifica la natura i es despersonalitza la seva relació amb un home 

capficat en les seves disponibilitats racionals per a gestionar el seu món. La natura 

passa a ser un element més de la lògica de l’oferta i la demanda, sotmesa al dogma 

economicista i sostreta de tota significació substantiva. La natura serà manipulada 

pels representants del poder com si fos una matèria inert, sense ànima ni veu. 
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3.9. La natura moderna  

Com ja s’ha dit, el cofre de la història ens ha llegat una pluralitat de sentits lligats al 

concepte de “natura”. Aristòtil quan fa la primera anàlisi dels diferents sentits de 

“physis” esmenta el verb “phyesthai” (gr.: néixer, brotar, créixer). Aquesta menció, 

segons Petit i Prevosti (2000:243), constitueix l’inici de la tradició, que recull 

fidelment Sant Tomàs, per a la qual “physis” va voler dir primerament “naixement”, i 

d’aquí, va passar a significar l’original i innat, i el principi de moviment de les coses. 

Per tant, hi ha una primera accepció de “physis” lligada a “naixement, origen”. D’ací 

prové la noció de “mare natura”, associada a la fertilitat i la riquesa. 

Heidegger busca l’essència del terme “physis” i alliberar-la de les diferents 

accepcions que ha anat carregant al llarg de la història. Per a ell, “physis” ens remet 

a la “totalitat” i no és una altra cosa que “la paraula per al «ser»” (Petit i Prevosti., 

2000: 243). Recordem al filòsof alemany en la seva casa de camp de la Selva Negra 

fent llargues passejades a la recerca d’una il·luminació en què es fa palès el present; 

una combinació de llum i foscor, de naixement i mort, metàfora del periple vital. 

Heràclit inicia un sentit de la “natura” que mostra les coses tal com són; es 

refereix al ser vertader que tenen totes les coses en un principi; a la natura 

originària, autèntica, de les coses, sempre amenaçada per alteracions i canvis que 

ens oculten la seva “essència” i “manera de ser”. 

Una altra nota essencial relativa a la natura és la seva relació amb la idea de 

naixement, i la de ser d’alguna manera alguna cosa primera, originària. Per aquest 

camí, s’associa la natura a l’origen, a Déu, per escatir l’explicable i l’inexplicable.  

Els estudis i les teories biològiques sorgides a partir del segle XIX amb la idea 

d’evolució dels organismes vius tindran una importància capital en l’acotació del 

natural que es produeix a Occident (P. Moreno, 1993). En la natura ja no regeix la 

Llei de Déu. Hi ha una redefinició de l’ordre natural, al qual la biologia dota 
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d’autonomia respecte la cultura. Allò natural vindrà establert per allò que digui la 

ciència que ho és. 

La natura es converteix en una idea de si mateixa a partir de l’Edat Moderna, 

al mateix temps que la noció de Raó. El cristianisme i la ciència moderna van 

entronitzar una visió instrumental sobre la natura. Aquestes dues cosmovisions han 

entrat en crisi, sobretot a partir de les  implicacions culturals de l’Holocaust durant la 

Segona Guerra Mundial. En l’actualitat hi ha diferents visions que aposten per 

desenvolupar una relació intrínseca amb la natura tot concebent-la com un fi en si 

mateix. Es tracta de recuperar l’antiga harmonia entre home i natura. La ideologia 

del progrés, entesa sobretot en un sentit merament econòmic, ha començat a posar-

se en qüestió. Si un altre món és possible, aquest passa per una reubicació de l’ésser 

humà en relació amb la natura. El culte acrític a la ciència ha arribat a engendrar 

monstres i ha posar en perill la pròpia supervivència de la humanitat. 

Segons K. Eder (1996), es produeix una ambivalència en la relació moderna 

de la natura ja que la imatge heretada del segle XIX és contradictòria. D’una banda, 

es produeix un increment de la moralització de la natura amb un increment de 

l’empatia cap a tot ésser viu. Aquest desenvolupament corre paral·lel a l’expansió de 

la Il·lustració científica, el declivi de la màgia i la formació d’unes nocions morals 

seculars. De la mateixa manera que els esclaus, les races inferiors i les dones han 

estat incorporades a una esfera de protecció i igualtat, darrerament els animals i el 

seu dolor s’han incorporat a aquest procés. 

El moviment romàntic pot ser interpretat com una continuació i radicalització 

de la Il·lustració (K. Eder, 1996: 144). Estén la moralitat, la intenta aplicar a la gent 

així com també a la natura. La idea d’un compromís interactiu amb la natura 

radicalitza la idea de la Il·lustració i l’eixampla a la “vida” com a tal. 

La natura arriba a ser un sistema infal·lible de referència més enllà d’alguna 

cosa que és merament artificial identificada amb l’esfera política i social. La 



 130

preocupació romàntica de la relació amb la natura és dirigida contra la imatge 

objectiva i mecànica de la natura de la ciència moderna. Una idea de natura 

“inspirada” i la noció d’un “diàleg amb la natura” són establertes contra la seva 

imatge mecànica (K. Eder, 1996: 145). Aquest moviment per a una interacció no 

instrumental amb la natura trobarà una important expressió intel·lectual en el segle 

XIX en la filosofia de J. Bentham, pensador reivindicat pels actuals moviments 

d’alliberament animal. 

Així, doncs, la relació de la natura en la Modernitat presenta una doble 

estructura inherent. D’una banda, la interacció amb la natura vivent és 

instrumentalitzada a través d’una interacció amb el corpori. De l’altra, aquesta 

fisicalitat és imbuïda de moralitat: s’omple amb la psique i és equipada amb 

sentiments. D’aquesta forma, una nova classe de sensibilitat cap a la natura sorgeix. 

Aquesta ambivalència, seguint Eder (1996), s’ha manifestat des del segle XVII 

a Europa en dues formes típiques d’interacció amb la natura. Per una part, la natura 

arriba a ser l’objecte de coneixement científic. Al mateix temps, la natura arriba a ser 

un objecte de devoció turística; com a natura “lliure”, esdevé un mitjà de recreació. 

Des del segle XVII, el desenvolupament de la curiositat teòrica ha procedit en 

paral·lel amb la invenció de l’alegria i el gaudi en la natura. La separació de la 

curiositat teòrica i la delectació en la natura és una de les eleccions culturals crucials 

en l’era moderna. Defineix el camí europeu cap a la cultura moderna.  

El començament de l’era moderna es va connectar no sols amb una creixent 

dominació, sinó també amb una nova sensibilitat cap a la natura. Aquesta és també 

percebuda com a benigna. Aquesta natura benèvola es mostra en l’avaluació positiva 

de la vida rural i salvatge, així com en l’origen del concepte de prevenció de crueltat 

cap als animals (K. Eder, 1996). Així, per exemple, en el Decameró de Boccaccio es 

troba una glorificació de la natura ja que el camp serveix de refugi davant de 
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l’epidèmia que es pateix a Florència. La idealització de la natura va ser la 

compensació de l’experiència d’una ciutat morta a causa de la pesta. 

Un altre camí en la relació amb la natura s’observa en la forma d’avaluar el 

cultiu del camp. La terra salvatge contrasta respecte la terra cultivada com a positiva 

perquè es tracta del món fet per Déu. Tanmateix, aquesta terra salvatge ha de ser 

domesticada per tal de ser considerada com una expressió del bé. Aquesta natura 

arriba a ser una natura “embellida” i “turística”. El parc representa a partir del segle 

XVII la natura protegida contra les inclemències. El turista pot aleshores 

experimentar-la com quelcom agradable i còmode. Si la natura és apropiadament 

arranjada, el visitant hi pot trobar la pau i la tranquil·litat. 

En parer d’Eder (1996: 148), la forma de caçar mostra l’extensió de la 

construcció cultural d’allò salvatge i la seva respectiva ambivalència. La caça fa 

temps que res té a veure amb la supervivència; ha arribat a ser un luxe. La caça és 

recuperació de la societat. Alhora, és també vida en la natura salvatge, que també 

inclou l’assassinat d’animals. L’element de crueltat connectat a la caça d’animals es 

relativitza per la “naturalitat”. La caça ha esdevingut la mort inútil. Aquest plaer 

mostra que la natura salvatge és culturalment definida. La natura salvatge és 

diferent de la natura cultivada tan sols en el seu propòsit. Si la natura cultivada 

serveix a l’increment de la riquesa, la natura salvatge serveix al plaer. 

A partir del segle XIX, el moviment vegetarià, el moviment del menjar natural 

i altres moviments contraculturals relatius a la salut envolten per primera vegada 

aquesta relació contractual cap a la natura amb una crítica intencional de la 

Modernitat. Aquests moviments intenten de resoldre l’ambivalència de la natura i 

crear-ne una “inequívoca” relació. En aquest procés, són empesos a lluitar contra el 

model prevalent d’una relació tècnica i instrumental. 

Tanmateix, quan sembla que hi ha una necessitat per amplis sectors de la 

població de retornar a la natura, aquesta cada vegada es mostra més esquiva i 
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allunyada de l’actual condició humana. Els efectes de l’activitat humana estan 

provocant transformacions dels cicles biològics naturals. Els aliments transgènics 

tenen la capacitat d’alterar el propi procés natural. La clonació qüestiona la pròpia 

noció antropològica de vida humana. Són tants i tan profunds els canvis en relació 

amb la natura en el nostre món que es fa difícil calibrar-los en tota la seva dimensió.  

Els homes han canviat l’entorn a la seva voluntat. Els invents tecnològics han 

proporcionat a la humanitat un poder immens per alterar els cicles naturals. 

Tradicionalment, des de l’aparició de l’home sobre la terra aquest s’ha dedicat a 

modificar el seu entorn. El que és característic del nostre temps és el grau d’aquesta 

transformació. Sempre s’havien cremat boscos, podia haver rius contaminats, 

pol·lucions localitzades, el que mai havia hagut és una amenaça tan gran a la vida 

mateixa del planeta Terra. Ara i ací, la contaminació és global i afecta a totes les 

parts de la cadena reproductiva i alimentària. L’home modern té l’estrany privilegi de 

ser capaç de modificar sense retorn els mecanismes reguladors de la biosfera. 

Aquesta s’ha convertit en una gran mercaderia a l’aire lliure sotmesa als dictats de la 

ciència i la tècnica per a ús i benefici de la raó instrumental. 

Si en les societats anomenades “primitives” es tenia un respecte reverencial 

per la natura i les seves lleis, ja que la Terra era un exemple de bellesa i harmonia, 

de la Il·lustració ençà s’ha anat imposant una ideologia productivista organitzada 

entorn de màquines, indústries, aparells diversos, per tal de satisfer les necessitats 

més o menys reals, més o menys artificials dels ciutadans. Tot acte productiu porta 

implícit l’execució d’una violència contra l’entorn per emmotllar-lo a les necessitats 

productives. 

Tanamateix, existeixen veus crítiques amb aquesta idealització de la natura 

que es produeix en la modernitat. Savater es mostra molt contrari al culte a la natura 

que s’ha estès durant la modernitat: 
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“La idea de natura i el culte eticopolític que se li tributa constitueix sens dubte la més 

pertinaç obnubilació teòrica de la nostra època, per no dir de tota la modernitat”. (F. 

Savater, 1995: 256). 

 

No s’ha de menystenir aquesta reflexió contra el culte acrític vers la natura que es 

podria fer extensible per raons ben diferents també al negoci del “natural”. A 

diferència del que passava a principis del segle XX, la llei de l’oferta i la demanda ha 

provocat que molts productes siguin fabricats per tal de despertar unes noves 

necessitats i alimentar la cadena perversa dels desigs humans. La sobreproducció de 

tota mena d’objectes ha portat al fet que, de vegades, la gran quantitat d’ofertes 

acaba despertant la demanda, tal com ens ha ensenyat el màrketing. 

En el procés de fabricació no s’explica mai en quines condicions laborals han 

estat produït. Només compta el resultat final. És així com la satisfacció de les 

necessitats primàries es dóna per descomptat. El resultat està garantit, ara 

s’inverteix en l’organització, en el càlcul i en la distribució a través de les tecnologies 

de la informació. Allò “natural” es troba més allunyat de les formes d’organització a 

la recerca del millor producte en el menor temps possible. El càlcul i l’estratègia 

passen a dominar les pràctiques de grans multinacionals instal·lades arreu del món i 

que acaben condicionant la vida de les persones. Els individus ja no saben allò que 

compren ni qui ho ha fet. El lligam natural inherent a tot acte productiu queda 

desfigurat socialment i substituït pels nous paràmetres de la rapidesa i l’efectivitat 

propis de la ideologia ultraliberal dominant. 

Cada poc temps hi ha un nou artefacte, enginy, tecnologia, presentat a 

l’opinió pública, reforçant aquest tour de force que l’artifici cultural exerceix sobre la 

natura en la nostra societat. Sense voler caure ens perspectives catastrofistes o 

apocalíptiques, en el començament del segle XXI sembla que si no es comença a 

portar a terme una seriosa i responsable política de la natura a llarg termini, el món 

es pot acostar a allò que Virilio (1997) anomena el “gran accident”.  
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Les constants apel·lacions de la nostra societat al “natural” en forma de 

paisatges, sucs, aigua mineral, aliments bio, també en referència als cossos i a la 

pell, converteixen la natura en una mena d’objecte de consum. Aquest fet contrasta 

amb l’existència d’una nostàlgia real per una vida més senzilla i plaent. Hi ha una 

tensió entre el marketing del natural i aquesta necessitat d’una relació autèntica amb 

l’entorn i les persones. 

La natura en convertir-se en un objecte de domini es va transformar en un 

objecte a posseir i dominar, apte per a ser manipulat i mercantilitzat. En aquest 

sentit, Augé (1998: 16) afirma amb tota claredat que “hom ha fet de la mateixa 

natura un «producte», de la mateixa manera que altres han volgut fer un producte 

de la literatura o l’art”. La natura ha esdevingut un recurs al servei del màrqueting 

per a la manipulació de la mercaderia. 

Des de la segona meitat del segle XIX la natura ha figurat en les activitats de 

lleure. Segons Wilson (1992: 22), la història del turisme de la natura proveeix un bon 

sentit de la història de les relacions entre els humans i el món natural en els darrers 

150 anys. Revela també com el turisme organitza aquestes relacions. De fet, la 

moderna història del turisme implica un canvi d’una aproximació pastoral a la natura 

a una aproximació consumista. 

La natura s’ha transformat en un valor de canvi aplicat als productes de 

consum. Un paisatge s’objectualitza fins a convertir-se en un producte més de 

promoció comercial. Per a Dorfles (1971), aquest procés d’artificialitat distingeix el 

nostre període cultural dels anteriors, en crear incessantment productes 

constitutivament ficticis i falsificats aconseguint la seva màxima expressió en 

l’artificialitat de la mateixa natura. Exemples d’aquest fenomen serien, segons 

Dorfles, l’alteració paisatgística, el turisme com a falsificació del viatge i la falsificació 

de la vegetació. La natura artificalitzada és la màxima expressió d’aquest procés 

(L.S.Corral, 1997: 301).  
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En el rerafons d’aquest tractament publicitari al que s’hi veuen sotmesos els 

espais naturals subjau la distinció antropològica clàssica per mitjà de l’oposició 

natura/cultura. Greimas i Courtes (1982: 100) assenyalen que aquestes categories 

són semàntiques i culturals alhora, pel fet que el concepte de natura “no és la natura 

en si, sinó el que, en una cultura, és considerat com a depenent de la natura, per 

oposició al que és percebut com a cultural; es tracta, aleshores, per dir-ho així, d’una 

natura «culturalitzada»”. La construcció heterogènia que en fa de la natura la cultura 

burgesa l’acaba convertint en un dels trets definitoris de la Modernitat. 
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3.10. La natura postmoderna 

“Els nous mitjans no són ponts entre l’home i la natura. Són la natura” (McLuhan) 

Avui es viu encara sota l’impacte d’una perspectiva dicotòmica que refusa la ciència 

moderna i el progrés ja que són els causants del nostre allunyament respecte els 

valors autèntics. Segons aquesta opinió, que es pot trobar en la Il·lustració, en la 

major part de pensament revolucionari i en l’antiracionalisme de gran part del 

pensament postmodern contemporani, quasi tots els pensadors des del segle XVII al 

XIX, amb l’excepció d’uns quants poetes, artistes i crítics de la cultura, estan 

condemnats per la seva adhesió a valors antiecològics i per la deïficació del progrés 

(J.B.Foster, 2004: 32). 

 La coneguda “Escola de Frankfurt”, especialment Adorno i Horkheimer, per 

mitjà del seu marxisme crític, van observar que el dilema ecològic modern era 

quelcom més complex i ampli que el conflicte de classe i el capitalisme. A l’igual que 

Heidegger, estaven convençuts que les arrels de la manca d’harmonia tenien el seu 

origen en la ciència i la tecnologia i els valors “modernistes” que els conformaven. 

Segos P. Coates (1998: 153), la “Dialèctica de l’Il·luminisme”, d’Adorno i Horkheimer 

(1947), i “L’eclipsi de la raó” de Horkheimer (1947), anticiparen la negació 

postmoderna de l’autoritat del “metarelat” del progrés i prefigurà molts aspectes i 

disputes de la història mediambiental. Els autors discutien com “l’Edat de la Raó” 

havia generat un sistema científic, tecnològic i econòmic que beneficiava tan sols uns 

pocs i desencantava la natura. L’inquietant grau en què les relacions de l’home i la 

natura han estat corrompudes per la civilització occidental era suggerit per 

Horkheimer amb la història d’un nen que mirava al cel i preguntava: “Pare, què se 

suposa que la lluna anuncia?”. 

 Baudrillard considera en el seu viatge pels Estats Units que el desert americà 

és tan sols una metàfora, no una part de la natura definida per contrast amb la 

ciutat. El desert denota la buidor radical que és el fons de cada institució humana. 

Alhora, designa les institucions humanes com una metàfora d’aquesta buidor, i el 
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treball de l’home com un continuum del desert. Considera respecte la vida a 

Califòrnia que la cultura és un desert aquí, i ha de ser-ho així perquè totes les coses 

poden ser iguals i brillar en la seva forma supernatural. 

 El relativisme postmodern i el seu èmfasi en la primacia de la representació 

nega la noció d’una veritat incontestable, la sabiduria i l’estructura, així com el valor 

intrínsec de la natura, i de qualsevol cosa (P. Coates, 1998: 185). Sembla complicat 

presentar la natura com una veu marginada pel monopoli humà en la construcció de 

la realitat que està batallant per ser escoltada si no ens posem d’acord sobre la 

identitat de la natura. 

El pensament postmodern s’apropia de la natura per conformar-la a les 

necessitats del desenvolupament burgès. El capitalisme s’ha convertit en una mena 

de “segona naturalesa” (V.Verdú) davant l’absència d’alternatives globals al seu 

domini. És més: la natura que s’agafava com la màxima víctima del 

desenvolupament salvatge s’ha erigit en guia orientadora de grans corporacions. 

Proliferen al mercat editorial llibres que integren i reconcilien els interessos de 

l’empresa i els interessos del natural. Així, per exemple, trobem un escrit com “What 

we Learned in the Rainforest: Business Lesson from Nature (1997), bestseller als 

Estats Units, llibre d’un japonès, Tachi Kiuchi (director de Mitsubishi Electric), i un 

nord-americà, Bill Shireman (ecologista, president de Future 500) on es reconeix la 

natura com a model d’empresa, màxim tribut que el món empresarial pot rendir al 

tòtem còsmic. El sistema ocupa la totalitat de la utopia i absorbeix el conjunt de la 

cultura tot integrant la dialèctica del natural. Coca-Cola, Intel, Nike, Ford, DuPont, 

3M o Hewlett-Packard —diuen els autors— han seguit ja les pautes de la natura en 

les seves produccions: 

 

“Contra la idea que el natural limita i les normes ecològiques contradiuen els beneficis 

de les societats, neix aquest sistema de producció numènic. Gràcies a ell, l’empresa 

no es distingeix de l’entorn, la productivitat no es diferencia de l’energia de l’aigua, 
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l’especulació recorda l’estratègia dels moviments geològics, el capitalisme no discrepa 

del procedir natural”. (V.Verdú, 2003:73) 

 

La idea del capitalisme com una segona pell social es troba a l’obra de Marcuse “Eros 

y Civilización” (1969). Segons aquest pensador, existeix una “segona naturalesa” que 

ha assumit els desitjos del consum que necessita el capitalisme modern en el període 

del mateix nom. Perquè sigui possible un canvi, la insurrecció ha d’arribar a aquesta 

“segona naturalesa, a aquests patrons arrelats”, del contrari el canvi serà incomplet: 

 

“L’anomenada economia del consumidor i la política del capitalisme corporatiu han 

creat una segona naturalesa en l’home que el lliga libidinalment i agressivament als 

béns de consum. La necessitat de posseir, consumir, manejar i renovar constantment 

els utensilis, dispositius, instrumental, maquinària ofertada i imposada a l’individu, per 

tal que utilitzi aquestes mercaderies fins i tot amb el risc de la seva pròpia destrucció, 

s’ha convertit en una necessitat «biològica»... La segona naturalesa de l’home milita 

per tant en contra de qualsevol canvi que pogués... abolir l’existència com a 

consumidor que es consumeix a si mateix comprant i venent”. (H. Marcuse, 1969:11) 

 

Marcuse considera que l’èmfasi en la lluita entre capitalisme i socialisme és una 

distracció per desviar l’atenció sobre el problema fonamental: l’ethos industrial i el 

mode de producció que comparteixen. 

El capitalisme de ficció tracta de produir una nova realitat (V.Verdú, 2003). És 

a dir, una segona realitat o realitat de ficció amb l’aparença d’una autèntica 

naturalesa millorada, purificada, puerilitzada. Una naturalesa que, segons Vicente 

Verdú, inspirat en l’obra de Baudrillard, ha ingressat també, des de l’ecologisme 

empresarial als drets humans dels animals, en la mateixa música de les simulacions. 

Fins i tot, la mateixa natura, els seus colors, fragàncies, està passant, a ser 

“marcada”, en parer de Verdú. Es patenta el bucle d’una ona, la figura de la 
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cristal·lització de l’aigua, un cim nevat, el sabor a menta, el blau de l’Egeu, perquè 

quan reaparegui algun d’aquests elements, llueixi la imatge de marca. 

D’altra banda, s’associen els productes naturals a una demanda d’autenticitat. 

Els productes etiquetats “autèntics” susciten la nostàlgia. En la societat 

hipermoderna, allò antic i la nostàlgia són arguments de venda, instruments de 

màrketing. Malgrat que hi ha un gust pel passat, la vida quotidiana (higiene, salut, 

oci, educació) està més regulada que mai per l’ordre mòbil del present. Els productes 

alimenticis fan gala d’ «autenticitat», però es comercialitzen segons les tècniques de 

massa, s’adapten als gustos contemporanis, es fabriquen en funció de les normes 

actuals d’higiene i seguretat (G. Lipovetsky, 2006: 93-94). 

Lipovetsky incideix en la relació entre temporalitat i productes alimenticis que 

té en la noció d’autenticitat un concepte clau: 

 

“El passat [...] en els nostres dies apareix més com un decorat, una garantia de 

qualitat o de seguretat de la vida. Perquè l’«autèntic» produeix en la nostra 

sensibilitat un efecte tranquil·litzador: associats a una fantasia de proximitat, de 

convivencialitat, de «bons temps» (el poblet, l’artesà, l’amor a l’ofici), els productes 

«a l’antiga» acaben exorcitzant la inquietud dels neoconsumidors obsessionats per la 

seguretat i recelosos de la façana de la indústria alimentària”. (G. Lipovetsky, 2006: 

95) 

 

Hom busca en allò primitiu una veritat enfront d’allò artificial i sintètic exemplificat 

pels productes transgènics, paradigma de la manipulació artificiosa dels processos 

genètics. El capitalisme busca legitimar-se a través d’un foment de la cultura 

sostenible. Un aparent respecte per la natura que li atorga un plus de capital moral. 

Paral·lelament es produeix un culte per allò considerant idealment com a pur, 

autèntic, no corromput per la civilització:  
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“Allò «pur» remet abans de tot en la publicitat a un estat original fictici que tot ho 

ignora de la industrialització, dels conflictes personals i dels socials, un estat del qual 

l’home pot participar-hi, tanmateix, amb només prestar la seva confiança a les 

promeses de la publicitat. Els fiadors d’aquella existència paradisíaca, les 

mercaderies, brindaran després els seus honors a aquestes promeses [...] la 

«puresa» com a eslògan publicitari està associat amb la constància i invariabilitat d’un 

estat que només aparentment (i només innecessàriament) ha estat abandonat. 

Aquest és idèntic a la «naturalesa»”. (Hermann K. Ehmer, 1977:216) 

 

El capitalisme globalitzador obté ascendència quan es presenta com a defensor de la 

natura. El sistema de desenvolupament econòmic imperant comporta la destrucció 

de boscos i promou el canvi climàtic, però, alhora, les grans corporacions gasten 

elevades sumes en construir-se una imatge respectuosa amb l’entorn natural. En 

aquesta operació de maquillatge publicitari, és emblemàtica una empresa com Body 

Shop, o al nostre país, les botigues de la cadena natura, on es fa de la ideologia del 

natural i de la moda de l’ecologisme un lucratiu negoci en nom del déu més universal 

i inqüestionable. 

Avui en dia, allò natural s’ha convertit en un bé preuat i escàs que es paga 

molt més que un objecte de consum convencional. L’evocació del primigeni 

proporciona al producte una aura especial. Lògicament, la publicitat es fa ressò 

d’aquest nínxol de mercat i desenvolupa part dels seus missatges dins d’aquest camp 

semàntic. El valor de la tradició ven, és tot un reclam, especialment quan el 80% 

dels nostres aliments es produeixen en fàbriques i són el resultat d’unes matèries 

primes tractades amb antibiòtics, hormones i colorants. 

L’agricultura ecològica no para de créixer, a l’igual que botigues 

especialitzades en menjar biològic. L’afecció per l’excursionisme, els esports de risc, 

la compra de vehicles tot-terrenys en lloc dels utilitaris convencionals, el turisme 

rural, els tractaments de bellesa natural, les ONGs ecologistes, són diferents 
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manifestacions d’un mateix fenomen. El verd és moda, ja que aporta a banda de 

salut, distinció social i respecte ecològic. En un món on abunda allò mediatitzat i 

fingit es desenvolupa com a compensació una demanda de veritat, de recerca d’una 

realitat autèntica i primigènia, real. 

El crític cultural nord-americà Frederic Jameson (1991) assegura tot seguint 

el clàssic llibre d’Ernest Mandel “El capitalisme tardà” que el capitalisme ha conegut 

tres moments fonamentals, sent cadascun una expansió dialèctica de l’anterior. 

Aquests són el capitalisme de mercat, la fase del monopoli o imperialista, i el nostre 

propi moment, erròniament, segons Jameson, anomenat postindustrial, i que ell 

prefereix qualificar com a fase del capital multinacional. 

Si bé Verdú (2003) sosté que el capitalisme de ficció és la forma més pura de 

capitalisme, Jameson assegura inspirat per Mandel que el capitalisme tardà, 

multinacional o de consum constitueix la forma més radical de capital que mai hagi 

existit, una prodigiosa expansió del capital per zones que fins ara no s’havien 

mercantilitzat com era el cas de la natura i de l’Inconscient: això és, la destrucció de 

l’agricultura precapitalista per la Revolució Verda, i l’auge dels mèdia i la indústria 

publicitària. Res restarà fora de perill de la influència colonitzarà de les urpes del 

capital. 

Per la seva banda, el sociòleg alemany Ulrich Beck (1996: 113-118) al seu 

llibre “La sociedad del riesgo” realitza una reflexió al voltant de la relació entre 

natura i societat a finals del segle XX. Assenyala que les teories socials del segle XIX 

van pensar la natura essencialment com quelcom donat, assignat, a sotmetre. 

Aquesta concepció ha canviat radicalment en el segle XX on la natura s’ha convertit 

en un producte històric, s’ha integrat civilitzatòriament i s’ha convertit en un 

component integral de la dinàmica social, econòmica i política: 

 

“La conseqüència central és que en la modernitat avançada la societat, amb tots els 

seus sistemes parcials (economia, política, família, cultura), ja no es pot comprendre 
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d’una manera «autònoma respecte de la naturalesa». Els problemes del medi 

ambient no són problemes de l’entorn, sinó (en la seva gènesi i en les seves 

conseqüències) problemes socials, problemes de l’ésser humà, de la seva història, de 

les seves condicions de vida, de la seva referència al món i a la realitat, del seu 

ordenament econòmic, cultural i polític [...] A finals del segle XX cal dir que la 

naturalesa és societat, que la societat és (també) naturalesa. Qui avui segueixi 

parlant de la naturalesa com no societat parla amb les categories de l’altre segle, les 

quals ja no capten la nostra realitat”. (U. Beck, 1996: 114). 

  

La tradicional amenaça civilitzatòria de la naturalesa s’ha transformat en una 

amenaça social, econòmica i política del sistema. Justament és aquest desafiament 

real el que justifica, segons Ulrich Beck, el concepte de societat del risc.  

 La natura “postmoderna” presenta diferents manifestacions. Els mitjans de 

comunicació tematitzen constantment aspectes relacionats amb el medi ambient. La 

consciència ecològica, encara que sigui epidèrmica o fruit d’una moda, no deixa 

d’augmentar. Si la qüestió del canvi climàtic era tan sols defensada per ecologistes 

en els anys setanta, vuitanta i noranta, ara està calant en amplis sectors de la 

població. Enfront de la “natura com a risc” sorgeixen tota una sèrie d’alternatives 

que afecten els seus usos quotidians. Pensem en, per exemple, els biocombustibles, 

obtinguts a partir de cultius de gira-sols, soja o cereals. També en la cultura del 

reciclatge o en l’expansió de l’alimentació biològica en restaurants i en prestatgeries 

dels supermercats. Es multipliquen, a més, els llibres i les revistes que parlen sobre 

una casa sostenible. Aquesta ambivalència (post)moderna en el tractament de la 

natura és tal vegada el seu tret més rellevant. Quan més es parla de la natura i la 

seva demanda és més forta, més allunyada globalment se’n troba la humanitat. Una 

altra de les paradoxes que conformen el nostre temps. 

 La major sensibilitat contemporània vers la natura recorda la distinció 

exposada per Ulrich Beck, on se sosté que s’ha passat d’una primera etapa de 
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modernització, basada en l’oposició entre tradició i modernitat, a una segona 

modernització de caràcter autocrític i reflexiu. De tota manera, l’hegemonia absoluta 

dels postulats mercantilistes malgrat la cosmètica corporativa i de l’American Way of 

Life malgrat les seves manifestes insuficiències, relativitza la capacitat d’incidència 

per a desafiar realment en la teoria i la pràctica el diktat economicista. 
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3.11. Conclusions  

Per molt lluny que es retrocedeixi en la història mai es trobarà la natura com una 

“realitat nua”, que imposi a l’home una concepció necessària del seu destí. A totes 

hores, la natura apareix dins del pensament com una construcció complexa, no pas 

arbitrària, sinó influenciada llargament pels desigs i passions, però també per les 

reflexions de l’home. 

S’han repassat sumàriament els sentits múltiples de la natura al llarg de la 

història cultural. Camp clos de déus indulgents o malignes, domini esplèndid i 

harmònic dels déus astres, escala gradual de perfeccions que, de la més humil 

remunten vers el Primer Mòbil i el Primer Motor, creació d’un Déu que prepara 

l’estada de l’home (Bíblia), retorn del Gran Pan amb les filosofies del Renaixement, 

mecànica donada pel Creador a l’home que aprèn com si fos un joguet, nou ídol del 

naturalisme del segle XVIII, Mare natura de Lucreci i Diderot, espai on els artistes 

romàntics representen la tensió de la vida, mare que envia els seus fills per a la lluita 

segons Darwin i Marx... Mai ha estat la natura per ella mateixa un fet intrínsec per a 

l’estudiós, sempre s’ha concebut en funció de variables extrínseques. Reduir la 

natura a una sola variable, sigui Déu, sigui la Ciència, és ignorar la seva història que 

és com ignorar la història dels homes. Els misteris de la natura no poden reduir-se a 

fórmules matemàtiques o a dades quantificables, perquè la seva transcendència ho 

impedeix. 

Rosset (1974) explica que pel que fa a les concepcions modernes de la 

natura, en primer lloc, tindrem el naturalisme conservador o la mística de la 

conservació. Les coses al llarg del curs de la història s’han pervertit i han perdut el 

seu sentit original. No sabem ni quan ni com. Es tracta d’una mística de l’autenticitat 

i del passat. Allò que reemplaça al que ha mort, mai aconseguirà tenir el gust de 

l’espècie desapareguda. 
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Plató va ser, en l’antiguitat, el més cèlebre intèrpret de la mística de la 

falsificació. El desig de retornar a una autenticitat original, segons Rosset (1974), no 

ha deixat de manifestar-se posteriorment: els cínics, Plini el Vell, Rousseau i les 

formes modernes de contestació a la cultura (hippies, anarquisme, ecologisme, 

antiglobalitzadors) són les fites més representatives d’aquesta constant queixa al 

llarg de la història de les idees. 

Avui el naturalisme conservador es detecta, entre d’altres manifestacions 

socials, en la cultura audiovisual. Pensem en el mite de Tarzan, en el western o en 

anuncis d’alguns destins turístics que representen aqueix eco nostàlgic d’un passat, 

llunyà o present, on les coses eren vertaderes. Anuncis diversos que van dirigits a un 

segment de públic ecologista també utilitzen aquesta concepció idealitzada d’una 

natura nostàlgica. 

En segon lloc, Rosset (1974), esmenta el naturalisme revolucionari o la 

mística de la repressió. Es tracta d’una naturalesa reprimida que no ha arribat a 

aparèixer a causa d’una sèrie d’obstacles que el naturalisme revolucionari considera 

com a “repressió”. És molt més important continuar creient en la promesa 

d’harmonia i felicitat proporcionada per la naturalesa que en atacar qualsevol forma 

de misèria social.  

La creença naturalista no pot mantenir-se sinó a condició d’estar 

constantment limitada per la repressió i justificar gràcies a ella la seva decepció 

permanent. El contacte amb la naturalesa ens proporcionaria l’ideal si no es veiés 

coartat pel contacte amb l’artificial que neutralitza els seus efectes. L’ideal tractaria 

de deixar actuar a la naturalesa i així la humanitat seria feliç, però sempre n’hi ha un 

element (Estat, llei, policia, etc.) que entorpeix aquesta utopia. Per tant, davant 

d’aquesta repressió continuada de la naturalesa, l’alternativa que s’imposa és el canvi 

radical per derrotar als obstacles que s’oposen al desenvolupament natural de la 

humanitat.  
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IV PART: El discurs de la natura en publicitat: identitat i valors 

4.1. Introducció 

Aquesta recerca s’apropa a la realitat del discurs de la natura en publicitat, sobretot 

a partir d’eines heurístiques proporcionades per la semiòtica estructural, ja que ens 

han semblat d’especial pertinència per respondre als objectius plantejats, que es 

fonamenten en un acostament a la publicitat, entesa com una de les més rellevants 

narracions que conformen el llenguatge social del nostre temps. L’aproximació als 

relats de la natura en publicitat demanda l’ús d’una metodologia que poua els seus 

instruments d’anàlisi d’una disciplina de límits difusos i elàstics com la semiòtica, 

centrada en l’anàlisi i comprensió de les pràctiques discursives de la màquina 

narratològica en la qual s’ha convertit el capitalisme de consum. 

La clàssica dicotomia saussiriana entre llengua i parla és complementada pel 

semiòtic Algirdas Julien Greimas per mitjà de la definició narrativa entre valors d’ús i 

valors de base, entre l’oposició pràctic/mític o pràctic/metafòric, que sembla inspirar-

se en la distinció fonamental en el camp de l’economia política realitzada per Karl 

Marx en el segon volum de “El capital”, entre el valor d’ús i el valor d’intercanvi, als 

quals tot seguit hi afegiria el valor simbòlic a partir de la noció antropològica de 

fetitxe.  

La distinció conceptual de Greimas aplicada al rol narratiu de la natura en 

publicitat ha resultat d’un especial profit perquè ens ha ajudat a desbrossar 

conceptualment una realitat complexa i plural, difícil d’acotar i escatir. Davant de la 

selva de signes constituïda pels relats de la publicitat, la llanterna narratològica ha 

estat útil en tant que els instruments conceptuals de la semiòtica narrativa ens ha 

proporcionat un mètode, en el seu sentit etimològic de “camí”, per endinsar-se en 

l’atapeïda selva de la narratologia comercial. 
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A l’obra “Semiótica, marketing y comunicación”, Jean-Maire Floch (1993) 

teoritza al voltant del conegut com a quadrat semiòtic dels valors de consum, en 

especial al capítol dedicat a l’anàlisi sobre els deu anys de comunicació publicitària de 

Citroën. D’acord amb aquest quadrat, la publicitat de Citroën durant la dècada dels 

vuitanta ha passat per quatre etapes. Una etapa pràctica, una etapa utòpica, una 

etapa crítica i una etapa lúdica.  

Aquesta axiologia del consum ha esdevingut eficaç en l’anàlisi d’una marca i 

en la identificació de la seva posició. Segons Andrea Semprini (1995: 106) “Els 

conceptes utilitzats (pràctic, utòpic, crític i lúdic) són tan generals perquè han estat 

obtinguts a partir d’una categoria molt general de la semiòtica narrativa, la que 

oposa en una narració els valors de base als valors d’ús”. En aquesta dicotomia 

d’empelt greimasià, Floch qualifica els valors d’ús com a valors pràctics i els valors de 

base com a valors utòpics. Tot seguit, per extensió aconsegueix els valors lúdics i els 

valors crítics. 

Floch (1993: 147-8) identifica quatre grans tipus de valoritzacions a partir de 

l’oposició entre els valors d’ús i els de base subjacent a les diverses representacions i 

exaltacions de l’automòbil. Aquestes valoritzacions són les següents: 

— la valorització pràctica, que correspon als valors d’ús concebuts com a 

contraris dels valors de base. Es tracta de valors com la manejabilitat, el comfort, la 

solidesa, etc. 

— la valorització utòpica, que correspon als valors de base concebuts, una 

vegada més, com contraris dels valors d’ús (també es pot parlar de valors 

“existencials”). Es tracta de valors com l’aventura, la vida, la identitat, etc. 

— la valorització lúdica, que correspon a la negació dels valors “utilitaris”. Són 

valors lúdics el luxe, el refinament, la sumptuositat, etc. 
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— la valorització crítica, que correspon a la negació dels valors “existencials” 

que se li poden atribuir al cotxe. Es tractaria de la relació qualitat/preu i de la relació 

innovació/cost. 

Ara i aquí es planteja traslladar i adaptar aquesta conceptualització amb tots 

els matisos i prevencions possibles als valors i funcions desenvolupats per la natura 

representats en el discurs promocional, al perfil de consumidor que s’està dirigint el 

missatge publicitari i a les visions culturals de la natura arrossegades actualment per 

la cornucòpia publicitari.  

L’anàlisi del corpus d’anuncis ha fet adonar-nos-en que existeixen, a grans 

trets, dues grans nocions de natura. La natura substantiva i la natura adjectiva. Per 

natura substantiva s’entén aquella que realitza un paper central en la configuració 

del producte; la natura esdevé un element substantiu del producte; d’alguna manera 

forma part de la identitat del producte. Per exemple, en els casos d’anuncis de 

productes d’alimentació etiquetats com a “verds”. En canvi, la natura adjectiva es 

concep com una natura metafòrica que només té com a funció la d’adjectivar el 

producte. Per exemple, en el típic anunci d’un automòbil on el producte s’equipara a 

un animal salvatge.  
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Es proposa, a partir de l’observació i interpretació del corpus d’anuncis, la 

presència dels següents tipus de natures: 

  — La natura pràctica: es tracta d’una natura vinculada als valors d’ús, 

practicable i accessible. Aquests valors d’ús es caracteritzen per la seva finalitat 

concreta i utilitarista, a més de la seva oposició als valors de base. S’observa la 

natura des d’una perspectiva funcional i adient a la tasca que es busca d’ella. 

— La natura utòpica: s’oposa a la natura pràctica per la seva vinculació als 

valors de base i existencials (la identitat, la vida, l’aventura, la llibertat...). Es tracta 

d’una utopia lligada a un projecte específic connectat amb un temps futur que 

satisfarà l’absència i/o mancança detectada. 

— La natura crítica: matisa els valors “existencials” que se li pot atribuir a la 

natura; els valors que representa són l’honestedat, el realisme, la responsabilitat, el 

respecte, etc. Hom dóna molta importància als detalls i a les característiques dels 

productes. No s’ha de confondre amb la natura pràctica perquè en aquesta l’objecte 

es basta a si mateix mentre que en la valorització crítica de la natura, l’objecte se 
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l’examina a partir de principis externs basats en unes jerarquies i sistemes de 

referències ètics i polítics.  

— La natura lúdica: correspon a la negació dels valors “utilitaris”, s’oposa a la 

natura pràctica; els valors lúdics són el plaer, el joc, la fantasia, la ironia, etc. Es 

caracteritza per la seva complicitat, proximitat i participació amb l’objecte. Molt 

vinculada al món de les emocions i els plaers; permet una visió alegre i relaxada del 

món. 

 

 

Una vegada establerta aquesta tipologia quadrada, es passa a especificar quins 

valors són adscrits en la mostra d’anuncis a cada tipus de natura. Cal advertir que 

aquestes nocions no són absolutes, sinó que hi ha zones de transició que presenten 

punts de contacte i enriquiment mutu.  

Aquesta classificació en forma de quadrat s’utilitza ja que des d’un punt de 

vista metodològic es considera com ja s’ha dit operativa per a portar a terme els 

objectius plantejats.  
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Per últim, s’il·lustra amb una taula i un gràfic quins són els elements 

figuratius de cada tipus de natura i quin és el seu imaginari arquetípic. Per imaginari 

entenem el conjunt d’imatges i símbols socials característics. L’imaginari de les 

diferents natures presents a la publicitat porta implícit la forma d’entendre la natura 

per part de la societat de consum, és a dir, llurs creences,  idees,  mites i narracions. 
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4.2. La natura pràctica 

En publicitat existeix una natura emmotllada a les pretensions de l’home. Una natura 

que ha perdut o pal·liat la seva condició salvatge per ser domesticada i adaptada a 

les necessitats del seu usuari. Es tracta d’una natura inofensiva, pacificada, fàcil de 

manejar, que li simplifica la vida a l’ésser humà. Són espais accessibles, útils i 

practicables, com si fossin extensions de l’ésser humà. Pensem en espais treballats 

com un jardí, una terrassa amb vegetació, una piscina, etc., emprats en multitud de 

textos publicitaris per mitjà d’una estètica realista associada a la cultura de la segona 

residència. 

 En aquest tipus d’imatges publicitàries es representa una natura pràctica 

ordenada en funció d’un criteri estètic d’harmonia i equilibri inspirat en una 

concepció cultural realista d’una natura molt “artificialitzada”, supeditada sovint a la 

realització d’una funció estètica. Aquest tipus de natura és molt usada en anuncis de 

Decoració per compensar la fredor dels espais urbanitzats. 

 Tanmateix, la natura pràctica més clara és l’agrícola i la de casa malgrat que 

en tota la mostra tan sols tenim un cas (A.3), on apareix associada al sector de 

consum de l’alimentació. És una natura de producció fruit del treball de l’home sobre 

la terra. Aquesta manca de representació d’aquest tipus de natura es pot entendre si 

es té en compte que el capitalisme de consum amaga les diferents fases de 

producció d’un producte per centrar-se en la seva exhibició i representació final per 

tal de ser consumit. Aquesta és una natura fruit de l’esforç i el treball de l’home, i es 

dóna ja per garantida. És una natura que no té “glamour”, no ven, ja que implica 

suor i treball. 
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A.3 Exemple de natura pràctica agrícola. 

 

Per una altra part, la natura esdevé un element de disposició de l’espai ja que 

es lliga a la preservació de la intimitat per mitjà d’un realisme burgès que la connecta 

amb valors com l’individualisme o la por a l’altre. La fruïció i el gaudi no van més 

enllà de la unitat familiar (D.1, D.2, D.3., D.7 i D.8). S’utilitzen uns volums equilibrats 

fruit del conservadorisme formal correlat del conservadorisme social.  
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D.1 Exemple de natura pràctica, de tipus funcional. 

 

D.2 Exemple de natura pràctica, de tipus funcional. 
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D.3 Exemple de natura pràctica, que vol ser harmònica. 

 

D.7 Exemple de natura pràctica, reproduint models elitistes. 
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D.8 Exemple de natura pràctica, que apel·la al descans. 

 

 

 
 

VALORS DE LA NATURA PRÀCTICA: Utilitat, funcionalitat, domesticitat, ordre, 

harmonia, equilibri, simetria, proporció, jerarquia, realisme. 
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De la lectura de la taula 1, poden desprendre’s una sèrie de conclusions. Els 

elements figuratius més usats per la natura pràctica remeten als elements bàsics de 

la terra dotats d’un poderós simbolisme. L’arbre, per exemple, és un dels símbols 

fonamentals més estesos en totes les cultures a l’igual que l’aigua i el cel. 

La natura pràctica és una natura pacificada i/o ordenada, treballats els seus 

elements primordials per ser rendibilitzats. Així, doncs, la natura pràctica en els 

anuncis de decoració té el seu epítom en l’espai d’un jardí amb la gespa, els arbres, 

les flors i les plantes com a elements figuratius centrals. En canvi, en l’àrea temàtica 

de bellesa s’acostuma a representar espais propis d’una natura salvatge sota control 

amb elements figuratius característics com el mar i el cel. Les valències prototípiques 

de la natura pràctica es poden il·lustrar amb el següent esquema. 

  

  

 
 
 

TAULA 1
ELEMENTS FIGURATIUS DE LA NATURA PRÀCTICA

Element figuratiu Nº d'aparicions
Aigua 5
Arbre 5
Aus 1
Boira 2
Cel 11
Flors 3
Fruita 1
Gespa 1
Llac 2
Mar 6
Muntanya 2
Neu 1
Planta 1
Roca 1
Sol 2
Sorra 1
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Hi ha tota una sèrie d’elements recurrents que constitueixen l’imaginari prototípic de 

la natura pràctica. Aquestes formes són la gespa, les flors i els arbres. Es tracta 

d’una natura modelada per la mà de l’home segons un criteri estètic i/o funcional. 

Una natura “artificialitzada”, pacífica, que desenvolupa la seva plenitud funcional a 

través de la mirada humana. 

Per una altra part, el discurs de la natura pràctica, a quin tipus de consumidor 

es vincula?  

S’adreça a un consumidor que utilitza la natura com un instrument per al 

plaer al servei d’una pràctica vital individualista, ja sigui a través de la cura del cos, 

del consum de productes casolans o de la pulcritud del jardí familiar. Aquesta classe 

de consumidor gaudeix del triomf de la tècnica sobre la natura. La tècnica 

aconsegueix domesticar i/o accedir gràcies a l’esforç humà a entorns naturals 

feréstecs o simular-los.  

L’home domina la natura. L’usuari de la natura pràctica adopta una filosofia 

de l’optimisme pragmàtic que alimenta el narcisisme latent de cada individu. Ja li va 
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bé l’estat actual de les coses. Se n’aprofita d’una jerarquia ja existent per justificar la 

superioritat de la tècnica sobre la natura. La seva preeminència es basa en 

l’existència d’individus que no es poden permetre el tipus de productes vehiculats per 

la natura pràctica. La construcció cultural de la natura pràctica s’ha creat en temps 

optimistes, d’expansió econòmica i d’avenços científics i tecnològics.  
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4.3. La natura utòpica 

Tal com van veure els romàntics, la natura és tant un espai físic com un espai apte 

per a ser connotat amb tota una sèrie de sentiments i emocions. En aquest sentit, la 

natura utòpica és tant fisicitat com idealitat, espai extern per viure i espai intern per 

sentir. L’estetització galopant de la realitat té la seva manifestació en una natura 

idònia per a la projecció de les il·lusions i fantasies de l’individu narcisista. 

La natura utòpica es troba imbuïda per una cultura romàntica que la posa en 

contacte sovint amb el món de la bellesa i la seducció. Si l’home romàntic fugia de la 

ciutat al camp a la recerca d’experiències autèntiques que el posessin en contacte 

amb el més enllà, l’home publicitari busca en la seva convivència amb la natura 

utòpica un espai òptim per a l’alegria i el desig, per al plaer i l’(auto)exploració. 

La natura utòpica es manifesta en una natura de caire paradisíac associada a 

l’estètica de la bellesa, del viatge i a les begudes; acostuma a usar l’imaginari 

estereotipat sobre el Tròpic. Dominant en anuncis de viatges, i, en menor mesura, 

en productes de bellesa i en begudes i sucs.  

 De l’anàlisi de la mostra d’imatges que presenten un tipus de natura utòpica 

s’han observat una sèrie d’elements constants.  

La construcció utòpica de la natura es manifesta a través de dos eixos: l’eix 

horitzontal representa la llibertat, la facultat d’anar més enllà de l’establert; l’eix 

vertical simbolitza l’esperit de superació. Així, doncs, la natura utòpica presenta 

aquesta doble funció metafòrica: en uns casos com a espai de llibertat i 

independència, en d’altres com a espai de millorament i progrés. 

L’element utòpic “cel” desenvolupa un paper de primer ordre amb la clara 

voluntat d’utilitzar-lo com a fons perquè representi l’infinit. Acostuma a ser un cel 

acompanyat de petits núvols que trenquen la uniformitat visual. Es pretén 

transmetre la idea que el personatge té totes les possibilitats obertes per emprendre 

un nou projecte vital. Per una altra banda, aquesta sensació de dinamisme es 
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compensa amb un gust molt clar per l’horitzontalitat que provoca que siguin imatges 

molt ben assentades proporcionant al lector una seguretat necessària per comprar 

productes sense por. 

L’element natural “llum” du a terme un paper important com a component de 

la natura utòpica. Quan hi ha més llum es produeix un efecte de més vida i de més 

joventut enfront d’imatges més enfosquides que s’associen a una edat del comprador 

més madura o a un moment del dia determinat. La llum es pot interpretar 

platònicament com una font de coneixement que obre el camp de les possibilitats 

vitals. 

L’element natural “aigua” es situa entre la terra i l’aire marcant un tipus 

d’utopies més realitzables oposades a les grans utopies que utilitzen molt en la seva 

representació el cel.  

Tot seguit anem a exemplificar amb exemples extrets de la mostra d’anuncis 

analitzada la varietat de natura utòpica. 

BG.3 Exemple de natura utòpica. 
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V.6 Exemple de natura utòpica. 

 

M.1 Exemple de natura utòpica. 
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L’artefacte producte permet dominar un paisatge escarpat. És, de fet, una utopia 

conquerida a través del producte que és un símbol de poder: el poder per al domini 

de la natura i la conquesta de la utopia. 

 

VALORS DE LA NATURA UTÒPICA: Llibertat, felicitat, plaer, autenticitat, 

dinamisme, bellesa, alegria, desig, seducció, creativitat, individualisme / 

narcisisme. 

 

 

 

En la taula 2 s’observa el nombre d’aparicions dels diferents elements 

figuratius característics de la natura utòpica. Crida l’atenció l’elevat nombre de 

vegades que hi apareix un arbre. L’arbre és la vertical natural i suggereix els 

significats propis d’aquesta direcció. En aquests casos, la utopia representa l’esperit 

de superació i de progrés. A més, l’arbre és un ésser viu, on acostumen a produir-

s’hi els fenòmens cíclics de la natura: brotar, florir, fructificar, decaure i morir. Per 

una altra part, l’arbre vincula els tres plànols concebuts per l’home: les seves arrels 

s’enfonsen en la terra obtenint de les profunditats la nutrició necessària; es fa 

TAULA 2
ELEMENTS FIGURATIUS DE LA NATURA UTÒPICA

Element figuratiu Nº d'aparicions
Animals 7
Arbres 98
Cel 41
Estel 1
Flors 3
Fulles 2
Gèiser 1
Llac 1
Llum 4
Mar 25
Núvol 28
Roca 3
Sol 7
Sorra 3
Tornado 1
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present sobre la superfície projectant la seva ombra; i es remunta cap a les altures 

apuntant al cel. El món superior, el món terrenal i el submón queden units per 

l’arbre, que opera com a nexe entre els diferents estrats (F. Revilla, 1999). A la 

simbologia vertical, se li uneix la simbologia horitzontal: el fet de vincular els tres 

plànols esdevenint un punt cardinal; al seu voltant s’ordena l’existència visible. Aquí 

rau justament bona part del seu elevat contingut utòpic que entrelliga l’eix 

horitzontal (llibertat) i l’eix vertical (superació) en un sol element figuratiu. 

 Altres dos elements que tenen una presència destacada són el mar i els 

núvols. El mar es vincula a l’eix horitzontal de la llibertat tot simbolitzant el 

dinamisme de la vida, les seves possibilitats i limitacions; per la seva banda, els 

núvols es connecten directament amb l’eix vertical com a símbol de superació, de 

canvi i de fragilitat. 

La natura utòpica pertany a la semàntica del desig, d’allò difícilment 

accessible i llunyà situat en un temps futur. A partir dels quatres elements naturals 

capitals (aigua, llum, cel i terra) es construeix l’imaginari arquetípic d’aquest tipus de 

natura. Dins d’aquests quatre elements fonamentals de la natura, el cel realitza un 

rol dominant amb tota la càrrega metafòrica que li atribueix la nostra cultura com a 

espai il·limitat i eteri. Sense anar més lluny, el Déu bíblic és un déu del cel. Es tracta 

d’un element característic d’utopia, d’obertura de possibilitats. La combinació 

d’aquests components configuren els elements figuratius prototípics de la natura 

utòpica. 
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La morfologia del tipus de consumidor de natura utòpica és molt elevada a 

causa de la riquesa semàntica d’aquest engranatge metafòric, però presenta un 

element en comú: l’idealisme. Aquesta concepció de natura recorre a les ànsies de 

l’individu per oblidar els seus problemes quotidians i gaudir de les excel·lències d’una 

natura ideal i seràfica. Es tracta d’una perspectiva de la natura que emfatitza 

l’alliberament de l’esperit que proporciona el seu contacte. El missatge va dirigit a un 

lector inquiet, creatiu. 

 El consumidor idealista té una gran capacitat per relativitzar dins dels 

diferents productes concurrents. El seu tret distintiu és la separació entre ment i 

matèria, i la insistència en la primacia de la ment. Els objectes li parlen directament 

en una mena d’animisme comercial adreçat a les capes interiors del receptor. Per a 

l’idealista, cada producte té una ànima, un esperit que el distingeix de la resta i 

aquest és el fet que realment valora. 

 El terme “idealista” s’usa aquí en un sentit ampli i genèric per identificar 

aquelles tendències cap a la natura utòpica desenvolupades per part d’un públic 

ideal. 

ELEMENTS FIGURATIUS PROTOTÍPICS DE LA NATURA UTÒPICA

NATURA 
UTÒPICALLUM

CEL

AIGUA

TERRA

ELEMENTS FIGURATIUS PROTOTÍPICS DE LA NATURA UTÒPICA

NATURA 
UTÒPICALLUMLLUM
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 Aquesta filosofia “naturalista” està dominada per una actitud optimista i 

racionalista cap a les possibilitats fixades pel mercat. A aquest tipus de consumidor li 

agrada especular sobre la naturalesa i significat dels objectes de consum. El 

consumidor idealista tracta de trobar en el consum de productes embolcallats per 

una aura de natura utòpica allò que la vida li nega. 

 El món d’aquest lector ideal encara està per arribar. Busca en el contacte amb 

una natura utòpica un fi en si mateix, i alhora la dota d’una mena de concepció 

mística. El consumidor idealista més que un consumidor racional es converteix en un 

hoste del consum. Hi ha en aquesta ideologia del natural una mescla d’elements 

racionals i irracionals que la fan poc atractiva per a ments pragmàtiques i analítiques 

com les caracteritzades en l’apartat anterior pel que fa a l’arquetipus de consumidor 

de natura pràctica. 
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4.4. La natura crítica 

La natura crítica pot ser concebuda com una intersecció de la natura pràctica i de la 

natura utòpica, principal dicotomia entorn de la qual, es basteix el mapa semiòtic de 

la natura en el discurs publicitari. Així doncs, si és un consumidor sensibilitzat amb la 

natura i, per tant, consumidor de productes amb l’etiqueta “bio”, s’acostaria a una 

valorització pràctica de la natura, mentre que si connecta la seva actitud crítica amb 

un projecte utòpic sobre la natura s’aproparia a una sensibilitat transformadora dels 

valors col·lectius. 

La natura crítica es defineix per qüestionar la realitat imperant. L’extensió de 

la sensibilitat ecològica té el seu parangó en la proliferació de productes que apel·len 

a la seva condició “biològica” i/o “ecològica”. Es busca un consumidor sensibilitzat 

que es desmarca a través de les seves pautes de consum del públic dominant. 

Compara, avalua i critica entre les diferents ofertes concurrents. Es tracta d’un tipus 

de consumidor que somnia en un major control en la fabricació i elaboració buscant 

la identitat del producte en allò essencial, bàsic i senzill enfront de la cultura de 

l’aparença. Per al consumidor de “natura crítica”, l’acte de consum és, sobretot, un 

acte ideològic connectat a un sistema de referències i a una visió del món. S’examina 

a l’objecte en funció de principis externs que responen a una idea sobre el bé i el 

mal, sobre el correcte i l’incorrecte. La identitat del producte es connecta a l’atribució 

d’un determinat sentit sobre el món, a una recerca de la veritat. 

S’utilitza una estètica realista que apel·la al sentit de la responsabilitat i de la 

moralitat del consumidor. Es ressalta les característiques internes del producte per 

damunt del seu aspecte o atractiu extern.  

La natura crítica es pot dividir en dues grans famílies: 

— La natura sàvia associada a la idealització de la natura com a font de 

regeneració i sapiència. La natura posseeix una sèrie de qualitats positives que la 

converteixen en el millor ajut per a una vida sana. 
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— La natura ecològica associada a la reivindicació d’un tracte respectuós cap 

a  la natura per part de l’home. 

 

 

 

En el corpus analitzat, destaca el fet de les poques imatges que utilitzen una 

visió de la natura crítica, i, en concret, un punt de vista ecologista, fenomen que es 

pot explicar pel fet que l’ecologisme, en un sentit estricte, és contrari a la pràctica 

del consumisme ja que fa del reciclatge un de les seves idees força principals. 

S’empra una natura idealitzada, quan no directament sacralitzada, on s’apel·la a una 

noció de natura sàvia com a guaridora dels mals que afecten la humanitat.  

Formalment, es tracta d’una tipus de natura representada de forma manual, 

amb una empremta personal, ja sigui una tipografia a mà, traços lliures, subratllats, 

etc. Es tracta de la natura de cadascú que implica un retrobament amb el jo autèntic 

del consumidor a través de la incitació a una voluntat de canvi. A més, s’empra una 

estètica quotidiana, realista, però a la qual se li superposa elements de 

personalització que la singularitzen. 

 

TIPUS DE NATURA CRÍTICA

NATURA 
CRÍTICA

Natura sàvia

Natura ecològica

TIPUS DE NATURA CRÍTICA

NATURA 
CRÍTICA

Natura sàvia

Natura ecològica
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B.22 Exemple de natura sàvia. 

 

S.1  Exemple de natura sàvia. 
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B.5 Exemple de natura sàvia. 

 

A.2  Exemple de natura sàvia. 
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VALORS DE LA NATURA CRÍTICA: Autenticitat, veritat, responsabilitat, 

reflexió, moralitat, raciocini, canvi, personalització, individualitat. 

 

De les dades de la taula 2 i del conjunt de la mostra, es desprèn que la 

natura crítica és una natura lligada a la nutrició, però a un tipus de nutrició que 

exclou la carn ja que, en general, no gaudeix de la pàtina d’ecològica, i més després 

de crisis com la de les “vaques boges”. La desconfiança del consumidor amb allò que 

ingereix desenvolupa en la natura crítica la seva màxima expressió. 

 

 

TAULA 3
ELEMENTS FIGURATIUS DE LA NATURA CRÍTICA

Element figuratiu Nº d'aparicions
Aigua 1
Camp 1
Cel 2
Cereals 2
Flors 4
Fruita 3
Herba 2
Verdura 6



 172

 

 

Pel que fa als seus elements figuratius prototípics, la natura crítica es divideix entre 

allò comestible i allò no comestible. La noció de natura crítica vehicula uns valors 

associats a una ètica del consum responsable. De fet, apel·la de forma directa al 

sentit de la responsabilitat individual, a la semàntica del deure. Posseeix un fort 

component moral(itzador). En una societat cada vegada més sensibilitzada per les 

propietats nutritivies dels productes, aquest ús de la natura té el camp abonat per 

ser representat en anuncis de temàtica de salut, alimentació i bellesa. En sentit 

contrari, aquesta forma de concebre els valors adscrits a la natura esdevé gairebé 

inexistent en nuclis temàtics més associats a epítoms de la modernitat com el motor i 

la tecnologia. Es tracta d’una natura que actua sobre les capes interiors de l’individu. 

Hom col·loca, en primer terme, una fruita, un vegetal, un cereal, productes que 

impliquen valors com l’autenticitat i la individualitat. Són elements naturals concrets, 

tangibles, d’ús quotidià i habitual. 

 El consumidor tipus de natura crítica realitza una lectura crítica, dissident als 

antípodes de l’usuari de natura pràctica. Segons la seva ideologia, a mesura que la 

societat de consum s’ha anat estenent i consolidant, els humans s’han allunyat més i 

ELEMENTS FIGURATIUS PROTOTÍPICS DE LA NATURA CRÍTICA
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més d’un suposat estat originari o primitiu en harmonia amb la natura. Es troba 

immers en un estat de nostàlgia, d’enyor d’un passat idíl·lic que cal recuperar en el 

present per mitjà del consum d’uns productes respectuosos amb el medi natural. 

Aquesta actitud davant de la natura està basada en la ingenuïtat i en les bones 

intencions perquè sovint aquells productes etiquetats com a “naturals” o “ecològics” 

no ho són pas.  

 El consumidor tipus de natura crítica creu en la superioritat de la natura per 

damunt de tota creació humana. L’home ha estat corromput, i de retruc, ha 

corromput el planeta, per abusar i confiar en excés en el poder de la raó i el 

pensament. Aquesta mena de consumidor és antimaterialista i acostuma a rebutjar el 

món de les noves tecnologies per excessiu i sobrer. 

 El lector ideal de la variant de natura crítica anomenada natura sàvia accepta 

l’evolució general del mercat de consum, però considera el procés global com un 

declivi, més que com un avenç. És per això que busca productes que, en teoria, 

garanteixin llurs propietats naturals. En canvi, el lector ideal de natura crítica de tipus 

ecològic glorifica i exalta la vida senzilla i aquells que la practiquen qüestionant 

l’evolució general de l’escenari vital. Aquest tipus de consumidor aconsegueix unir el 

que és correcte i el que és màxima expressió de la natura. En el fons, aquesta noció 

de natura té una dimensió cognitiva i una dimensió conductual. Es refereix a actes i 

a les idees subjacents sobre el correcte i l’incorrecte que donen forma a aquestes 

acccions. L’acceptació de la natura com a font de moral és un  principi comú de les 

dues variants de natura crítica.  

Totes dues actituds de concebre la natura són doctrines estretament 

interrelacionades i expressen en el fons un descontent comú amb la condició 

humana existent, però tenen orígens i històries diferents. 
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4.5. La natura lúdica 

La natura lúdica pot ser interpretada com una variant de la natura utòpica ja que el 

missatge va adreçat a un consumidor que s’identifica fàcilment amb continguts 

emocionals i subjectius. En el joc es produeix una suspensió temporal que recorda a 

l’ideal utòpic de l’abolició del temps i del treball. Per mitjà d’aquest ús de la natura, 

s’alimenta la necessitat dels individus per tenir aspiracions i intuïcions que conformen 

el canemàs de llurs materials simbòlics i mítics. 

 En la natura lúdica es juga amb la natura a través de la seva representació. 

Es concep la natura com un joc. Aquesta és una forma de natura que apareix 

alterada, modificada, per mitjà de diferents procediments formals i retòrics. 

L’element natural presenta diferents canvis que poden ser: 

— Modificacions cromàtiques (B.2 i B.3) per mitjà de l’ús de colors molt 

brillants i la presència d’elements metàl·lics. 

B.2 Exemple de natura lúdica. 
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B.3 Exemple de natura lúdica. 

 

 

— Modificacions en la disposició formal (B.9 i B 10) que provoquen la 

tergiversació de la disposició natural dels elements. 
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B.9 Exemple de natura lúdica. 

 

B.10 Exemple de natura lúdica. 
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— Modificacions en el tractament de la temporalitat (V.4). 

 

V.4 Exemple de natura lúdica. 

 

 

— Modificacions de la realitat (A.4) que transformen la representació 

convencional dels fets. 



 178

V.4 Exemple de natura lúdica. 

 

D’aquesta manera, com a factor constant de la natura lúdica es pot afirmar 

que sempre hi ha un element natural alterat. La natura es disposa fora de la seva 

forma convencional tot buscant trencar amb la normalitat a través del joc, del somni, 

de l’oníric o de l’original. 

La seva estètica pot partir del realisme, però, normalment, amb alguna nota 

discordant respecte de la realitat estricta. S’acostuma a trobar una natura més 

atrevida, més “avantguardista” que pot estar lligada al món de la fantasia, el joc i el 

somni. Es parla d’una natura lúdica que posseeix un caràcter radical de cosa fictícia i 

desevetlla en la vida relacions entre grups que, premetidament, s’envolten de misteri 

o accentuen mitjançanant la seva disfressa la imaginació enfront del món quotidià. 

 

VALORS DE LA NATURA LÚDICA: Diversió, novetat, canvi, modificació, ironia, 

somni, il·lusió, sorpresa, emoció, fantasia, originalitat. 
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La natura lúdica s’associa a allò divertit i entretingut. Com s’observa a la taula 

4, els elements figuratius prototípics més usats són els animals que resulten divertits 

i/o originals, i els vegetals plaents (flors i fulles) que (re)creen atmosferes agradables 

i/o oníriques. Trobem dos nivells de figuració: d’una banda, els vegetals plaents i els 

fruits, de l’altra, els animals i el cel amb una gran capacitat d’evocació. 

 

 

 

TAULA 4
ELEMENTS FIGURATIUS DE LA NATURA LÚDICA

Element figuratiu Nº d'aparicions
Aigua 3
Animal 7
Arbre 3
Cel 6
Estel 1
Flors 6
Fruita 1
Fulles 4
Iceberg 1
Llac 1
Muntanya 3
Núvol 3
Riu 1
Terra 2
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Una de les activitats preferides per part dels individus per buscar escapatòries 

respecte la realitat quotidiana és el joc. El tipus de natura lúdica pretén atreure a un 

consumidor tipus necessitat d’alliberar la fantasia a la recerca d’unes condicions 

ideals. La natura lúdica és supèrflua, i justament en això rau el seu atractiu: la seva 

condició de natura artificial usada d’una forma amb pretensions d’originalitat i 

d’impacte, però sense una finalitat gairebé ben definida. Es busca un consumidor 

que valori la sorpresa, sense por a l’atzar o al desconegut. El treballador busca 

escapar-se de la rutina diària lliurant-se a qualsevol activitat lúdica que l’alliberi 

durant una estona de la tenalla laboral. Es tractarà d’una persona de mentalitat 

oberta i moderna, permeable al canvi i a la innovació en les seves formes de 

consum. 
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4.6. Valors simbòlics dels elements naturals 

En el corpus s’han detectat els següents elements naturals transmissors d’una sèrie 

de significats: 

 

ELEMENTS  NATURALS    VALOR SIMBÒLIC 
 

AIGUA  Profunditat, interioritat, calma, 

dinamisme, mobilitat, puresa, 

bellesa 

CEL Infinit, més enllà, transcendència, 

utopia, ordre còsmic 

SOL       Vida, perill, escalfor, alegria 

PLUJA Perill, risc 

MAR I PLATJA  Llibertat, joc, relaxament, 

hedonisme 

ILLA       Paradís terrenal, espai autònom 

CAMP       Salut, tranquil·litat, benestar  

LLAC       Temps d’oci, gaudi, sorpresa 

GLACERA      Inaccessibilitat, llunyania 

ICEBERG      Ocultació 

TORNADO/GEISER     Força, violència, caos 

MUNTANYA Llibertat, aventura 

DESERT Soledat, misteri 

BOSC Secret, inaccessibilitat, fertilitat 

PALMERA Tròpic, vacances 

FLORS Bellesa, plaer, feminitat, sexualitat 

VERDURES  Autenticitat, veritat, aliment 
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CEREALS      Energia, salut 

OCELLS      Lleugeresa, condició aèria 

POMA Temptació, pecat 

MADUIXES Dolçor, frescor, sensualitat 

KIWI Rugositat, aspresa, rodonor 

LLEÓ       Força, poder 

GOS       Fidelitat, col·laboració  

CÉRVOL      Independència, llibertat, noblesa 

ZEBRA, NYUS (animals sabana)   Salvatge, llibertat, exotisme 

MOL·LUSC CEFALÒPODE    Originalitat, diferència, estranyesa 
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Valors Utòpics Elements Naturals Valors Pràctics Elements Naturals

Puresa Aigua Salut Cereals

Bellesa Cel Benestar

Profunditat Sol Aliment

Interioritat Mar Energia

Calma Illa

Infinit

Valors Crítics Elements Naturals Valors Lúdics Elements Naturals

Veritat Verdura Alegria Mar i platja

Autenticitat Gos Joc Llac

Fidelitat Hedonisme Poma

Dolçor Oci Mol·lusc

Frescor Plaer

Sorpresa

Vacances
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4.7. Anàlisi de la relació entre les formes culturals de la natura i els valors 

de marca  

En aquest apartat anem a aprofundir una mica més en l’estudi de la relació que 

s’estableix entre les formes culturals de la natura i els valors de marca que hi estan 

associats. Tot seguint la dicotomia establerta per Greimas (1966), entre valors de 

base contra valors d’ús, Floch (1993) concep els valors d’ús com a valors pràctics i 

els valors de base com a valors utòpics per mitjà de l’eina heurística coneguda com a 

quadrat semiòtic. A continuació, desenvolupa els valors lúdics i els valors crítics per 

expansió d’aquesta dicotomia principal. 

 En primer lloc, s’il·lustra amb un gràfic les correspondències que s’hi han 

detectat entre natures culturals i natures de marca. En segon lloc, es pretén explicar 

de forma detallada el funcionament i la lògica interna dels vincles entre els relats 

culturals de la natura i els seus relats de marca. 
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La natura pràctica es connecta a una doble concepció cultural tot depenent del tipus 

de producte sobre el qual s’hi fa referència. D’una banda, la natura pràctica per 

antonomàsia és la natura agrícola, ramadera i casolana lligada en uns casos a una 

noció cultural clàssica, tradicional, i en d’altres connectada a una noció moderna que 

desplega valors racionals i utilitaris com són l’ordre, l’equilibri i l’harmonia. En 

aquestes situacions, ens trobem amb una natura eminentment instrumental, una 

“natura gos”, submisa i obedient, però que, tanmateix, és imbuïda d’una moralitat, 

d’uns sentiments.  

Per la seva part, la natura utòpica és produïda per mitjà de dos formats 

culturals principals: el romàntic i el surrealista. Hom pot interpretar el surrealisme 

com una radicalització dels postulats romàntics ja que es desenvolupa fins a les 

últimes conseqüències el paper de la subjectivitat moderna en el camp de la 

creativitat humana. 

La natura utòpica es connecta a una dimensió cultural romàntica en anuncis 

de motors, viatges i begudes. Són sectors de consum associats a la cultura de l’oci i 

de les vacances. En anuncis de motor esdevé per antonomàsia un espai de llibertat 

tot emprant-se una concepció cultural de natura romàntica vinculada a valors com la 

llibertat, l’evasió i l’aventura controlada. L’escapada moderna té ben poc a veure 

amb allò que cercaven els romàntics en el seu contacte amb la natura, però es 

relaciona, epidèrmicament, amb el romanticisme, per la voluntat de fugida i de 

recerca d’experiències diferents a les marcades per la vida quotidiana. 

 A més a més, la natura utòpica utilitza, de vegades, una forma cultural més 

avançada, “avantguardista” de representar la natura, que s’ha anomenat 

“surrealista”. La presència de marques que usen la natura utòpica lligada a una noció 

cultural de natura surrealista es localitza en els sectors de consum de bellesa i de 

decoració. Es tracta d’una natura vinculada a valors com la fantasia, la imaginació i el 
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somni. En aquests casos, la natura utòpica de tipus màgic i/o oníric s’apropa a les 

marques que empren una natura lúdica relacionada amb unes formes culturals 

surrealistes en anuncis de bellesa, viatges i alimentació. 

 En aquest sentit, la natura lúdica respon sempre a una dimensió cultural 

“avançada”, irònica, entretinguda, on es modifica la realitat a través de diferents 

procediments per fer-la més atractiva i juganera. El seu rerafons cultural remet a 

aquelles tradicions artístiques que van començar a qüestionar la forma racional 

d’entendre la realitat. 

 Pel que fa a la natura crítica, tal com ja s’ha vist, l’hem dividit en dues 

classes: la natura sàvia i la natura ecològica. La natura sàvia usa una noció cultural 

moderna de natura on aquesta és manufacturada per l’home, en principi, per 

domesticar-la i millorar-la. És el cas de productes de salut i alimentació on la tècnica 

utilitza la natura com a component fonamental del producte. En aquests casos, 

s’empra l’anomenada ideologia del natural que sovint no és més que un esquer 

publicitari ja que no obeeix a les condicions pròpies de fabricació del producte. Sovint 

se substitueix moltes de les matèries primeres naturals —com ara la mel, la llimona, 

la llet i els olis essencials— per d’altres de sintètiques amb la voluntat de construir 

una imatge de producte més ecològica i saludable. La “natura sàvia” és moltes 

vegades una mera impostura. 

 La segona variant de natura crítica, l’ecològica, es connecta a una concepció 

cultural de natura clàssica en productes d’alimentació que apel·len a valors com la 

tradició, l’autenticitat i la veritat. Es tracta d’una natura tradicional, de tota la vida, es 

pot anomenar “natura mare”, mai enganya i vehicula valors com la seguretat i la 

confiança dins d’un món canviant i desbocat. 

 Aquestes diferents variants en els usos que en fa la publicitat de la natura no 

són emprades en el mateix grau i proporció. Hom ha treballat amb una mostra de 
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125 anuncis que contenien algun element natural. D’aquest conjunt, hem quantificat 

quants anuncis empren la natura utòpica, la crítica, la lúdica i la pràctica: 

 

Natura utòpica: és emprada en un total de 62 anuncis. 

Natura pràctica: és emprada en un total de 27 anuncis. 

Natura crítica: és emprada en un total de 10 anuncis. 

Natura lúdica: és emprada en un total de 26 anuncis. 

 

D’aquestes dades, destaca l’elevat ús que en fan els relats de marca de la 

construcció cultural utòpica de la natura en tots els sectors de consum analitzats. Per 

què la publicitat utilitza més una concepció utòpica de la natura en detriment d’altres 

usos?  

Principalment, aquest ús es localitza en el complex temàtic bellesa-salut, però 

també en decoració, viatges i motor. La meitat de la mostra utilitza una noció de la 

natura que la lliga culturalment amb aquelles tradicions que l’han concebuda com un 

lloc on escapar-se’n o un objecte per experimentar noves formes amb propietats 

màgiques. En tots aquests casos, es tracta d’una natura adjectiva que s’utilitza en 

funció d’interessos que la sobrepassen.  

La pràctica idealista de la publicitat troba el seu correlat en una concepció 

utòpica de la natura com a ideal a assolir per part del consumidor. Es desenvolupa a 

través d’una construcció imaginària que proposa un ideal absolut en nom d’un passat 

arquetípic o d’un principi suposadament elemental. La valorització imaginària de la 

natura es un fenomen que es retrotreu a la mitologia de la pau campestre iniciada en 

el període hel·lenístic, on es produeixen les primeres aglomeracions (Alexandria, 

Siracussa) urbanes. Els tòpics inicials van ser traçats pels “Idil·lis” de Teòcrit fa dos 

mil quatre-cents anys. Ni Virgili ni Horaci van ser camperols, sinó persones que vivien 

submergides en el cafarnaüm que devia ser la Roma d’August. És lògic que 
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suspiressin per la pau del seu “hortus”, allunyat del ritme enfebrit de la Urbs. Al llarg 

de la història cultural, aquest procés d’idealització tindrà un altre moment climàtic 

amb el romanticisme i es consolida amb la modernitat. D’aquesta forma, es produeix 

una elaboració cultural de la natura lligada a valors existencials (aventura, refugi, 

descans, bellesa, somni...). 

 En l’altre extrem, crida l’atenció l’escàs ús que fa la publicitat comercial del 

paradigma crític sobre la natura malgrat que darrerament hi ha una tendència en 

augment arran de fenòmens incipients com la por moderna a causa del canvi 

climàtic. La natura concebuda com una amenaça és representada tímidament per la 

publicitat, tot i que ens aventurem a pronosticar un canvi de tendència en els 

propers temps. Cada vegada més la natura fa més por ja que se l’associa també a 

les catàstrofes naturals que gaudeixen d’un cobertura mediàtica desproporcionada 

durant l’estiu (sobretot el mes d’agost) a causa de l’escassedat de notícies. Aquesta 

“natura bèstia”, concebuda com una natura que no ha de ser molestada a causa de 

la seva violència i força, produeix molt de respecte en l’opinió pública i es fomenten 

polítiques per deixar-la tal com està perquè no es manifesti d’una forma tan abrupta 

i agressiva. Tanmateix, a hores d’ara en la cultura promocional és hegemònica una 

noció idealista de la natura tot i que hi ha indicis per augurar un canvi de paradigma 

al llarg del segle XXI. 

 

 

 

 

 

 

 



 189

V PART: Conclusions sobre el discurs de la natura en els sectors de consum 

analitzats 

5.1. Introducció 

 

En la taula 5 s’observa com són usats els diferents tipus de natura en els sectors de 

consum analitzats. Per una banda, crida l’atenció l’escàs ús que se’n fa de la natura 

crítica, lligada sobretot a la nutrició i a l’alimentació en estreta connexió amb la salut. 

L’escassa representació de la natura crítica que implica una reflexió al voltant de la 

condició mateixa de la natura (una “metanatura”) es pot explicar perquè la publicitat 

actual representa de forma majoritària la natura concebent-la fonamentalment com 

un espai òptim per a l’entreteniment i l’evasió en funció d’interessos que la 

ultrapassen. És per això que la forma narrativa de natura dominant en el conjunt de 

la mostra és la utòpica relacionada amb recursos retòrics emblemàtics com la 

metàfora i l’al·legoria, formes de paral·lelismes semàntics que busquen transportar el 

consumidor a un univers vital ideal a través de la mediació del producte. En aquests 

casos, el producte cotxe concebut com a instrument de la utopia és gairebé 

arquetípic d’aquesta mena de relats. Les seves formes de representació més 

habituals són espais oberts, profunds, o espais empinats que l’apropen al concepte 

de cim i de superació.  

La natura utòpica posseeix una important càrrega retòrica amb punts de 

connexió amb formes narratives tradicionals com el mite i la faula. D’aquesta 

TAULA 5
USOS DELS DIFERENTS TIPUS DE NATURA EN LA MOSTRA ANALITZADA

Natura Utòpica Natura Pràctica Natura Crítica Natura Lúdica Total Mostra
Bellesa 20 11 2 13 46
Salut 7 2 4 4 17
Alimentació 2 - 3 1 6
Beguda 5 - 1 - 6
Decoració 8 7 - 1 16
Viatges 8 1 - 3 12
Motor 8 6 - 1 15
Tecnologia 4 - - 3 7

Total: 62 27 10 26 125 Anuncis
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manera, la natura utòpica és usada en tots els sectors de consum, mentre que la 

natura crítica es concentra en el complexe nutrició-salut. En el cas de la crítica, es 

tracta d’una natura substantiva que d’alguna manera forma part de la identitat del 

producte i troba la seva encarnació prototípica en els anomenats productes 

“ecològics”. 

Per la seva part, la natura pràctica és una natura de produccció, fruit de 

l’acció de l’home, modelada segons els seus interessos i gustos. En certa manera, és 

una natura “artificialitzada”, humanitzada i sotmesa a les pretensions del 

consumidor. Una de les seves formes de representació emblemàtica és el jardí d’una 

segona residència com s’ha observat en el cas dels anuncis de decoració.  

Pel que fa a la natura lúdica, es manipula la natura a través de la seva 

representació per embellir i/o divertir amb la forma i el sentit del producte. El seu cas 

més comú es produeix en els anuncis de salut i bellesa, on es ven un tipus de 

producte amb una natura juganera, modificada per fer-la més atractiva i 

entretinguda. Hi ha força casos on allò utòpic i allò lúdic presenten punts 

d’intersecció i en alguns ocasions s’arriben a complementar recíprocament. 
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5.2. Anàlisi global del discurs de la natura en anuncis de bellesa 

D’antuvi, cal destacar la significativa (sobre)presència d’elements naturals en la 

publicitat relativa a productes i marques de bellesa. És així com una part molt 

rellevant del corpus d’anàlisi ha estat ocupada per textos que tenen com a temàtica 

central la cura i l’embelliment del cos. Aquest no és un fet ni gratuït ni arbitrari. La 

connexió entre el binomi bellesa-salut i la natura en la nostra societat és molt directa 

i alhora  molt variada en les seves manifestacions narratives.  

 Els diferents tipus de natura establerts en la tipologia de l’apartat anterior es 

localitzen en els textos publicitaris relacionats amb la bellesa. Si la intuïció pot dir-nos 

que es produeix una representació dominant de la natura utòpica i les seves 

respectives subclasses mitologitzants, aquest fet amb les dades a l’abast cal matisar-

lo ja que el sector de consum de la bellesa utilitza també amb profusió una natura 

lúdica, i, en menor mesura, una natura crítica. 

La natura esdevé tant l’ideal estètic a assolir per part del subjecte consumidor 

com l’essència del producte o l’espai de la utopia. Es tracta, per tant, d’una natura 

polimorfa i polifuncional que adopta diferents formes i realitza diferents funcions 

narratives.  

Així doncs, l’Element Natural realitza diferents rols narratius al si de les 

imatges analitzades. 

En primer lloc, la marca/producte pot agafar la natura com a model a imitar 

(B.3, B.9, B.39, B.45). “La marca X és com un fruit/una flor/un animal, etc.,”. 

L’element natural es converteix en font d’inspiració i/o imitació en la construcció del 

producte. S’empra l’element natural com l’enllaç retòric entre l’objecte i els usuaris. 
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B.3 La natura com a model a imitar. 

 

 

B.9 La natura com a model a imitar. 
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B.39 La natura com a model a imitar. 

 

B.10 La natura com a model a imitar. 
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 En segon lloc, l’element natural pot realitzar una funció contextual. El 

producte se’l situa perfectament integrat amb l’entorn (B.7, B.8, B.14). La natura 

esdevé un espai adscrit a uns valors positius i ideals (puresa, autenticitat, descans, 

etc.) com a element capital de la cultura de l’oci. 

 

B.7 La natura com a espai contextual. 
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B.8 La natura com a espai contextual. 

 

A.14 La natura decorat. 
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En tercer lloc, la pròpia imatge es pot trobar carregada d’elements de 

“naturalitat” (B.11). Es pot produir una mena de síntesi entre natura i cultura tot 

proporcionant-li al producte/marca unes connotacions lligades al món de la natura 

utòpica de caire salvatge. 

 

B.11 La imatge “naturalitzada”. 

 

 

 En quart lloc, podem trobar-nos amb una natura molt artificialitzada (B.15, 

B.17 i B.37). Hom representa un medi natural molt convencional. Són una mena 

d’element naturals manipulats, sintètics i postissos (flors de plàstic, animals de tela, 

paisatges de cartó pedra, etc.) al servei del desplegament semàntic del 

producte/marca. 
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B.15 La natura artificialitzada. 

 

 

B.17 La natura artificialitzada. 
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B.37 La natura artificialitzada. 

 

 

En cinquè lloc, l’element natural pot esdevenir la matèria prima del producte 

(B.20, B.26 i B.32). La natura cobreix totes les parts de la realitat del producte. La 

pròpia qualitat interna del producte acaba manifestant-se en el seu aspecte extern. 

L’element natural és alhora la matèria prima del producte, i el resultat de la seva 

aplicació.  
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B.20 La natura producte i el producte de la natura. 

 

 

B.20 La natura producte i el producte de la natura. 
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B.32 La natura producte i el producte de la natura. 

 

 

 Per últim, es dóna el cas on la pròpia natura modificada per la mà de l’home 

esdevé la mercaderia a promoure (B.33). L’element natural culturitzat devé el 

subjecte del discurs. 
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B.33 La natura en venda. 

 

 

D’aquesta manera, l’element natural realitza diferents funcions narratives al si 

del discurs que entronquen amb grans tendències socials existents i a la seva 

representació en els mitjans de comunicació i la publicitat. 

En un món occcidental amb les referències supraindividuals en fallida, 

l’individu esdevé el seu propi far. Els missatges dels anuncis de bellesa reforcen la 

idea d’ocupar-se d’un mateix, de revaloritzar-se i de reforçar la figura per tots els 

mitjans a l’abast. “Un mateix” acaba esdevenint un valor segur absolutament 

inqüestionable. L’element natural és un ferm aliat en la cura d’un mateix. Tant el 

consumidor pot anar a un balneari o a una platja a relaxar-se com aplicar-se una 

crema de cosmètica natural. La natura és ensems un espai ideal per a ser mirat com 

una substància per a ser ingerida. La platja com a metàfora concentra aquestes dues 

formes emblemàtiques d’apropar-se a la natura per part del sector de consum de la 

Bellesa: la natura adjectiva i la natura substantiva. 
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 A més a més, s’observa que existeix una tendència cap a la “neoautenticitat” 

on les marques aposten a fons per la tradició i el passat. S’emfatitza la importància 

de descobrir l’ingredient original fidel a la natura per aprofitar-se de les seves 

qualitats beneficioses durant un llarg temps. 

 Aquesta característica entronca amb la voluntat de modelar el cos tot 

remetent a l’ideal de l’eterna joventut. Molts productes de bellesa han estat 

observats envoltats o coberts d’aigua. Aquest fet s’explica perquè la frescor en 

l’alimentació o en els productes de cosmètica s’ha tornat fonamental. S’emfatitza tant 

l’origen natural del producte com la pròpia natura tot apel·lant a la novetat, per tant, 

a la joventut, a la major frescor del producte. 

 D’altra banda, en molts dels productes de bellesa analitzats, l’element natural 

porta a terme una funció contextual. El culte a l’evasió, a l’escapada, a les vacances, 

respecte d’una realitat rutinària, limitada i desencantada es manifesta en el 

desenvolupament d’estratègies de reinvenció i resorgiment personal. La “nostàlgia 

del paradís perdut” amb l’aparició de llocs idíl·lics, platges admirables, paisatges 

esplendorosos, etc., en diferents imatges, explica el perquè de la representació tan 

sovintejada d’aquesta mena d’espais en productes que faciliten la cura d’un mateix, 

el retorn interior cap a l’estat natural, cap a l’harmonia i l’equilibri personal. La 

dialèctica entre interior (substància)/exterior (context) és una de les constants 

d’aquesta classe d’anuncis en relació amb les seves formes naturals. 

 En els anuncis estudiats de bellesa, s’observa una altra tendència que tracta 

al cos com un objecte. El cos objecte és apte per ser transformat i modificat en 

funció de la imatge que es tingui de la bellesa, de l’home, de la dona. Aquest cos 

resplendeix i brilla en incomptables marcs naturals com platges, jardins, piscines, 

muntanyes, illes, deserts, etc. Es transforma el cos com si fos una matèria prima a 

modelar segons cada context. Els productes sintètics de bellesa sovint amb l’etiqueta 

de “naturals” són un instrument per accelerar aquesta transformació. Es produeix la 
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paradoxa que un producte fabricat amb “elements naturals” s’empra per alterar 

“artificialment” allò que és constitutivament “natural” com un cos humà a la recerca 

d’un ideal d’eternitat. 

La major part dels anuncis de la mostra són retrats. La publicitat ha anat 

renunciant a parlar dels productes i prefereix parlar dels consumidors. Es busca 

produir un efecte mirall entre allò representat i allò observat, entre imatges de 

subjectes i anhels dels consumidors. Sovint l’únic element de l’argumentació que ha 

aparegut ha estat la marca, ja de per si prou poderosa i significativa per ser guarnida 

amb d’altres elements lingüístics. 

La semàntica de la natura en relació amb la bellesa es conforma a través de 

la interrelació amb conceptes derivats com puguin ser la “novetat”, la “tradició”, 

“l’autenticitat” o la “naturalitat”. En tots els casos, l’element natural s’empra com un 

mitjà per a aconseguir uns fins que el sobrepassen. Es manipula de forma utilitària la 

forma “natura” per assolir uns objectius que l’element natural facilita tot realitzant 

una funció de coadjuvant per a la consecució d’una sèrie de metes que, en alguns 

casos, poden recrear mites clàssics com el de l’«eterna joventut» o el del «paradís 

perdut». 
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5.3. Anàlisi global del discurs de la natura en anuncis de salut 

La salut a l’igual que la bellesa ha esdevingut un dels mites definitoris del nostre 

temps amb un individu bolcat en l’agençament de si mateix. La natura és sinònim de 

salut i de bellesa conformant una mena de triangle modern de la virtut hedonista.  

 En els anuncis de salut, la natura presenta diferents formes i realitza diferents 

funcions. L’apel·lació a un “estil de vida sa” connecta amb una natura crítica que 

s’erigeix en estendard d’un estil de vida saludable (S.1). 

 

S.1  La natura com a font de salut. 

 

 

En aquest sector de consum, la natura tant pot ser un component que 

defineix la substantivitat del producte emprant una noció de natura sàvia, com un 

escenari de la pau interior usant una noció de natura utòpica, tant és un element 

invisible de la marca com el marc visible a través del qual es desenvolupa l’acció del 

relat (S.2). 
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S.2  La natura com a pau interior i exterior. 

 

 

En altres ocasions, el reclam sobre l’equilibri alimentari adquireix uns tons 

màgics fent ús d’una natura utòpica de caràcter inefable que obre les portes de 

“l’equilibri nutritiu” (S.3). La natura també pot ser objecte d’una manipulació lúdica 

que tracta de vincular la forma amb el fons del producte (S.8). 
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S.3 La natura “miraculosa”. 

 

S.8  La natura “capritxosa”. 
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A més a més, en els textos de salut es pot utilitzar la natura d’una forma 

lúdica, com un espai accessible a l’abast del subjecte consumidor per al seu gaudi 

(S.9). 

 

S.9 La natura com a font de gaudi. 

 

 

L’element natural dins de l’estructura narrativa de tots aquests anuncis 

acompleix diferents funcions. 

 En primer lloc, l’element natural forma part del producte com un dels seus 

ingredients principals que el capaciten per desenvolupar una acció benèfica sobre el 

consumidor. L’element natural és la matèria prima amb què s’elabora l’objecte (S.3) 

facilitant la consecució per part del consumidor d’un bon estat de salut. 
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S.3 La natura com a matèria prima. 

 

 

 D’altra banda, l’element natural apareix com un element a imitar per part de 

la marca. El producte adopta la forma de l’element natural (S.6, S.8) per millorar-lo. 
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S.6  La natura sàvia. 

 

S.8  La natura sàvia. 
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 En tercer lloc, l’element natural esdevé una metàfora de les propietats de 

l’objecte a través de la representació d’un animal (S.10) o d’un paisatge bucòlic 

(S.17). 

 

 

S.10 L’element natural com a metàfora. 
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S.17  El paisatge matafòric. 

 

 

 En quart lloc, el producte actua sobre un element natural per dotar-lo d’una 

major qualitat. La tècnica intervé sobre la natura per garantir una vida més 

agradable. Per últim, en l’S.14 l’element natural apareix sacralitzat posseint tota 

mena de propietats curatives que traspassa al producte. La natura s’erigeix en una 

mena de Deessa sàvia. 

A través d’aquestes imatges, la marca de cada producte apareix, 

implícitament, com l’enunciador del discurs sobre la natura en anuncis que tenen 

com a tema principal la salut. La figura de l’enunciatari acostuma a ser definida en 

alguns d’aquests textos. En les imatges apareix sovint una figura femenina que en 

algunes ocasions adopta una posició de ioga (S.4, S.7 i S.11) tot adreçant-se a un 

perfil de públic sensible a les teràpies naturals. Són personatges que es podrien 

reconèixer, a través de la posada en escena, com a persones preocupades per la 

salut i la higiene, i, més específicament pel seu benestar físic i espiritual. 



 212

S.4  La natura harmònica. 

 

S.7  La natura harmònica. 
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S.11  La natura harmònica. 

 

 

Globalment, es construeix un subjecte femení que té la potestat d’aconseguir 

el fi perseguit —l’adquisició del producte— per mitjà de la referència a objectius que 

ultrapassen el mer acte de consum. L’element natural desenvolupa a través de 

diferents rols narratius unes qualitats d’autèntica essència dels productes de salut. 

Aquesta argumentació “essencialista” es transmet gràcies a una triple associació 

entre l’element natural, la dona i la salut. Tanmateix, en alguns casos s’erigeix la 

ciència com un actor que interactua sobre l’element natural adequant-lo a les 

exigències de l’usuari-consumidor.  

 La demanda de “veritat” connecta la natura amb la salut. Es produeix una 

identificació entre totes dues (naturalesa=salut) amb la finalitat de trobar 

substàncies “veritables” i “autèntiques”. Es representa l’element natural com a font 

de salut, com a nucli originari de benestar físic i psicològic. El mateix producte no 

sols pot estar elaborat amb ingredients naturals sinó que pot agafar la forma de la 
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pròpia natura. Alhora, la tècnica pot imitar l’element natural per superar-lo i 

perfeccionar-lo. 

 El descrèdit de la raó occidental ha portat a una recerca incipient d’altres 

formes de vida. La representació de diferents personatges en posicions de pràctica 

de relaxament és una resposta donada a una vida accelerada i insana. En aquest 

sentit, destaca també la presència d’ambients serens i relaxats, paisatges que 

evoquen la consecució d’un estat d’harmonia i d’equilibri natural. Enfront d’una 

cultura deshumanitzada i en crisi permanent, el culte a la natura esdevé una mena 

de “religió” compensatòria, un conjunt de mites que tracten de proporcionar una 

alternativa global al fet de viure al si d’una societat complexa en permanent 

moviment. 
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5.4. Anàlisi global del discurs de la natura en anuncis d’alimentació 

La bellesa, la salut i l’alimentació són sectors de consum íntimament relacionats en la 

nostra cultura. És així com aquest apartat de conclusions es pot llegir com una 

continuació i complementació dels anteriors. A més, el fet d’haver analitzat una 

mostra limitada d’anuncis que tinguin com a tema principal l’alimentació en relació 

amb la natura, reclama prudència a l’hora de desenvolupar conclusions. En tot cas, 

s’apunten algunes tendències o trets generals que es consideren rellevants per 

apropar-se al rol narratiu desenvolupat per l’element natural en aquest tipus de 

textos. 

 La natura crítica connectada a la ciència exerceix un paper narratiu destacat 

en els anuncis d’alimentació. S’apel·la a l’element natural com una qualitat interna 

del producte marca que el diferencia respecte dels seus competidors. L’element 

natural es constitueix com el reclam principal, i com la matèria prima del producte. 

La natura esdevé un tret clau en la identitat del producte (natura substantiva). En 

aquests casos, es tracta majorment d’una natura concebuda com a essència material 

allunyada de la concepció utòpica i/o lúdica de la natura més lligada a la cultura de 

l’oci i la diversió. 

 La natura lúdica s’utilitza per vincular el producte amb nocions romàntiques 

com la «sorpresa» o l’«originalitat». Es modifica o s’altera la forma de l’element 

natural per dotar-la d’una individualitat estètica singular que incideix en la idea d’alta 

qualitat (S.4 i S.6). 
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S.4  La natura sorprenent. 

 

S.6  La natura sorprenent. 
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 L’element natural acostuma a ser en aquests casos la matèria prima del 

producte, però també el seu resultat. Tant forma part de la substantivitat de 

l’objecte (“Sólo ingredientes naturales”) com esdevé una part rellevant de la 

seva qualitat adjectiva (“Salsas 100% naturales”). L’element natural es converteix 

en la base de la producció del producte així com en un dels seus reclams principals. 

 Un altre rol desenvolupat per part de l’element natural és la seva manipulació 

per part de la ciència perquè adopti una forma estètica atractiva i perquè el producte 

representi la síntesi de diferents ingredients naturals.  

 D’altra banda, l’element natural exerceix una important funció en aquella 

classe d’aliments que apel·len a la tradició i al folklore culinari. Es produeix una 

idealització de la denominació d’origen, ja siguin aliments, menjars, costums, 

paisatges, festes, etc. El sabor més “autèntic” de la terra tindrà el seu correlat 

espacial en la representació de paisatges perfectes on antics pagesos continuen 

cultivant els seus productes tal com els van ensenyar els seus avantpassats. La 

natura utòpica com a tradició anirà lligada a valors com l’«autenticitat», la «veritat», 

la «seguretat» i la «salut». 

 El component natural en els objectes s’associa a una elaboració de qualitat, a 

un tipus de productes que han tingut cura del seu procés de fabricació per tal de no 

adulterar la seva essència. Allò que el consumidor ingereix ha de ser el màximament 

“natural” possible perquè existeix una demanda important per conèixer el procés 

d’elaboració d’un producte. A més, es vincula la “naturalitat” en l’elaboració a la 

qualitat del resultat. 

 Així doncs, en aquests textos d’Alimentació l’element natural desenvolupa un 

rol narratiu divers i flexible. Tant pot ser una qualitat adjectiva del producte com part 

substantiva de la seva essència. S’empra alhora en algun cas (A.3) una visió 

iconogràfica bucòlica de la natura relativa a un forma de vida agrícola i pagesa com a 
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garantia de la no adulteració química del producte. Aquesta triple funció retòrica 

converteix l’element natural en un element destacat a l’hora de construir el discurs 

promocional de productes d’alimentació.  

 

A.3  La natura com a tradició. 

 

 

Una societat cada vegada més sensibilitzada sobre el medi ambient i en alerta 

sobre els perill reals o imaginaris que implica l’alimentació moderna busca àncores de 

seguretat en allò ingerit davant de l’expansió d’elements nocius per a la salut 

humana. Quan més distanciat es viu respecte de la natura, major és la demanda de 

tenir garanties i informació sobre el procés d’elaboració dels aliments. 
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5.5. Anàlisi global del discurs de la natura en anuncis de begudes 

La natura utòpica desenvolupa un paper principal en aquesta mena de textos 

publicitaris on, sobretot, les begudes d’alta graduació apel·len a un imaginari lligat al 

tròpic (exotisme) i/o al desig (erotisme).  

En aquesta mena d’anuncis, l’element natural s’acostuma a constituir com un 

escenari per on transcorre l’acció dels protagonistes. L’heroi de la història és un 

personatge a qui s’assigna la realització d’activitats per a la consecució d’objectius. 

De fet, el paper de protagonista s’assigna tant al propi producte com al públic al qual 

s’adreça el missatge. 

L’element natural torna a ser un escenari idíl·lic que transmet tota una sèrie 

de connotacions al producte. La platja s’associa al descans, l’evasió, les vacances, el 

relaxament, però també a un espai desinhibidor i sensual, idoni per a l’activació dels 

mecanismes del desig. 

Tanmateix, en el BG.5 observem unes variacions significatives. L’element 

natural és un animal a l’interior d’una casa, animal emblemàtic que representa el 

nom de la marca. S’identifica la figura de l’element natural amb la independència i la 

llibertat, característiques que es traspassen al producte. L’animal esdevé tant un 

emblema del producte com una metàfora de les seves propietats. 
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BG.5  La natura personalizada. 

 

 

En canvi, en el BG.6 el suc “Tropicana” s’envolta d’un imaginari propi del 

tròpic a l’igual que en el BG.2. En aquest cas, el producte no representa l’essència 

del país, sinó que s’apel·la a tastar “... los únicos y exclusivos sabores 

Tropicana Sensations”. Es potencia la singularitat i la distinció elitista de l’objecte. 

El producte fa saber a l’espectador que és un individu amb poder i que, per tant, pot 

assolir els objectius que es proposi. Aquest “saber” sobre les pròpies possibilitats 

d’un mateix possibilita en el lector generar un desig d’actuar, de “fer”. El consumidor 

pot adquirir la competència sobre el “voler”, ja que el propi discurs publicitari li 

assigna un paper de protagonista. Depèn d’ell mateix tastar els sucs “Tropicana” 

perquè l’individu té la facultat, el coneixement i la voluntat de poder fer-ho. 
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BG.6  La natura tropical. 

 

BG.1  La natura com a paradís. 
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Pel que fa als usos de la natura, s’utilitza majorment una natura utòpica que 

remet a un escenari paradisíac (BG.1, BG.2, BG.3 i BG.4), però també hi ha algun 

cas de natura utòpica de caire oníric (BG.5) i de natura crítica sàvia (BG.6). Amb l’ús 

d’un element natural salvatge es pretén potenciar les qualitats internes de l’objecte. 

L’element natural es converteix en una metàfora de l’objecte de valor, en el seu 

ideal. Tant sigui un animal com un paisatge, el seu rol narratiu és anàleg 

exemplificant les propietats que es volen adscriure al producte. 

 

BG.2  La natura com a refugi. 

 



 223

BG.2  La natura com a paradís. 

 

BG.3  La natura com a paradís. 
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BG.4  La natura com a paradís. 

 

BG.5  La natura surrealista. 
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BG.6  La natura autèntica. 

 

 

 Destaca el fet de la no representació de la natura pràctica, tendència 

explicable perquè es tracta d’un sector de consum lligat al món del plaer sensorial, 

procliu per a desenvolupar discursos amb un elevat component metafòric i utòpic 

allunyat dels valors utilitaris.  

 



 226

5.6. Anàlisi global del discurs de la natura en anuncis de decoració 

En la mostra d’anuncis que tenen com a tema la decoració s’ha detectat que 

l’element natural desenvolupa una gamma variada de papers temàtics. Existeix una 

riquesa argumental que no s’ha trobat en altres sectors de consum com, per 

exemple, en els textos d’alimentació i de begudes molt més cenyits a una semàntica 

restringida i recurrent. 

 La natura es posa al servei de les necessitats del consumidor. En la majoria 

dels casos, es tracta d’una natura pràctica accessible i funcional que agombola als 

productes decoratius promocionats. Tanmateix, es pot emprar un escenari de natura 

utòpica (salvatge) perquè metafòricament a través d’un procés analògic transfereixi 

les seves propietats al producte. És, en aquests casos, on s’usa, de vegades, una 

estètica surrealista (D.11 i D.12) que tracta de representar les sensacions possibles 

produïdes per l’objecte a través d’unar realitat fotogràfica. 

 

D.11  La natura surrealista. 
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D.12 La natura surrealista. 

 

  

Moltes marques d’objectes decoratius porten en el seu nom el terme “verd” o 

el terme “natura” com a esquer. Es busca que l’usuari-consumidor creï en la seva llar 

la il·lusió d’un ambient amb elements naturals que compensin l’artificialitat de 

l’element urbà. Cal portar-se la il·lusió de la natura a la llar amb uns mobles produïts 

amb materials nobles i càlids, amb un disseny inspirat en la natura com a objecte 

d’imitació artística (D.1 i D.7). 
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D.1 La natura modelada. 

 

D.7 La natura modelada. 
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 Tanmateix, l’element natural pot ser també concebut com un factor de perill i 

de risc. En aquests casos, el producte protegeix l’usuari de les amenaces de la cara 

agressiva de la natura (D.2, D.6, D.13, D.14 i D.15). El sol ha deixat de tenir 

connotacions, exclusivament, positives lligades al poder, l’energia, la calor i la llum, 

per convertir-se en un element que pot posar en perill la salut de les persones. 

Aquesta tendència s’observa en anuncis com el D.2 o el D.6 on un para-sol protegeix 

a una família dels seus efectes negatius i facilita que tinguin una agradable vetllada. 

 

 

D.2 La natura sota control. 
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D.7 La natura controlada amb un fons utòpic. 

 

D.13 La natura com a descans. 
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D.14 La natura controlada. 

 

D.15 La natura pacificada. 

 

 



 232

 La natura domesticada i modelada per la mà de l’ésser humà té el seu epítom 

en l’espai d’un jardí. Mobles de diferents estils decoren els jardins coadjuvant en la 

personalització de l’espai (D.4 i D.8). Es tracta d’objectes caracteritzats pel seu 

disseny modern i pel fet que han estat elaborats amb fustes especials. 

 

 

D.4 La natura domesticada. 
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D.8 La natura domesticada amb un fons utòpic. 

 

 

 En altres casos, l’element natural és un element decoratiu del propi producte 

com ocorre en el D.3 amb el teixit d’un cobertor i en el D.9 on es ven el disseny de la 

roba amb uns elements florals. Es tracta d’una natura artificialitzada, postissa, que és 

un component morfològic del producte. 
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D.3 La natura com a element decoratiu. 

 

D.9 La natura com a element decoratiu. 
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 D’altra banda, la natura pot ser usada per establir paral·lelismes temàtics o 

cromàtics entre l’element natural i l’objecte. Així doncs, en el D.5 un subjecte camina 

a través d’un terra humit amb l’eslògan metafòric “Pisa un sueño”. El parquet de la 

marca “Pergo” és tan fantàstic com somiar que camines sobre les aigües. Per la seva 

part, en el D.10 es produeix un paral·lelisme cromàtic entre l’element natural i el 

color d’un pastís. En aquest cas, l’element natural és concebut com un espai de 

tranquil·litat amb un paisatge plàcid i tranquil. En canvi, en el D.11, el paisatge és 

enigmàtic amb uns objectes —uns frigorífics— coberts parcialment d’un element 

aquós que funciona com un medi purificador de l’acció del producte. 

 

D.5 La natura com a metàfora del producte. 
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D.10 La natura com a purifcadora del producte. 

 

D.11 La natura com a purifcadora del producte. 
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 En la mostra d’anuncis de decoració, poden aparèixer també animals 

salvatges carregats d’una sèrie de connotacions. Tradicionalment, cada animal és 

associat a una simbologia concreta. És així com en el D.12 es localitza la presència 

d’una lleona i una au que contribueixen a crear en la imatge un ambient d’exotisme i 

d’elegància. Els animals, malgrat ser descontextualitzats del seu entorn natural, són 

portadors d’uns significats que particularitzen la semàntica de l’anunci. 

 

D.12 La natura exòtica com a font d’elegància. 

 

 

 El contingut global dels eslògans s’estructura amb una combinació d’enunciats 

d’acció i d’enunciats d’estat. Si, d’una banda, el contingut del discurs emfatitza la 

importància que tenen les accions dels subjectes protagonistes per assolir un 

benestar material, alhora el discurs té la funció de transmetre les característiques 

dels objectes per destacar la seva essència (“Alma Natural”), la seva qualitat 
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protectora enfront de les agressions externes (“la protección solar eficaz en 

toldos”) i la seva qualitat estètica i funcional (“Ahora te van a importar los 

muebles de jardín”, “El mueble de jardín contemporáneo”). 

 En resum, en els anuncis de temàtica decorativa el discurs sobre la natura és 

força divers. Com s’ha dit, moltes marques recorren a l’etiqueta del “verd” per 

valoritzar i singularitzar els seus productes. Així són habituals expressions com 

“disseny verd” o “estil verd” amb la pretensió de crear un ambient “natural”. De més 

a més, l’element natural s’empra com a matèria prima de l’objecte i alhora com a 

forma d’imitació per part dels professionals de la decoració. Tant realitza una funció 

substantiva com adjectiva respecte el producte. D’altra banda, molt sovint en aquest 

tipus de textos, la natura és un marc general per on transcorre l’acció. Per últim, i 

com a novetat respecte la resta de nuclis temàtics analitzats, es representen escenes 

on l’element natural exerceix un paper temàtic d’element amenaçador per al 

benestar dels subjectes, efecte contrarestat per l’acció del producte promocionat. 
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5.7. Conclusions sobre el discurs global de la natura en anuncis de viatges 

La natura adopta diferents formes i sentits per respondre a les necessitats 

promocionals de la indústria del turisme.  

La natura lúdica s’empra com un escenari idoni per a l’entreteniment i la 

diversió (V.1, V.2 i V.4) on el missatge tot i que va adreçat a una col·lectivitat es 

personalitza a través de la figura d’una família, una parella o un grup d’amics que 

desenvolupen la seva acció en una realitat transformada.  

 

 

V.1 La natura com a escenari de l’amor. 
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V.2 La natura com a forma d’entreteniment. 

 

V.4 La natura com a forma d’entreteniment. 
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La natura utòpica és representada sovint (V.7, V.8 i V.9), però sempre se li 

incorpora un element civilitzatori que proporciona una sensació de seguretat a 

l’espectador-lector. Es reprodueixen imatges de paisatges d’alta muntanya, però 

alhora es troba la presència tranquil·litzadora d’algun element fruit de l’acció humana 

(esglésies, barques, bicicletes, etc.). La natura utòpica s’usa també per cridar 

l’atenció sobre la singularització del destí (“La Costa del Sol, brilla. Con luz 

propia”, “Galicia. Sí es única”). 

 

V.7 La natura com a història. 
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V.8 La natura com a aventura. 

 

 

V.9 La natura com a descans. 
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Dins d’aquesta temàtica es localitza una forta empremta de la noció 

romàntica del viatge i d’un ús fortament idealitzador i utòpic de la natura. Els 

romàntics, basant-se en la tradició anterior (des de l’Odissea) van imprimir unes 

marques al fet de viatjar que encara perduren en l’actualitat. El sistema publicitari les 

recull i les actualitza, fet observable en aquestes imatges. Els romàntics conceben el 

viatge com a evasió de la vida social burgesa, rutinària i encotillada, gràcies al qual 

el viatger anhela descobrir la seva personalitat i expressar-la lliurement. En l’ideari 

romàntic, viatjar significa fugir d’un entorn hostil, un alliberament de les normes de 

la societat i el retorn a l’estat salvatge i espontani de la infantesa i dels inicis de la 

humanitat, el retrobament amb si mateix. Així, el viatge provoca una transformació 

espiritual i esdevé una metàfora de la vida o de viure. El viatge exterior a un lloc 

concret comporta un viatge interior al jo propi, de manera que es converteix en una 

activitat simbòlica. El viatge simbolitza, doncs, una aventura i una recerca, es tracti 

d’un objecte màgic o d’un simple coneixement, concret o espiritual. 

Els llocs escollits com a destinació són països on, suposadament, la vida 

conserva la naturalitat d’unes formes i costums no contaminats per la moral i pel 

desenvolupament burgès. En aquest sentit, aquests llocs constitueixen una mena 

d’infantesa de la humanitat, el paradís perdut i, així doncs, el viatge significa un retorn 

als orígens i la recuperació de la felicitat. 

Per això, es valora tant el passat i la natura i també es busca l’exotisme, que 

equival a la naturalitat esmentada. En realitat, tant el viatge com l’indret de destinació 

se sotmeten a un procés d’idealització que produeix que, al capdavall, l’experiència i la 

visió d’aquests indrets acumulen una sèrie de tòpics que no tenen res a veure amb la 

veritat. El turisme arreplega aquesta mirada idealitzada, plena de tòpics, que utilitza per 

atreure els visitants. 

En l’ideari romàntic, viatjar significa fugir d’un entorn hostil, un alliberament de 

les normes de la societat i el retorn a l’estat salvatge i espontani de la infantesa i dels 
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inicis de la humanitat, el retrobament amb si mateix. Així, el viatge provoca una 

transformació espiritual i esdevé una metàfora de la vida o de viure. 

En aquest tipus de textos com els de la mostra es vincula el viatge al motiu de 

l’evasió romàntica amb diferents vessants. Un vessant d’aquest desig és la voluntat de 

substituir l’entorn habitual per un altre de més agradable, segur i calmat. L’auge del 

turisme rural i del turisme en establiments religiosos responen a una forma de contacte 

amb l’autèntic per gaudir d’un entorn de pau i tranquil·litat. Paral·lelament, l’expansió 

de la filosofia oriental, del ioga, de la meditació, del taitxí, etc., cal relacionar-la amb 

aquesta recerca per part d’un nínxol de mercat de pau i harmonia interior. Es busca 

amb nostàlgia una vida plena d’experiències i emocions autèntiques que compensen la 

duresa del caos intrínsec a la vida moderna. 

En aquests anuncis es troba un mena d’assimilació d’un (neo)romanticisme 

adaptat, apte per a tots els públics. D’una banda, apareixen mots o expressions com 

“descobriment”, “experiència personal”, que apel·len al valor del viatge com a font de 

coneixement i creixement personal. El contacte amb la natura salvatge civilitzada 

permet l’evasió del món quotidià i facilita la reinvenció d’un mateix. De l’altra, hi ha 

expressions com “El Mediterráneo, tal como era” properes a una concepció de la 

natura utòpica que són una incitació a fer un viatge al passat per retrobar-se amb el 

paradís original, una recreació d’una Edat d’Or perduda majorment, però que, segons el 

discurs publicitari, encara es pot experimentar en algun destí turístic que ha sabut ser 

fidel a la seva tradició tot conservant el seu patrimoni natural. Aquest sentiment de 

nostàlgia implica un elogi d’una vida pausada, calmada, tot contemplant el paisatge 

d’una platja tropical des de la comoditat proporcionada per una gandula i un refresc. 

Com a variant d’aquesta opció, la natura esdevé també un objectiu en si mateix quan 

és la via per descobrir el valor de l’autenticitat d’un espai natural amenaçat. Com ocorre 

en V.6 i V.10, si hom viatja a Malta o Croàcia, aquest fet implica retrobar-se amb el 

món genuí i real del Mediterrani en estat pur. 
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V.6 La natura com a nostàlgia recuperable en el present. 

 

V.10 La natura com a paradís possible. 
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En alguns casos com en V.7 i V.8, la natura utòpica és associada a valors 

existencials com la història i la tradició. La clàssica dicotomia entre natura i cultura es 

resol per mitjà de la integració harmònica de tots dos mons, en un espai on la natura 

salvatge ha estat “atenuada” gràcies a l’acció humana en forma d’intervenció 

pacificadora que serveix com a refugi i recer. 

 

V.7 La natura com a història. 

 

 

 

 

 

 

 



 247

 

 

 

V.8 La natura modificada per la història. 
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5.8. Anàlisi del discurs global de la natura en anuncis de motor 

En els anuncis de motor estudiats amb presència d’elements naturals de diferent 

tipus s’utilitza la natura com a marc on s’ubiquen automòbils en un tipus d’entorn on 

són, paradoxalment, menys comuns, això és, en llocs allunyats de les grans ciutats. 

Es busca suavitzar la tecnologia a través de paisatges que funcionen com a 

“eufemismes” espacials del producte atenuant el seu component artificial. 

 La natura utòpica s’utilitza per il·lustrar la capacitat del producte per viatjar a 

destins (im)possibles per la seva dificultat (M.3 i M.10) o per establir un procés 

analògic entre l’element natural i el producte per destacar alguna de les seves 

qualitats (M.5, M.6 i M.7). 

 

M.3 La natura utòpica. 
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M.10 La natura utòpica de caire salvatge. 

 

M.5 La natura utòpica metafòrica. 
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M.7 La natura salvatge. 

 

M.6 Un tipus de natura utòpica, que vol ser harmònica. 
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 Si es tracta d’un automòbil, sobretot en el cas dels tot-terrenys, la natura és 

extraordinària en el sentit d’excepcional o agressiva, quasi fantàstica; és el cas dels 

textos M.3, M.7, M.8, M.11 i M.12.  

 

M.6 Exemple de natura utòpica adjectiva. 
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M.7 Exemple de natura utòpica, reproduint models elitistes. 

 

 

M.8 Exemple de natura utòpica. 
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M.11 Exemple de natura utòpica. 

 

M.12 Exemple de natura utòpica fantàstica. 
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En altres casos, com en M.5 i M.9, s’empra l’element natural, normalment 

animals salvatges, amb l’objectiu d’establir un paral·lelisme temàtic amb el producte. 

La fortalesa i/o originalitat de l’element natural esdevé anàloga al del disseny i/o a 

les característiques internes de l’objecte. 

 

M.5 Exemple de natura utòpica adjectiva. 
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M.9 Exemple de natura utòpica adjectiva. 

 

 

 En M.4, M.6 i M.10, el paisatge esdevé sovint una metàfora de l’evasió 

possible i de la possibilitat de descobrir altres mons. L’automòbil és l’objecte que 

permet la fugida de la vida urbana a la recerca d’unes experiències alternatives i 

d’una forma de vida diferent. La natura serà l’espai idoni per sentir emocions 

profundes gràcies a l’acció del producte. 
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M.4 Exemple de natura utòpica. 

 

M.10 Exemple de natura utòpica salvatge. 
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 D’altra banda, cal destacar que en aquest grup d’anuncis l’atractiu de la 

velocitat no s’ha presentat com un valor d’atribució dels automòbils. Aquest valor ha 

estat, en certa forma, desplaçat pel plaer de conduir; això és, per una mena 

d’hedonisme dels plaers sensorials que provoca el fet de la conducció. 

L’objecte s’erigeix en un controlador del temps i l’espai. En aquestes imatges, 

l’espai-natura ja pot ser violent, desafiant, agressiu o salvatge, que, amb tot, mai 

esdevé un obstacle absolut per al seu control i submissió per part de l’acció del 

producte. Es ven l’automòbil com el millor aliat de la quotidianitat del destinatari, i 

alhora com l’element alliberador que permet escapar-se’n. 

Tanmateix, en alguns casos com en el M.14 i el M.15, la velocitat com a 

forma de controlar i organitzar el temps segueix sent un valor decisiu en l’atractiu de 

l’objecte. En el M.14, una família pot organitzar el seu temps lliure gràcies a la 

capacitat de l’automòbil de transportar-la eficaçment allà on li plagui. En el M.15, el 

paisatge es troba difuminat a causa de la velocitat de l’objecte que apel·la al motiu 

del plaer de conduir. 
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M.14 Exemple de natura utòpica relativa a la quotidianitat. 

 

M.15 Exemple de natura utòpica. 
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La noció romàntica de natura impregna argumentalment aquesta classe de 

textos, sobretot aquells que apel·len al motiu de l’evasió —sigui en forma de 

trencament de la rutina, de descobriment de l’insòlit o d’adveniment de la sorpresa—

de forma molt semblant al que ocorria amb els anuncis de temàtica de Viatges. 

Malgrat això, cal advertir-hi que en aquestes imatges l’ésser humà no deixa de 

projectar el seu poder a través de la mediació del producte sobre la natura, 

tendència que té les seves arrels culturals en el Renaixement, es desenvolupa amb la 

Modernitat i es perllonga fins als nostres dies. Aquesta concepció del subjecte 

l’allunya de la representació romàntica on l’individu era minimitzat davant de la 

immensitat dels fenòmens naturals. En tot cas es reconeix implícitament la petitesa 

de l’individu enfront del món, però amb la col·laboració de la tècnica es dóna pas a 

un subjecte segur i capaç, integrat en l’entorn natural gràcies a la mediació del 

producte. S’allibera il·lusòriament el seu esperit de la noció de límit a través d’una 

visió fàustica de la tecnologia com a coadjuvant dels seus objectius. 

El paisatge és concebut de forma romàntica en aquesta classe d’imatges com 

un espai de contemplació i de refugi que permet desconnectar de la ciutat i cercar 

una vida més en contacte amb la natura, no dominada en tal alt grau per 

l’artificiositat urbana. Es tracta sovint de llocs exòtics, d’espais oberts i naturals que 

provoquen una forta impressió en l’espectador i que són alhora idonis per mostrar el 

poder de l’automòbil en moviment. Així doncs, l’automòbil esdevé el perfecte aliat 

tècnic per portar a terme el desig d’evasió que és latent dins de cada subjecte. 

Tanmateix, els diferents elements naturals emprats en aquest grup d’anuncis 

no deixen de ser un “pretext” per palesar allò que realment interessa deixar 

fefaentment clar: la capacitat de l’automòbil com a instrument de la utopia per 

transportar l’individu allà on desitgi de manera confortable i ràpida. 



 260

5.9. Conclusions sobre el discurs global de la natura en anuncis de 

tecnologia de la comunicació 

No deixa de ser una dada prou significativa l’escàs nombre d’anuncis de productes 

tecnològics que empren un motiu natural com a element de la seva argumentació 

retòrica. La tecnologia es troba als antípodes de la natura, i quan apareix algun 

element natural en contacte amb un objecte tecnològic és utilitzat com un mitjà per 

aconseguir un objectiu ulterior que el transcendeix. L’element natural acostuma a 

quedar supeditat a la tècnica, i aquesta al seu temps en última instància es troba 

subordinada, o almenys així es postula, a la voluntat humana. 

En els set anuncis analitzats s’han trobat dues grans tendències pel que fa als 

usos de la natura en els textos de productes tecnològics que combinen una 

concepció lúdica i utòpica.  

En primer lloc, en T.1, T.3 i T.7 l’element natural es representa en forma de 

paisatge pacífic i tranquil on l’individu tant pot relaxar-se i desconnectar del treball 

com trobar la inspiració que li nega el brogit urbà. Es tracta d’una forma de natura 

utòpica que simbolitza la “llibertat” i la “independència”. L’element natural esdevé un 

espai al qual s’arriba gràcies a les facilitats de mobilitat laboral proporcionades a 

l’individu per productes tecnològics que permeten trencar l’espai prototípic d’una 

oficina. La tecnologia facilita que l’individu guanyi en quotes de llibertat i autonomia 

personal simbolitzades per una natura que agafa la forma d’una escenografia 

natural. La tecnologia apareix com un element afavoridor de l’evasió ja que es ven la 

idea que Internet permet treballar des del camp o des d’una platja. 
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T.1 Exemple de natura utòpica. 

 

T.3 Exemple de natura utòpica. 
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T.7 Exemple de natura utòpica. 

 

 

En segon lloc, en T.2, T.4, T.5 i T.6 l’element natural s’empra com a exemple 

d’una argumentació per associació que tracta d’establir analogies entre el món 

natural i el món de la tècnica. És, en aquests casos, on es pot emprar una concepció 

de la natura lúdica com ocorre en T.4 i T.5. 
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T.2 Exemple de natura lúdica. 

 

T.4 Exemple de natura lúdica. 
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T.5 Exemple de natura lúdica. 

 

T.6 Exemple de natura utòpica. 
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Diversos elements naturals (xiprers, gos, iceberg o pluja) realitzen una funció 

d’exemplificació de les qualitats i virtuts del producte tecnològic a través d’una 

estètica realista i metafòrica. L’element natural torna a ser usat com un mitjà al 

servei de la tècnica. Les seves simbolitzacions són variades ja que estan 

condicionades pel valor que es vol adscriure a un determinat objecte tecnològic, tant 

pot ser la “seguretat”, el “perill”, el “creixement” o el “descobriment” de quelcom 

insòlit. 

Cal advertir que tots els serveis portats a terme per Internet no són visibles. 

És així com han de tenir un suport metafòric o al·legòric per visibilitzar-los, fet que 

explica que en les imatges T.2, T.4, T.5 es faci un ús figurat dels respectius elements 

naturals.  

Per la seva banda, els enunciats lingüístics es caracteritzen pel seu elevat 

grau de personalització formulats en primera o segona persona del singular 

adreçant-se a un destinatari prou definit que acostuma a ser un empresari i/o un 

usuari d’un aparell electrònic. El lector-espectador s’hi sent directament interpel·lat a 

través d’enunciats d’acció que busquen establir una comunicació directa entre 

l’emissor i el receptor tot apel·lant a la seva capacitat performativa per millorar les 

seves condicions professionals i/o vitals. 

Les tecnologies de la comunicació es reclamen com una entitat totpoderosa 

que tenen la capacitat de modificar la relació de les persones amb el temps i l’espai 

circumdant. L’expansió de la tècnica a partir de la industrialització i de l’avenç del 

“ciencisme” és un fenomen estretament relacionat amb la modernitat que tendeix a 

concebre la natura com un espai a dominar i explotar. S’utilitza la natura com un 

exemple o un escenari per il·lustrar les qualitats que el producte pretén transmetre. 

L’objecte tecnològic, símbol de l’inacabable triomf tecnològic per part de l’Homo 

faber, realitza una funció d’adjuvant que facilita al consumidor la consecució del 

producte que representa un conjunt de propietats que aquest no posseeix. Entre 
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aquestes propietats o valors existencials (“el descans”, “la inspiració”, “el 

creixement”, “la llibertat”), n’hi ha alguns que s’associen o es relacionen amb el món 

de la natura que realitza llavors una funció de coadjuvant i/o de complement de les 

qualitats socialment adscrites a les tecnologies de la comunicació. 
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V.PART: Conclusions generals 

Aquesta tesi doctoral ha tractat d’il·lustrar algunes de les diferents trames narratives 

al voltant de la “natura” que apareixen en el discurs publicitari contemporani, 

particularment aquelles relacionades amb els principals sectors de consum, amb 

l’objectiu d’analitzar quin tipus de concepció cultural de la natura va associada a cada 

classe de producte, amb quina finalitat i de quina manera.  En concret, s’ha estudiat 

com els diferents relats de la natura són construïts històricament i socialment. En 

aquest sentit, la cultura promocional desenvolupa un paper destacat com a corretja 

de transmissió dels usos de la natura en la societat de consum. 

 Per assolir els objectius plantejats, s’ha establert una tipologia de les diferents 

classes de natura a partir de la relació triangular fonamental que s’estableix entre 

natura, consumidor i producte. L’adaptació del conegut quadrat semiòtic de Floch 

(2003) a l’objecte d’estudi ha estat l’eina heurística triada per endinsar-se en l’estudi 

d’aquesta intrincada relació. La classificació de la natura segons els seus valors i les 

seves funcions en pràctica, utòpica, crítica i lúdica, i les seves respectives variants ha 

servit per tractar de destriar quines concepcions culturals i valors s’arrosseguen al 

darrere d’aquests usos i sentits de la natura. 

En tot cas, les diferents construccions culturals de la natura que apareixen en 

aquestes pàgines són un mitjà cap a un fi, no un fi en ell mateix. El propòsit últim 

d’aquest escrit ha estat el d’ajudar a una comprensió més profunda del llenguatge 

publicitari per mitjà de l’observació i anàlisi de com la cultura promocional ajuda a 

modelar les formes contemporànies diverses d’entendre allò que es coneix com a 

natura(l). A la recerca d’aquests objectius, en aquest últim epígraf, es tracta de 

dibuixar les lliçons que es creu es poden extreure d’aquesta història. 

Pel que fa a la seva estètica, Schudson (1984) va qualificar la publicitat de 

“realisme capitalista” tot fent una analogia amb l’estil artístic del “realisme socialista” 

dels antics països del bloc soviètic. De forma majoritària, la natura es representa 
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amb uns atributs versemblants, realistes, en estreta relació amb els valors exemplars 

de les classes benestants o burgeses (família, vacances, segona residència, cura d’un 

mateix, etc.), tot i que no es dubta en alguns casos a alterar o modificar la 

representació de la natura adoptant tints surrealistes, onírics o irònics. 

A partir dels elements culturals existents, la publicitat construeix els seus 

artefactes retòrics amb l’esperança de penetrar dins de l’esfera pública. Els usos 

publicístics d’elements naturals s’han interpretat com un mirall dels usos socials. Allò 

que s’ha observat, en el tractament de la natura per part del text publicitari, han 

estat residus i assimilacions de moltes tradicions: romàntica, moderna, surrealista, 

màgica i pastoral-paradisíaca (clàssica). En totes les tradicions, però, allò que compta 

és el valor d’ús de la natura. Els significats simbòlics estan, al capdavall, supeditats a 

l’esperit de les necessitats humanes. Segons quina sigui la necessitat manifesta, la 

natura agafarà un o altre significat tot havent perdut un significat propi, genuí. 

El gràfic 4 tracta d’il·lustrar i resumir els principals valors històrics i culturals 

adscrits als usos publicitaris de la natura a partir del corpus analitzat en aquest 

treball. 
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Tal com s’observa en el gràfic superior, la natura clàssica que encarna el 

paradigma tradicional és representada en productes d’alimentació. És una natura de 

producció, però que també pot contenir un component utòpic en forma d’horitzó. La 

metàfora que l’encarna és la de la “natura mare”, entesa com la Mare natura, 

l’origen i font de la creació. Es tracta d’una natura protectora i maternal que estima i 

protegeix al consumidor facilitant-li la recuperació, el descans i una bona alimentació 

a través de la ingestió de productes casolans. És una natura que no menteix, 

associada a la veritat i als orígens. 

La natura romàntica és usada en productes de viatges, motor i begudes. La 

seva metàfora l’hem anomenat “natura horitzó” adoptant la forma d’un paisatge que 

no s’acaba d’albirar amb la part més llunyana de la vista. Es descriu una natura 
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inabastable lligada a valors com l’infinit i el més enllà tan sols “conquerible” per mitjà 

d’aquest instrument de la utopia moderna que és l’automòbil. Aquest sentit de la 

natura posseeix un fort component ideal i imaginari al servei de l’extensió dels 

desitjos humans de transcendència i sublimació. 

El paradigma modern té el seu correlat metafòric en la “natura animal 

domèstic”. Es tracta d’una natura amansida i domada al servei dels interessos de 

l’home. La natura moderna no presenta cap perill o amenaça; ans al contrari, denota 

seguretat i domini d’un consumidor confiat en les bondats immanents de la 

modernitat. S’utilitza la natura d’una forma eminentment instrumental com un mitjà 

per assolir uns objectius humans. 

Darrerament, es detecta una tendència incipient pel que fa a la relació entre 

l’home i la natura en les albors del segle XXI que complementa els paradigmes fins 

ara dominants al llarg de la història cultural. La “natura bèstia dormida” és una forma 

de representar la natura connectada amb les catàstrofes naturals. Es parteix d’una 

visió crítica davant d’una natura que no ha de ser molestada ja que en qualsevol 

moment es pot despertar i manifestar-se d’una forma violenta i abrupta.   

Pel que fa als valors de marca dels usos de la natura, apareix de forma 

minoritària una natura de producció, agrícola i treballada, que s’ha batejat com a 

natura pràctica. Aquesta noció de natura encaixa amb una visió cultural tradicional 

que s’inicia en el període clàssic i es perllonga fins als nostres dies. Aquest ús es 

localitza sobretot en anuncis de decoració i acostuma a adoptar la forma d’un jardí, 

una terrassa amb vegetació, etc. 

D’altra banda, es produeix la presència d’una natura fantasiosa, fictícia, que 

ha sofert modificacions de diversa índole. Aquest ús entronca amb la concepció de 

natura lúdica com una natura on s’ha alterat la seva realitat a través de la seva 

representació; ja sigui la disposició formal, el cromatisme o la temporalitat. Aquesta 

noció de la natura s’emparenta amb una estètica més atrevida que ja ha desacreditat 
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la realitat com a valor absolut i s’apropa a les avantguardes en tant que es busca 

una originalitat (futurisme, surrealisme, cubisme, etc.). 

A més, destaca un altre ús de la natura on se la reconeix com a idea, com a 

font d’inspiració i/o compoment destacat del producte. Es tracta d’una natura 

idealista que interessa com a idea, com a concepte, més que com a realitat empírica, 

tangible. Es parla d’una natura “bona” en tant que ideal, en tant que ideologia que 

pot provocar un canvi i una novetat en la vida personal. Aquesta concepció forma 

part del paradigma de l’anomenada natura crítica on la natura adquireix la qualitat 

de “mare sàvia” i de veritat irrefutable. Estèticament, és una natura artística, 

manual, que busca la personalització del missatge i es troba connectada amb la vida 

quotidiana. 

La concepció més explotada de natura per part de la publicitat és la idea de la 

natura com a utopia. En aquest cas, interessa la natura en tots els vessants 

perceptius, completa i absoluta. S’associen elements que provenen de diferents 

camps sensorials. Es tracta d’una natura sinestèsica oberta al món i a l’experiència. 

La concepció cultural que s’arrossega posseix una forta empremta romàntica on la 

natura es converteix en un espai ideal per a l’alegria i el desig, per al plaer i 

l’(auto)exploració. És, justament, aquesta concepció de la natura la més usada per la 

cultura promocional connectada a la difusió d’una determinada noció del món. 

La publicitat com a fenomen derivat de la modernitat ha tendit a celebrar la 

superioritat de la tecnologia i de la raó. En un temps on el paradigma modern ha 

entrat en una forta crisi, la publicitat s’ha fet ressò d’aquest desencant per mitjà 

d’anuncis que tracten de captar al sector dels descontents amb els mals de la 

civilització moderna. Roland Marchand (1985) ha trobat ja present aquest biaix 

antimodern en imatges publicitàries de la dècada de 1920, on es representava allò 

que anomena la “la Gran Paràbola de la Civilització Redimida” que treballava en un 

sentit contrari a la “Paràbola de la Primera Impressió” i la “Paràbola de la 
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Democràcia dels Béns”, per mitjà de l’apropiació de mites i imatges de la cultura 

tradicional, especialment la pastoral. Més enllà dels beneficis de la tecnologia 

moderna, sorgiren un conjunt de malalties modernes com els trastorns nerviosos, les 

addiccions consumistes i la debilitat física. El triomf de la civilització fou a expenses 

de la natura. 

Els estàndards moderns del gust i la cursa obsessiva per la novetat en el 

cuinar havien robat al menjar els seus nutrients naturals, un argument que ja es 

troba en anuncis dels reformadors de la dieta del segle XIX. Uns altres anuncis 

adverteixen sobre els perills del ritme frenètic de la vida moderna i els desequilibris 

en la dieta. La cura d’aquests mals es relaciona amb la reivindicació d’una vida 

“natural” (R. Marchand, 1985: 223-224). La cura de les malalties de la modernitat no 

té a veure amb un retorn al passat, sinó en un canvi d’hàbits i de pautes de consum 

dins de la modernitat. Es tracta de recuperar en el present unes pràctiques de 

consum sostenibles. Aquesta paràbola té una creixent importància en la publicitat 

dels nostres dies i es relaciona amb allò que hem conceptualitzat en aquest treball 

amb el terme de natura crítica. 

En la nostra societat, el culte a la natura presenta diferents manifestacions. 

Tant pot implicar una reacció nostàlgica contra la modernitat i les seves 

conseqüències negatives sobre el medi ambient (natura crítica) com una forma de 

representar la natura com un espai que desperta emocions poderoses i valors 

transcendents (natura utòpica). La natura s’ha convertit en un dels trets 

característics de la cultura del capitalisme consumista juntament amb les vacances, 

la família i la segona residència. 

Mentre l’economia productiva reclama el control i/o la destrucció de la natura, 

la imatge de la natura en la publicitat moderna demanda que el consum és un mitjà 

per recobrar l’accés a tresors perduts, al jo autèntic, a les relacions genuïnes, i a una 

benèvola i majestàtica natura. L’antimodernisme i la nostàlgia per un paradís perdut 
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de la natura i la veritat són temes principals de la cultura del capitalisme i són 

amplificats per la seva associació obsessiva amb el tema del romanç i amb el temps 

d’oci (E. Illouz, 1997: 94). 

La natura destruïda i degradada a través de la producció, es reconstitueix i es 

millora a través del consum. Es restitueix com a subjecte natural ple per mitjà del 

consum. El consumidor esdevé el temple de la recuperació de la natura, mentre el 

món deixa de ser natural perquè l’home natural ho sigui. Aquest fet constitueix una 

de les paradoxes més significatives de l’univers cultural tardocapitalista. 

El consumidor es construeix la seva pròpia natura i la seva pròpia manera de 

relacionar-s’hi. Tan sols es pot recuperar la natura dins d’un mateix davant d’un món 

contaminat i devastat. Aquesta “tecnologia del jo”, on el subjecte construeix la seva 

relació amb la natura a la seva pròpia mida, té el seu epítom en l’home natural que 

recobra una mena de “micronatures” a través de la seva domesticació tot adoptant la 

forma d’un producte envasat, d’un destí turístic prefabricat o d’un jardí dissenyat. 

Per una altra banda, el capitalisme, tot i ser una creació humana, ha sofert un 

procés de naturalització i deïficació, sobretot des de la caiguda del Mur de Berlín 

(1989), de forma que se’l presenta com una força ineluctable que ha de ser obeïda. 

La celebració del lliure mercat iguala les lleis d’un mode concret d’organitzar les 

relacions econòmiques amb les lleis físiques. Tanmateix, els més obstinats seguidors 

de la natura, en aquest sentit, van ser els Nazis que van justificar els seus crims 

contra la humanitat en nom d’una suposada “llei natural”. La ideologia del “natural” 

no és neutral. Acostuma a servir per justificar l’estatus quo, una mirada concreta 

sobre la societat i el món. Aristòtil ja comentava que els esclaus eren esclaus “per 

natura”. El missatge publicitari ha passat a fomar part de la nostra vida quotidiana, a 

naturalitzar-se “col·locat entre altres molts missatges, s’esllavisa al nostre voltant, 

igual que nosaltres ens esllavisem al llarg dels nostres mobles i de les nostres 

habitacions” (R. Barthes, 2001: 97). 
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La nostra comprensió bàsica de la natura prové dels poetes romàntics de 

finals del divuit i principis del dinou, que interpreten que la natura és allò que l’home 

no ha fet, i si ho ha fet, s’acostuma a introduir-se dins de la categoria del natural (P. 

Coates, 1998). A la concepció dominant en la cultura contemporània de la natura 

com un lloc físic, omnipresent en el llenguatge publicitari, també s’hi detecten altres 

representacions.  

De forma creixent, es manifesta la noció de la natura substantiva com una 

essència, qualitat o principi del producte on se sacralitza gairebé la natura com a 

mare sàvia, especialment en els sectors de consum de “bellesa” i “alimentació”, fet 

que ens retrotreu a l’etimologia tradicional grega d’aquest concepte. El bon estat físic 

i el bons hàbits alimenticis han esdevingut dues obsessions de la cultura moderna. 

En aquests casos, la natura esdevé un concepte axiològic, la norma d’allò que és 

correcte, adient i ben acabat, d’allò que era entès pels romàntics com a “natural”. 

D’aquest concepte, deriva la noció de bellesa natural en les persones i en les coses, i 

la concepció d’home natural de Rousseau. Al mateix temps, es produeix un altre 

significat secundari de la natura en aquells relats promocionals on l’element natural 

esdevé una inspiració o guia per a la realització de l’objecte, una mena d’idea 

platònica sobre el bé.  

En aquest treball s’ha observat com existeix un tipus de natura 

sobreestructural utilitzada en un sentit ampli com a recer amb valors adscrits com la 

“seguretat”, la “pau”, la “protecció” o la “preservació” que esdevé un element 

transversal a totes les natures (pràctica, utòpica, crítica i lúdica). Tanmateix, aquest 

paradigma dominant modern tal com s’ha comentat adés comença a ser qüestionat 

per un nou tipus de natura. Al llarg de la història cultural, s’ha passat d’una “natura 

llop” que calia exterminar i combatre per sobreviure a una “natura animal domèstic” 

domesticada i obedient amb l’ajut inestimable de la tècnica. En l’actualitat, estem 

immersos en un canvi cultural ja que al model de “natura gos” se li oposa el 
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paradigma de la “natura bèstia dormida” que amenaça la supervivència del propi 

gènere humà a través de fenòmens naturals extrems associats sovint a l’anomenat 

canvi climàtic. Aquesta natura (bèstica) no pot ser molestada perquè ens atacarà i 

ens destruirà. Aquesta nova tendència ja comença a ser reflectida pel propi imaginari 

comercial com es pot comprovar en aquesta imatge publicitària. 

 

Campanya Diesel Global Warming Ready 2007 

 

L’amenaça del canvi climàtic a través de la representació d’un espai urbà 

inundat serveix per confrontar la mort amb la vida, la destrucció amb la 

supervivència. Els personatges de la imatge s’erigeixen en supervivents d’un món 

devastat per una natura (bèstia) que en ser importunada respon amb violència i 

agressivitat.   

Ulrich Beck (1996) identifica l’essència de la nostra civilització com la societat 

del risc. Tots som sospitosos. Tots sospitem de tots aterrats per la por quotidiana (R. 

Sennett). La natura, entre d’altres funcions, és també el recer que proporciona 

protecció i salvaguarda davant dels envats civilitzatoris. 
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Lluís Duch (2000: 187-190) defensa que amb una certa freqüència, en les 

situacions de crisi, “s’imposa una mena de protesta melancòlica, que acostuma a 

adoptar la forma d’un retorn a la natura, a aquell marc auroral, «preètic», anterior a 

l’esqueixament cultural, en el qual es trobava la humanitat primitiva, intacta, lliure i 

sense el constrenyiment imposat pels diversos codis i interessos culturals que són 

operatius en una societat determinada”. 

S’ha de tenir present que ha estat i continua sent una constant històrica 

l’elogi de la humanitat primitiva, “natural”. Fenomen que explica que en diferents 

moments històrics es manifesti amb puixança aquesta pretensió de retornar a la 

natura pura que es pot localitzar a Grècia en els segles IV-III a.C., en el pensament 

de Rousseau, en els poetes romàntics alemanys i anglesos, en els moviments 

anarquistes, en el “feliços” anys vint del passat segle, i en l’actual moment històric, 

tal com ho palesa la (sobre)representació dels diferents relats de la natura per part 

de l’aparador publicitari contemporani. 

La forta demanda de “natura” per part de la societat de consum contrasta 

amb la sensació que l’home mai s’havia trobat tan allunyat del seu estat “natural”. 

Així doncs, com ja s’ha vist, la nostàlgia de natura inspira multitud d’anuncis de 

temàtiques diverses que recreen la il·lusió de la unitat primigènia entre home i 

natura. 

La natura entesa com un tot s’ha convertit en un símbol cultural del culte a 

l’hedonisme característic del capitalismse avançat. La publicitat utilitza perquè li són 

útils tota una reserva d’imatges “reconciliadores” que es vinculen al llegat de la 

tradició. En aquest sentit, Roland Barthes (2001) va escriure que “ja que no podem 

ni hem de tancar els ulls davant de la publicitat, ja que som solidaris, i de vegades 

beneficiaris, de la imaginació que mobilitza, posem les seves obres entre cometes i 

visquem la publicitat com una cita, i no com una fatalitat”.  
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Tanmateix, la filosofia vital exemplar del capitalisme postindustrial, 

l’individualisme narcisista, ha convertit allò que per a Barthes era tan sols “la 

publicitat com una cita” en l’eix central de la vida, en l’ambient que es respira i, de 

moment, el subjecte modern viu còmodament instal·lat en un excés iconològic on no 

s’albiren a curt termini alternatives massives en el camp de la cultura popular a les 

difoses i amplificades pels altaveus de la cultura promocional. Si el capità Aiax 

perseguia de forma obsessiva a Moby Dick en la coneguda novel·la de Herman 

Melville de 1851, ara sembla que les tornes estan canviant i que cal deixar en pau a 

la balena, tot aconformar-se’n amb una reproducció de la natura dins de cadascun 

de nosaltres a la conquesta del mite de l’home natural. 
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METODOLOGIA  

En aquesta part del treball dedicada a l’estudi de la mostra, s’ha aplicat una fitxa 

d’anàlisi dividida en tres grans nivells. En primer lloc, es comenta els elements 

narratius presents en cada text amb l’objectiu d’explicar la funció narrativa de la 

natura respecte la històrica prevalent. En segon lloc, es para atenció als elements 

retòrics determinants en la construcció de l’artefacte persuasiu que és un anunci. Per 

últim, el punt de vista analític es centra en els aspectes formals de les imatges. 

Per tal d’estructurar el comentari d’una manera clara i operativa s’estableix 

una senzilla fitxa d’anàlisi amb les tres dimensions analítiques establertes amb la 

pretensió d’arribar a una lectura global de la narració. Tanmateix, no en tots els 

casos es considera rellevant per a l’objecte d’estudi la descripció dels tres tipus 

d’elements per separat. La dimensió que s’ha prioritzat és la narrativa ja que aquesta 

tesi doctoral té com a centre d’interès el rol narratiu desenvolupat per l’element 

natural en imatges i textos de revistes dels principals sectors de consum. La 

dimensió retòrica i formal serveixen de complement, si s’escau, de l’anàlisi dels rols 

narratius. A més, la distinció metodològica entre marques fortes i marques dèbils 

segons l’espessor narrativa dels relats de marca proposats ha condicionat en més 

d’un cas l’atenció cap als diferents nivells analítics establerts.  

D’altra banda, s’han emprat elements de l’anàlisi estructural del relat on els 

personatges es caracteritzen com a unitats semàntiques sintàctiques en tant que 

subjectes o objectes en un procés o funció narrativa. Greimas, seguint l’esquema 

dels rols narratius proposat per Propp, estableix els següents actors dins d’un 

discurs: el Subjecte, l’Objecte, el Destinador, el Destinatari, l’Oponent i l’Ajudant. Els 

diferents actants porten a terme una paper diferents dins del relat. L’Ajudant ajuda el 

Subjecte en les proves que ha de superar per aconseguir l’Objecte anhelat i on ha 

d’enfrontar-se als obstacles plantejats per l’Oponent. El Destinador planteja l’Objecte 
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com a terme de desig i comunicació, mentre que el Destinatari és qui es beneficia 

d’aquest. En cada tipus de text publicitari, l’element natural pot desenvolupar una 

funció narrativa diferent dins del procés narratiu. Estudiar el rol narratiu exercit per 

l’element natural (EN) dins dels diversos sectors de consum ha estat un dels 

objectius bàsics de l’anàlisi del corpus i del conjunt de la recerca. 

Bruno Remaury (2005) a “Marcas y relatos” proposa una tipologia dels 

diferents tipus de relats de marca. Distingeix entre dos tipus principals de relats de 

marca: els que es refereixen a un context i els que es refereixen a un tema, ambdós 

subdividits en subtipus. Aquells que es refereixen a un context es subdivideixen en 

tres tipus: els relats relacionats amb el temps, els relats relacionats amb els llocs i els 

relats relacionats amb els estats i les etapes de la vida. Així mateix, els relats 

relacionats amb un tema es subdivideixen en tres tipus: els relats que es refereixen a 

un personatge, els relats que es refereixen a un saber fer i els relats que es 

refereixen a la matèria, ja sigui aquesta matèria prima o simple objecte.  

Dins d’aquests sis tipus de famílies narratives, s’ha observat quin rol semàntic 

i sintàctic hi ha jugat l’element natural. 

 

RELATS DE MARCA (B. REMAURY, 2005)

RELATS DE 
MARCA

Relats d’un context

Relats d’un tema

Relats relacionats amb el temps

Relats relacionats amb els llocs

Relats relacionats amb els estats i 
etapes de la vida

Relats relacionats amb un personatge

Relats relacionats amb un saber fer

Relats relacionats amb la matèria

RELATS DE MARCA (B. REMAURY, 2005)

RELATS DE 
MARCA

Relats d’un context

Relats d’un tema

Relats relacionats amb el temps

Relats relacionats amb els llocs

Relats relacionats amb els estats i 
etapes de la vida

Relats relacionats amb un personatge

Relats relacionats amb un saber fer

Relats relacionats amb la matèria
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D’altra banda, s’ha bastit un corpus que consisteix en una selecció d’anuncis de 

revistes mensuals de diferents nuclis de consum. S’escullen dos números per revista, 

de mesos consecutius. Així mateix, es treballa per nuclis de consum i per difusió. 

S’escull dues revistes especialitzades per cada tema. Es tracta d’un nombre reduït, 

però significatiu de publicacions que s’atansen als diferents Universos de vida de la 

gent (cos, transport, vida, etc.). 

S’ha classificat els anuncis que contenen algun element natural (paisatge, fulla, 

animal, etc.) per temes (salut, alimentació, motor, etc.), independentment, del tipus 

de revista on hi surten publicats. S’ha treballat amb la següent mostra: 

- 46 anuncis de Bellesa. 

- 17 de Salut. 

- 6 d’Alimentació. 

- 6 de Begudes. 

- 15 de Decoració. 

- 13 de Viatges. 

- 15 de Motor. 

- 7 de Tecnologia. 

En total, hi ha un corpus de 125 anuncis apareguts en 14 revistes 

especialitzades en Bellesa (Glamour i Cosmopolitan), Salut (Psychologies i Mente 

Sana), Alimentació (Saber Vivir i Cuerpomente), Decoració (El Mueble i Cosas de 

Casa), Viatges (De Viajes i Viajes National Geographic), Motor (Automóvil i Car and 

Driver) i Informàtica (PC Actual i PC World), en els exemplars dels mesos de maig i 

juny de l’any 2006. 

Com ja s’ha dit, es fa l’anàlisi per sectors. Així, per exemple, primer s’analitza 

les funcions narratives que realitzen els elements naturals en els anuncis de bellesa, 

i, així, successivament amb la resta de sectors. Una vegada es tinguin les conclusions 
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per sectors, en el dos darrers apartats del primer volum es valora el tipus de 

representacions de la “Natura” en els textos publicitaris, i els tipus de relacions que 

la societat contemporània aparentment molt sensibilitzada pels temes 

mediambientals desenvolupa amb les “Natures”. 

En aquest treball es centra l’atenció de forma específica en la relació 

triangular entre Natura, Consumidor i Producte-marca. Així, per exemple, en els 

textos publicitaris amb presència d’alguna element natural ens interroguem sobre 

quina imatge apareix del subjecte com a consumidor? Quins valors s’associen als 

elements naturals? Quines funcions narratives? Quines visions culturals de la Natura 

s’estan arrossegant actualment? 

Aquestes són algunes de les qüestions fonamentals que gràcies al treball 

empíric desenvolupat en aquest segon volum annex s’han tractat de respondre en els 

apartats de conclusions del volum primer de desenvolupament i explicació dels 

resultats obtinguts per mitjà de l’anàlisi i interpretació del corpus d’anuncis. 
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ANUNCIS DE BELLESA 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 1. Bellesa 

Marca: Pepe Jeans.  

Revista: Glamour, maig 2006. 

 
 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

El personatge és presentat com una dona que té unes característiques determinades. 

Si s’analitza el vestit, hom observa tres elements fonamentals: una camisa blanca, 

uns texans de blau descolorit i un penjoll ben allargat. Es tracta d’una jove urbana 

amb un cert aire “hippy”, rústic. Aquest personatge es defineix per ser un subjecte 

modern, seductor i amb un cert toc d’espiritualitat. 

La natura esdevé un marc inclusiu de l’anunci exercint una funció 

narrativa d’Ajudant. La iconografia marinera proporciona tota una sèrie 

de connotacions a la marca. Es tracta d’una natura adjectiva metafòrica 

on la marca utilitza l’element mariner per construir un relat geogràfic que 

proporciona un contracte d’arrelament (“és aquí on sou”) i un relat 

dominant basat en un contracte d’identitat (“us podeu semblar a ella”). 
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A través d’aquest anunci, “Pepe-Jeans” transmet un discurs amb una 

estructura narrativa on l’únic element rellevant és la pròpia marca que exerceix 

d’Enunciador i com a ajudant fonamental per aconseguir l’ennobliment 

esteticoespiritual dels seus potencials consumidors. El destinatari de l’anunci és un 

segment de públic que es pressuposa assumeix els trets estètics exemplificats per 

una model de reconegut prestigi. 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

El producte es situa dins d’un paisatge emmarcat per un cel blau amb uns pocs 

núvols d’un blanc clar. El sentit de la imatge es delimita per mitjà de diferents 

operacions retòriques. L’element natural desenvolupa una relació retòrica metafòrica 

per adjunció amb la marca-producte “Pepe Jeans”. Aquesta marca de texans, 

corporitzada en una model, s’integra perfectament en un entorn natural on es pot 

entreveure un extrem d’una barca de pescadors i al fons el cel i el mar. La model, 

mitjançant una sinècdoque, representa el conjunt de consumidors ideals de “Pepe 

Jeans”. S’utilitza la iconografia marinera al servei de la marca. 

 

ELEMENTS FORMALS 

La mirada de la protagonista no es dirigeix a l’espectador, sinó a un punt perdut de 

l’horitzó com si es projectés en el més enllà tot experimentant una sensació de 

beatitud espiritual. És una mirada absent, associada més amb el pensar que amb el 

mirar, una mirada que fa invisible les coses, que no les absorbeix. D’aquesta manera, 

l’espectador no es sent com un subjecte relacionat comunicativament de forma 

directa amb la protagonista del relat, sinó que es situa com un subjecte extern a 

l’acció, omès, el·líptic. 



 10

El fet que els límits de l’enquadrament tallin les cames de la model genera un 

espai implícit ple de diafanitat i profunditat que va més enllà d’aquest enquadrament 

i que remet a la idea de presa parcial d’un gran espai on se situa de forma central i 

destacada la protagonista totpoderosa de la història. 

Aquest anunci està mancat de text verbal, només es compta amb la presència 

de la marca “Pepe Jeans” en la part inferior dreta de la imatge ja fora de 

l’enquadrament principal, i, a l’altra banda, el nom de la model, Sienna Miller. Es 

tracta d’un exemple d’anunci sense paraules que diuen més del producte d’allò que 

s’hi veu en realitat. Aquest anunci convida l’espectador, per omissió i suggestió, a 

completar la història per ell mateix, utilitzant la seva pròpia experiència. 

En conjunt, la posada en escena i la definició del punt de vista perceptiu 

produeix un efecte d’admiració i embadaliment entre el personatge i l’espectador. La 

inclinació del cos lleugerament elevat cap un més enllà incert dóna a la imatge de la 

model un aire de divinitat i sacralitat. 

El punt de vista emprat en la fotografia transmet uns significats i 

connotacions. Es tracta d’un pla mitjà ja que a l’individu se’l talla aproximadament 

per mig cos, però el fet d’haver estat presa la imatge des d’un angle lleugerament 

contrapicat magnifica al subjecte, realça la seva figura, i, per extensió, la dels 

pantalons “Pepe Jeans”. 

La tècnica de representació és una fotografia de gran nitidesa i claror. Pel que 

fa a l’estructura cromàtica, s’empren colors molt càlids i suaus, una combinació de 

blaus, blancs i, en menor mesura, tons grisencs associats a la barca, símbol 

d’antiguitat i rusticitat. Tradicionalment, el blau simbolitza el principi femení. És un 

color transmissor de placidesa i introversió, i el simbolisme tradicional el vincula a 

l’aigua, atribut, així mateix, del femení. Se l’associa també a la intel·ligència i a la 

concentració. El blau i el blanc combinats simbolitzen en tots els llocs els valors 
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suprems: la veritat, el bé i la saviesa. Els Déus viuen en el cel. El blau és el color que 

els envolta, és llur color. D’altra banda, quan més graus de blau veiem en el cel entre 

el blau clar i el fosc, més lluny sembla que arribi la nostra vista.  

Els pantalons texans s’associen a un símbol de retorn als valors vertaders i 

duradors. Tanmateix, els texans de blau descolorit com els d’aquest anunci tenen un 

aspecte de peça de roba usada, creada de manera artificial, però amb un valor extra 

de distintivitat respecte els omnipresents clàssics texans del tot interclassistes i 

intergeneracionals. 

La posició de l’objecte en la imatge li proporciona un valor compositiu. Ocupa 

un lloc central, tot i que està una mica desplaçat com destacant la perspectiva que 

l’envolta. És, en tot cas, una rellevància menor supeditada a la magnificència de 

l’element natural. Es tracta d’una imatge molt allargada i rectangular que ocupa dues 

planes de la revista caracteritzada per la seva simetria i equilibri. Les línies inscrites 

en el plànol de caràcter horitzontal connoten sensacions de quietud i estabilitat. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 2. Bellesa 

Marca: Louis Vuitton. 

Revista: Glamour, maig 2006. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS FORMALS 

En la imatge apareix el rostre d’una dona mig ficada a l’aigua, però vestida. Malgrat 

el seu contacte amb l’aigua, la protagonista porta ulleres de sol, els llavis pintats, les 

ungles pintades i el cabell perfectament pentinat. Tot plegat proporciona una imatge 

L’element natural es situa com a marc de fons del personatge realitzant 

una funció narrativa d’Ajudant dins de la història. Es tracta de l’aigua 

d’una piscina. Una natura artificiosa desenvolupa un rol adjectiu que 

coadjuva en la construcció del producte-marca.  

Es proposa un conglomerat de relats basats en un contracte dominant 

d’identitat (“us podeu semblar a ella”) i en un contracte de lloc (“el 

clixé d’una piscina”). De forma implícita, es planteja alhora un 

contracte de matèria (“utilitzeu la marca Louis Vuitton”) i un contracte 

amb un saber fer particular, típic dels productes de luxe, que el 

consumidor adquireix en posseir el producte. 



 13

de sofisticació. Així mateix, és un discurs amb un únic element (para)lingüístic, 

l’enumeració de la marca, Louis Vutton. 

Les línies verticals de la imatge connoten autoritat, prestigi i equilibri. A través 

de la utilització de la llum s’embelleix el rostre, i se li aporta una major seguretat en 

si mateix. La llum lateral aporta una sensació de volum. El rostre agafa unes 

dimensions encara més magnificents. 

Quant a l’aspecte, destaca com la protagonista amb dos dits de la mà se 

sosté artísticament les ulleres com si estigués posant. Desenvolupa un tipus de gest  

d’impassibilitat com si fos una estàtua grega. 

Es tracta d’un fotografia en primer pla (un retrat). La barbeta alçada de la 

model denota unes connotacions de glamour i sobreseguretat harmònica amb 

l’entorn. L’enquadrament acota la representació de la figura humana a l’alçada del 

coll i té com a objectiu principal el reflex de l’expressivitat en el rostre i entreveure 

l’estat emotiu del personatge. El rostre es troba lleugerament elevat amb una mirada 

abstreta i contemplativa. 

El color de fons és el blau que li proporciona al retrat una major profunditat i 

harmonia. D’altra banda, destaquen uns llavis molsuts pintats de vermell fosc i un 

tros d’una samarreta del mateix color com si fossin el reflex sanguini de la carn o 

símbol de la menstruació. El vermell és també el color principal de la felicitat 

personificat en el rostre excels de la imatge. 

L’objecte ocupa l’eix central de la fotografia atribuint-li una major rellevància i 

poder. El volum de les ulleres destaca molt més, per exemple, que l’espai ocupat per 

uns cabells pentinats cap a enrere. 

Així, doncs, ens trobem a l’igual que en el cas anterior, un exemple de 

publicitat no verbal on l’espectador haurà de completar la història utilitzant el seu 

bagatge i experiència personal. Res es diu de l’objecte, tan sols la seva qualitat 
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d’objecte del desig capaç de capturar la mirada de l’espectador i de procurar plaer i 

gaudi. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 3. Bellesa 

Marca: DKNY. 

Revista: Glamour, maig 2006. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

Sobre un objecte esfèric de vidre transparent es projecta la imatge de la ciutat de 

Nova York. La metàfora és una forma subtil i elegant de comunicar el significat a 

través de la recerca de semblances. Observem en un primer terme la coincidència 

entre la forma de les pomes i l’objecte de vidre. Natura i cultura s’apropen a través 

d’una relació d’analogia. El significat de la poma és transferit a l’objecte de vidre de 

La ciutat de Nova York com París esdevenen paraules màgiques, 

símbols inqüestionables de la modernitat. La marca DKNY esdevé un 

exemple paradigmàtic de relat geogràfic (“comprant DKNY sou Nova 

York”). Aquí també s’utilitza un relat d’identitat comparativa deductiva 

doble (“una poma és deliciosa com DKNY”, “una poma és deliciosa com 

ella” ergo “comprant DKNY us hi podeu semblar”). 

 L’element natural principal de la narració —un grapat de pomes 

recobertes amb gotes d’aigua— s’empra com a Ajudant de la història 

explicada. 
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la marca “DKNY Be delicious”, deliciós com una poma. La qualitat deliciosa de la 

poma la trasllada a la persona que porta el perfum. Es produeix una relació causal-

metafòrica. L’element natural traspassa a l’objecte els seus atributs positius. Entre 

dos elements de diferents esferes (tecnologia i naturalesa) es tracta de buscar 

elements similars. El producte-marca DKNY agafa la natura com a model a imitar.  

Com a símbol cultural, la poma ha estat entesa com a “fruit prohibit” per 

excel·lència i per consegüent com a símbol de pecat. Les pomes de la imatge són de 

color verd amb un cert toc groguenc. Poden evocar un poder de seducció susceptible 

de dominar als mateixos Déus. En conjunt, a la poma se l’associa amb l’encantament 

i la vida sana. El rerafons religiós de la imatge és també prou clar remuntant-se al 

paper inductor desenvolupat per Eva en la caiguda original al Gènesi. En aquest 

sentit, el gest amb la mà és un gest de desig de tastar la “fruita prohibida”. 

El text lingüístic del B.4 és “Be Delicious” i en un cos de lletra més petit “Una 

fragancia de mujer”. “Be Delicious” com a acte il·locutiu pot ser considerat com una 

ordre, o pel context, com una proposta. Es tracta d’una ordre-proposta que 

l’Enunciador implícit, DKNY, realitza de forma personal a l’espectador per mitjà d’un 

imperatiu. “Una fragancia de mujer” al·ludeix a una característica de l’Enunciatari al 

qual l’anunci s’adreça: ésser dona. Es construeix un discurs que ve a dir el següent: 

“la poma és un fruit deliciós com la dona de l’anunci que fa servir la marca DKNY”. 

 

ELEMENTS FORMALS 

En aquesta imatge apareix una model menjant-se una poma. Per a la creació d’uns 

valors connotatius determinats entorn d’aquest personatge s’utilitza, d’una banda, 

una posada en escena específica i, de l’altra, una definició, també específica, del 

punt de vista en el qual es situa l’espectador. L’element clau és la poma que funciona 

com a objecte de seducció. 
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L’espectador, per mitjà d’un enquadrament que pren el personatge en un 

primer pla a l’alçada de les espatlles, se’l situa a prop d’aquest personatge. Tot i que 

entre l’espectador i el protagonista n’hi ha un element separador (unes pomes i un 

objecte de vidre). D’altra banda, la direccionalitat de la presa és frontal i 

l’enfocament òptic sobre el rostre permet observar amb nitidesa tant les formes com 

els colors. Aquests factors serveixen per apropar tant espacial com emocionalment, 

l’espectador al personatge. 

El rostre i el pentinat del personatge doten aquest d’una imatge de dona 

moderna i sensual. D’altra banda, altres elements de la posada en escena remarquen 

la seva feminitat: les espatlles mig nues, el gest sobre els llavis, el tirant dels 

sostenidors. Tota la cara la té bastant mat, menys els llavis que són humits com les 

pomes. 

En la posada en escena d’aquesta imatge, és fonamental el color. Hi ha un 

predomini de colors associats a la tardor. La verdor de les pomes, el castany del 

cabell i del fons. A més, la protagonista porta un jersei de llana, tot i que el té mig 

tret. 

Es tracta d’un primer pla generós, quasi un pla mitjà que ressalta la mirada 

directa i seductora de la model cap a l’espectador-lector. Destaca també la posició de 

la mà dreta sostenint una poma ja mossegada i amb un dit acaronant-se el llavi 

inferior. Es tracta d’un punt de vista frontal on tota la representació guarda una 

simetria. 

L’estructura compositiva de la imatge està configurada de tal forma que 

centra l’atenció del lector-espectador sobre quatre elements. En primer lloc, crida 

l’atenció el rostre del personatge perquè presenta una lleugera inclinació. En la part 

central del triangle se situa una mà sostenint una poma. Justament on apareix escrit 

el text lingüístic. La base l’ocupa una poma i un cub de vidre transparent on s’hi 
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reflecteix la ciutat de Nova York. L’element natural realitza una funció de lligam entre 

el producte-marca i el personatge. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 4. Bellesa 

Marca: Loewe. 

Revista: Glamour, maig 2006. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

En aquesta imatge apareix una dona asseguda informalment en els seients del 

darrere d’un automòbil. S’asseu com vesteix: de manera informal i distesa. Amb la 

camisa mig descordada, la finestra oberta i el cos estirat. Els cabells se li mouen per 

l’aire. Es troba com extasiada. A l’exterior observem un dia boirós.  

 

 

L’element natural actua sobre el subjecte (“A mi aire”) relacionant 

l’espai extern amb l’intern. La natura és tant un marc exterior per on 

transcorre l’acció actuant com a Ajudant, com un símbol de llibertat 

individual exercint d’Objecte a aconseguir.  

Es tracta d’un relat de passatge situat en un espai tancat —un 

automòbil— dins de la dimensió capital del viatge. Així mateix, 

s’estableix un relat d’identitat (“us podeu semblar a ella”) 

complementat per un contracte de submissió relativa (“utilitzant 

Loewe”). 
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ELEMENTS FORMALS 

Apareix el personatge amb el cos estirat, el rostre de perfil i la mirada dirigida a un 

punt incert del més enllà, sense mirar al lloc on es situa l’espectador. El color del 

fons coincideix amb el de l’extrem de l’ampolla. 

El punt de vista de l’espectador se’l situa extern al rostre del personatge. Per mitjà 

d’un contrapicat, a la model se la col·loca allunyada de l’hipotètic espectador. Aquest 

distanciament és atenuat per la presència en un marge frontal de la fotografia de la 

marca-producte Loewe. 

Cal tenir en compte també que l’articulació d’una posa informal per part del 

personatge, i un punt de vista no frontal, poden generar la il·lusió d’espontaneïtat en 

la configuració de la imatge. Aquest efecte pot transferir-se com a connotació al 

personatge i a la seva relació amb la marca-producte. 

L’enfocament òptim se centra sobre el producte i la figura del subjecte, 

mentre que el fons escenogràfic apareix difús. Tanmateix, aquest fons no queda del 

tot neutralitzat, i permet a l’espectador reconèixer alguns elements figuratius. El 

protagonista apareix situat en un espai interior que posseeix certes característiques. 

Es tracta de l’interior ampli i alt d’un automòbil antic. Aquest fet dota a la imatge una 

manifesta connotació de “magnificència” i “ostentació”. L’arc de l’automòbil situat al 

fons de la imatge serveix per donar a aquest espai valors de luxe i confort davant 

d’una climatologia hostil.  

Compositivament, en la imatge, la figura del personatge es col·loca sobre la 

part dreta de la fotografia ascendent cap al vèrtex superior esquerre. Aquesta figura 

enllaça quasi directament amb la forma de l’arc. És així com la figura de la imatge 

s’estructura com una diagonal que té com a epicentre el rostre de la model i la 

finestra del cotxe. Aquest moviment ascendent, creat per l’estructura compositiva, 

reforça la mirada de l’espectador (de baix a dalt), tot posant primer l’atenció en 
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l’objecte Loewe per després anar pujant cap a la part superior del cos del personatge 

i, finalment, acabar amb la finestra baixada i el logo “A mi aire”. L’eslògan tant es 

refereix a un fenomen meteorològic (l’efecte de l’aire sobre un cos) com als trets 

singulars d’un personatge. La manera de seure del personatge i la seva mirada 

satisfeta reforça els significats de “naturalitat” i “independència”. 



 22

 

 

 

Fitxa de l’anunci: 

B. 5. Bellesa 

Marca: Guess. 

Revista: Glamour, maig 2006. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

En aquest text es reprodueix una imatge d’una parella; per l’aspecte es pot deduir 

que és moderna i juvenil. La marca “Guess” representa dues persones que semblen 

fer un viatge. El tipus de vehicle i l’estil de la roba remet a pel·lícules com “Easy 

rider” i a l’èpica de viatge. S’apel·la als sobreentesos culturals de l’espectador donada 

l’absència de text lingüístic.  

 

 

 

L’element natural és un fons de carretera qualsevol realitzant una funció 

narrrativa d’Ajudant.  

Hi apareix un relat de passatge que combina el viatge i el sentiment ja que 

és una història de transport, des del transport terrestre al transport 

amorós, per tant hi ha una doble relació de passatge. Per mitjà d’un procés 

d’identificació es proposa al consumidor alhora un relat de personatges a 

través de la figura d’una parella, protagonista central del relat.  
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ELEMENTS FORMALS 

El contingut “parella” es construeix a partir d’una posada en escena específica. En 

l’home, el pentinat cap a enrera, les ulleres de sol, la pell morena, la caçadora, la 

samarreta i, sobretot, el fet que condueixi una moto tipus Harley Davidson li 

confereix unes característiques que l’identifiquen amb un determinat estereotip 

social. En el mateix sentit, la dona, amb una caçadora i pantalons texans, ulleres 

fosques, unes grans arracades, penjolls, una brusa informal, un cinturó mig caigut, 

etc., ens remet a una figura femenina que tot i l’aparença d’informalitat, té cura de la 

seva imatge de dona jove, actual i atractiva. És el correlat femení de l’aparença de 

l’home. 

 La fotografia té una estructura piramidal. El tall de la imatge emplena la base 

de la piràmide i fa que sigui sòlida i estable, tot i que no se sap de quina manera la 

protagonista femenina està asseguda. 

El tipus de composició potencia la idea de joves moderns i independents. Els 

subjectes apareixen com si es tractés d’una instantània del seu darrer viatge, aturats 

enmig de la carretera observant quelcom que els atreu. És molt interessant fixar-se 

en la forma dels braços de tots dos que conformen una mena de quasi triangle, on el 

vèrtex superior coincideix amb el cap d’ella, alçada per sobre d’ell per tenir una millor 

perspectiva del que passa més enllà, i els braços d’ell continuen aferrats a la 

motocicleta, reforçant la idea de jerarquia entre tots dos. 

Els personatges en cap moment miren cap a l’espectador. S’estableix una 

relació de llunyania entre aquests i l’espectador. De tota manera, el punt de vista 

frontal relativitza aquesta distància. A més, l’ús d’un pla americà permet mostrar 

certa expressivitat dels rostres, i les accions dels personatges tot insinuant l’escenari. 

El centre de l’interès de la imatge són les ulleres de sol dels personatges, les 

seves mirades projectades sobre una “plataforma” motoritzada. Tenim dos elements 
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naturals: el cel i el bosc que fan de marcs referencials. Tan sols apareix l’enumeració 

del nom de la marca “Guess eyewear”. La marca tracta d’identificar el seu producte 

amb un perfil de consumidor lligat a l’aventura i a l’escapada, a la recerca del sentit 

autèntic de la vida.  

El predomini del color blau no és pas anecdòtic, sinó que dóna una sensació 

d’amplitud d’horitzons. En aquest sentit, és molt interessant el joc dialèctic que 

s’estableix entre les tonalitats fosques i les clares, entre el negre de les ulleres i el 

blau del cel i dels texans. Entre un negre que denota “elegància” i “distinció”, i la 

“naturalitat” i “senzillesa” lligada al blau.  
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Fitxa de l’anunci: 

B. 6. Bellesa 

Marca: Custo. 

Revista: Glamour, maig 2006. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

Cal tenir present que la roba “Custo” es caracteritza per una sobreposició de colors. 

Per mitjà d’una operació retòrica metafòrica per adjunció es tracta de revestir a la 

marca Custo de “bellesa” i “espontaneïtat”, dos valors lligats al món natural. Es 

realitza una operació de transferència sobre el pla de l’enunciat a través d’una relació 

d’equivalència positiva: “la roba Custo és com la natura”. 

 

Hom observa una model posant enmig de la natura. El producte es troba 

inserit en el paisatge-Ajudant que col·labora en la construcció d’una 

determinada imatge de marca. Es proposa un relat relacionat amb un lloc 

(un paisatge) i un relat prevalent relacionat amb un personatge que 

ofereix un contracte d’identitat (“us podeu semblar a això”) complementat 

implícitament per un contracte sobre el “saber fer” distintiu de Custo. Un 

tipus de distinció que l’acosta a una mena de “glamour natural”. 
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ELEMENTS FORMALS 

La presa de la fotografia és frontal. Es tracta de realçar la figura de la model amb el 

seu pentinat impossible. El fet que sigui un pla de tres quarts aporta versemblança a 

la imatge. Destaca la posició de perfil del rostre, els braços arquejats i el pentinat 

recollit. Sembla una mena de pagesa “postmoderna” amb un punt naïf, perfectament 

integrada en l’entorn.  

Malgrat tenir el pentinat recollit, alguns cabells del darrere li voleien. Aquest 

tret juntament amb la posició dels braços i del cos proporciona a la imatge 

dinamisme. La postura pot recordar a una au; en concret, a un gall dindi exultant en 

la seva magnificència. L’estructura semàntica de la macroproposició publicitària 

identifica la marca “Custo” amb uns trets singulars associats a la natura com a símbol 

cultural, però també a una forma de ser de vol alt. 

El tipus de mirada desprèn seguretat i confiança en si mateixa, emfatitzat 

aquest efecte per una lleugera elevació de la figura corporal. La roba es caracteritza 

per una varietat de formes (sanefes, ratlles, brodats) com si estigués inspirada en la 

diversitat morfològica de la natura.  

Les tonalitats dels colors són llampants i femenins. Creen un ambient com de 

conte. En aquest sentit, el fons en forma de pintura de lloc fantàstic remarca aquesta 

sensació de ficció, de somni. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 7. Bellesa 

Marca: El Corte Inglés. Planta joven. 

Revista: Glamour, maig 06. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

En aquest cas, l’element que es pren per establir la transferència per exemplificació 

és la figura de l’usuari/consumidor del producte/marca, a l’igual que en la resta 

d’anuncis de bellesa vistos fins ara. Són aquestes uns tipus de fotografies on no es 

representa tant l’acció dels personatges com el seu ser. No es tracta de mostrar allò 

que una parella fa, sinó allò que una parella és. 

En aquesta imatge posen dos joves mig nus mirant directament 

l’espectador. L’actitud i l’estètica dels personatges remet a l’imaginari 

cinematogràfic amb pel·lícules tipus “Isla Esmeralda” tot fent ús d’un clixé 

exòtic. L’element natural, el cel, funciona de decorat, actuant com a 

Ajudant narratiu, podria ser un efecte d’estudi, però existeix la voluntat 

d’evocar els núvols. S’utilitza un contracte dominant d’identitat (“us hi 

podeu semblar”) amb uns actors amb poca roba, en un estat (semi)natural. 
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Es tracta de personatges representats que remeten a rols socials, estils i 

formes de vida prou estereotipats. Així, per exemple, en aquesta imatge per la forma 

en què s’agafen tot apunta al fet que són una parella. Històricament, el retrat era 

vist pels crítics d’art com un gènere que glorificava la vanitat personal. Es tracta de 

fixar l’essencial d’un subjecte o grup de subjectes. 

El text lingüístic consisteix en el següent enunciat: “Atraen los diseños, 

seduce la moda, provocan los precios”. Destaca l’ús de la tercera persona plural 

que reforça la idea de subjecte col·lectiu. L’acte il·locutiu emfatitza la idea del poder 

de la marca/producte: s’usen verbs força connotats com “atreure”, “seduir” i 

“provocar”. Un poder de tota manera retòric, perquè en el context comunicatiu que 

apareix no funciona com un mandat en sentit estricte. És important ressaltar la 

identificació que es tracta a través de l’enunciat lingüístic amb la idea de “seducció” 

enllaçada amb el nom de la marca/producte “Denim Attraction”. Ambdós termes 

ocupen un lloc paral·lel en l’estructura sintàctica i en la composició del text. 

 

ELEMENTS FORMALS 

El producte se situa dins d’una fotografia on s’estableix un vincle entre el blau dels 

texans i el blau del cel juntament amb el blanc dels núvols i del banyador. Un tons 

càlids que remeten a la puresa i a la tranquil·litat. L’analogia cromàtica dóna a 

entendre que dues realitats que participen del mateix color deuen participar també 

de les mateixes qualitats. Els pantalons i els seus usuaris es troben connectats dins 

d’un mateix univers existencial.  

El personatge masculí té el cabell llarg, el cos musculat i no porta samarreta. 

Projecta “seguretat” i “masculinitat”. Pel que fa a ella, tot i donar l’esquena a 

l’espectador, té el rostre girat amb una mirada seductora, acompanyada d’uns 

pantalons curts i uns sostenidors blancs. La línia de força del retrat és la diagonal 
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que conforma els rostres dels subjectes i la línia d’interès ve marcada per les mans 

que assenyalen cap als respectius texans.  

Els àngels eren els executors de la voluntat divina. La proximitat amb el cel 

enalteix encara més la figura dels subjectes de la imatge. La separació entre 

l’element natural i el producte/marca s’atenua per la grandiositat d’uns cossos 

turgents. En aquest sentit, el pla americà accentuarà el grau de relació dels 

personatges. Tot i ser un retrat, la manera de posar i la diferència d’alçada 

proporcionen a la composició de la imatge un cert dinamisme i tensió espacial que es 

combina amb la imatge de parella segura i activa. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 8 . Bellesa 

Marca: Burberry. 

Revista: Glamour, maig 2006. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS  

 

L’element natural de més entitat són unes flors, símbol de feminitat i de bellesa. Es 

posa en relació amb el lema de l’anunci: “a new fragrance for women”. La mirada i 

l’olfacte de la protagonista en la principal escena es dirigeix cap a la flor, justament 

al costat de la imatge de l’objecte.  

La publicitat ha anat renunciant a parlar dels productes i prefereix parlar dels 

consumidors. La marca tracta d’identificar als usuaris de les mercaderies més que als 

propis productes. Dins d’aquest procés d’identificació entre producte/marca i 

consumidors el gènere publicitari del retrat desenvolupa un paper destacable. La 

presència de la marca s’ha tornat tan rellevant que sovint en els missatges sobra tota 

argumentació. 

Dins de l’estructura narrativa, l’element natural funciona com a Ajudant 

d’un relat prevalent relacionat amb un personatge que proposa al 

consumidor un contracte d’identitat. 
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ELEMENTS RETÒRICS 

L’objecte actua metafòricament i transmet qualitats al personatge que representa el 

destinatari. L’objecte és capaç de generar un ambient de sensualitat i complicitat 

entre tots dos amants. S’empra l’element natural (la flor) com l’enllaç retòric entre 

l’objecte i els usuaris. Així, doncs, dins de l’estructura narrativa l’element natural 

compleix una funció de metàfora de l’objecte de valor. 

El producte apareix requadrat en el marge inferior dret i es troba 

contextualitzat. La colònia “Burberry” es revesteix d’un tarannà únic, facilita establir 

una relació personal i íntima amb el subjecte, destinada a afavorir una altra relació 

íntima.  

En aquest cas, s’utilitza la figura de l’usuari/consumidor del producte/marca 

per establir la transferència per exemplificació. De tot el desenvolupament possible 

de la marca “Burberry London”, se seleccionen algunes entitats per on transcorre el 

periple relacionals del subjectes representats. Es tracta de narrar les activitats d’una 

història d’amor. Un subjecte que respon al perfil de dona moderna i atractiva passeja 

per diferents escenaris urbans, on, paradoxalment, tan sols apareixen els subjectes 

del relat. L’observem passejant amb una altra persona i el seu gos per diferents 

escenaris urbans (carrers, places, un pont, etc.). Són sempre espais urbans no 

massificats, amb personalitat pròpia. L’entorn urbà es posa al servei d’unes 

individualitats concretes. Es crea un ambient romàntic per on transcorren les escenes 

de seducció d’aquesta parella. La dona ocupa una posició central, i l’home ocupa una 

posició el·líptica. 
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ELEMENTS FORMALS 

El vestuari pot proporcionar-nos informació sobre el grup social (sexe, edat, classe), 

la professió o contribuir a la identificació amb algun estereotip. El pentinat, el vestit, 

la llum i el decorat aporten altres important elements de judici. En la fotografia 

apareixen personatges pertanyents a la classe alta, amb estil i refinament, propensos 

al consum de productes de luxe. En les imatges dominen els colors on predominen 

les gammes fredes que doten a l’anunci d’una major objectivitat i antiguitat. 

 En la imatge apareix una dona ensumant una flor. L’aroma li porta records 

que són fixats per la resta de fotografies. La figura femenina és acompanyada 

d’imatges de format més petit amb un altre subjecte que contribueixen a la 

construcció d’una narració. La repetició atrau l’atenció quan està realitzada per una 

intrigant variació. En aquesta ocasió serveix per a contar una història. Es dóna una 

combinació de moments romàntics i divertits. Les fotografies estan, fins i tot, una 

mica arrugades, com a mostra d’experiències viscudes.  

En aquest anunci s’estableix un discurs sobre el perfum “Burberry London”. A 

aquest producte se li adscriuen les característiques de “femení”, “elegant”. S’apel·la a 

Londres com a olor molt elegant i clàssic. El blanc i negre de les fotografies 

proporciona aquest efecte. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 9. Bellesa 

Marca: Halloween. 

Revista: Glamour, maig 2006. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’alta densitat metafòrica de la imatge l’acosta a una al·legoria. Té tanta potència 

que pot prescindir de qualsevol enunciat lingüístic. Remet a l’espai de memòria on 

l’usuari i el perfum estan connectats dins d’un mateix univers existencial, però on 

també tenim un element natural que ens transporta a un univers existencial diferent 

al de l’objecte publicitat. 

En la mitologia grega, les nimfes eren uns éssers femenins, vinculats a la natura. 

La mirada captivant i directa a l’espectador d’aquest ésser “sobrenatural” recorda a la 

d’una nimfa o a la d’una Venus reencarnada. Una imatge refinada i galant que, 

històricament, remet a una iconografia del sublim. Destaca la blancor de la seva pell, 

L’element natural (les flors) realitza una funció d’Ajudant respecte el 

relat prevalent d’identitat ja que col·labora en la construcció de la 

imatge de marca coadjuvant a proporcionar-li un caràcter gairebé 

màgic. 
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la netedat de la seva mirada i la posició de les mans formant un aspa que té com a 

nucli la figura de l’objecte.  

El rostre de la figura és situa lleugerament inclinat cap a baix com si fes una 

reverència davant del producte i de l’espectador. El rerefons religiós de la imatge és 

notori. En lloc d’un element religiós, la “nimfa” li mostra a l’usuari/consumidor el 

producte/marca a manera de penyora catàrtica.  

 

ELEMENTS FORMALS 

Dins de l’objecte “Halloween” es troba una figura femenina en miniatura que tracta 

de sortir-hi. El rostre de la model, molt jove, amb la boca tancada i els ulls clars, 

s’assembla al de les Verges pintades per Botticelli. El color rosa que impregna tota la 

imatge es considera típicament femení associat a l’encant i a la sensibilitat. El rosa és 

també un color que ens fa pensar en la pell, és un color eròtic, el color del nu, de la 

puresa. De més a més, l’element natural d’aquesta fotografia són unes flors de color 

rosa que es situen en el fons de la imatge, i, a la part interior de l’envàs. A través 

d’aquesta posada en escena, s’idealitza la figura humana que apareix molt jove i amb 

una gràcia més bonica que bella. 

Tot l’anunci conforma un ambient de “naturalitat”, de delicadesa i de dolçor 

general accentuat per una estructura cromàtica molt marcada, pel valor compositiu 

de l’objecte (ocupant la posició central remarca la seva rellevància i poder) i per una 

posada en escena que afavoreix l’expressivitat de la figura.  
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Fitxa de l’anunci: 

B. 10. Bellesa 

Marca: Lolita Lempicka. 

Revista: Glamour, maig 2006. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

L’objecte agafa la forma d’un tresor, símbol de béns i riqueses transcendents que cal 

descobrir i desenterrar. La recerca del bé preuat pot ser també interpretada com una 

expressió de l’esforç espiritual de l’ésser humà. L’anunci torna a emprar un element 

del bagatge cultural per integrar-lo en l’estructura del relat. 

Ulisses, sempre prudent, va prendre precaucions per evitar l’atracció de les 

sirenes: va manar taponar els oïts a tots els membres de la seva tripulació i va 

ordenar ser lligat ell mateix al mastil del vaixell per no poder córrer al seu encontre, 

captivat pels seus cants, que tenien fama d’irresistibles. Modernament, el cant de les 

sirenes ha estat substituït pels també difícilment irresistibles “cants” de la publicitat 

comercial. 

 
 

Dins de l’estructura narrativa, la figura femenina en forma de sirena 

esdevé el subjecte de l’acció. Els elements naturals com l’aigua i el cel 

realitzen una funció d’Ajudant facilitant al subjecte la consecució de 

l’objecte.  
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En aquesta imatge s’observa una sirena que busca un tresor. La marca es diu 

“Lolita Lempicka” a l’igual que una pintora futurista. El protagonista és dins de 

l’aigua, però alhora entra en contacte amb un paisatge de núvols i platja. El tresor té 

forma de cor, i posseeix elements naturals. Busca el seu cor en un tresor que és un 

paradís. El tresor és un lloc natural —el cor és fet d’elements naturals i 

d’incrustacions precioses—, i els colors liles i taronges són femenins i florals. 

D’altra banda, la imatge gaudeix d’un cert ressò mitològic a l’igual que la B.9. 

En aquest cas cal remetre’s la figura clàssica de les sirenes. Aquells éssers híbrids 

que els grecs concebien amb cap femení i cos d’au amb una aparença volàtil, que 

explicaria la seva facultat per atreure a altres ànimes a la seva perdició. Es torna a 

posar la memòria cultural al servei del poder de seducció de l’anunci. 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

La imatge es troba carregada d’elements de “naturalitat”. Per una banda, apareixen 

bona part dels principals elements de la terra (l’aigua i el cel), de l’altra, la pròpia 

figura humana a causa de la seva silueta allargada i de la seva ubicació sembla 

agafar les característiques d’una au aquàtica. Amb la postura de les mans s’indica 

que l’element natural és el portador del producte. S’estableix una relació retòrica 

causal-metafòrica entre el producte i l’element natural. 

 

ELEMENTS FORMALS 

L’espai de l’acció se situa en una zona indeterminada entre el cel i el mar. Destaca la 

lluminositat especial produïda per la proximitat de colors purs, bàsicament el blau i el 

blanc, sense matisos ni clarsobscurs. Aquesta escena juga amb zones cromàtiques 

ben definides, amb l’aproximació de tints que generin llum per la concordança del 
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conjunt. Es busca la sensació de bellesa a través de la proporció, la integritat, la 

claredat i la lluminositat. 

Tradicionalment, el blau simbolitza el principi femení. El blau és pacífic, passiu 

i introvertit, i el simbolisme tradicional el vincula a l’aigua, atribut, així mateix, del 

femení. El blau és també el color de les Verges. En la pintura cristiana el blau és per 

a Maria. En aquesta fotografia no es pot identificar directament al subjecte amb cap 

personatge històric ja que el rostre mira cap a l’objecte tot ignorant el contacte visual 

amb l’espectador/lector. 

La composició del producte visual provoca una sensació de moviment i 

velocitat. La cabellera allargassada, un banyador desplegat com si fossin les ales 

d’una au, els braços estesos, la posició de les cames formant un arc i la situació en 

un marge de l’objecte contribueixen a crear una estructura compositiva dinàmica a 

través d’elements asimètrics. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 11. Bellesa 

Marca: Intimissimi 

Revista: Glamour, maig 2006. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

En aquest anunci, per tal d’explicar que la roba interior “intimissimi” és natural i 

pura, apareix un subjecte-exemple, una model vestida amb un cert toc exòtic i 

salvatge, que tracta de transferir a través d’una exemplificació les connotacions de la 

naturalesa (puresa, bellesa, innocència, etc.) al producte/marca “intimissimi”, i per 

extensió al seu usuari/consumidor. 

La imatge desprèn una elegant sensualitat. La posa de la model, una mica 

inclinada, amb una mà al darrere i l’altra al davant del cos, els cabells una mica 

despentinats, l’estilització del cos, els llavis molsuts i el rostre ben proporcionat 

conformen una figura (quasi)perfecta, semidivina. De més a més, el maquillatge, la 

L’element natural realitza una funció narrativa d’Ajudant com a marc de 

l’acció. Ajuda el subjecte en la consecució dels seus objectius ja que li 

atorga unes qualitats d’«autenticitat» i «exotisme» tot proposant un 

contracte dominant d’identitat al consumidor. 
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il·luminació i una roba decorada amb flors acaben aconseguint un retrat amb un 

glamour “natural” que realça la seva figura ja engrandida per l’ocupació de bona part 

de la imatge. 

En resum, en aquest anunci destaca la integració entre el subjecte de l’acció 

portador de la marca i l’element natural. Es produeix una mena d’osmosi entre 

natura i cultura tot proporcionant-li al producte/marca unes connotacions lligades al 

món de la naturalesa. Destaca tant la seva roba íntima decorada amb motius 

naturals (flors) com les branques d’una planta que ressalta en el marge esquerre. El 

subjecte tracta de mimetitzar-se amb el món que l’envolta. Es busca un moment de 

bellesa i seducció, efímer i fugaç, a través d’una manera dinàmica de fotografiar.  

 

ELEMENTS FORMALS 

En aquesta fotografia es representa una figura femenina retratada en un pla americà 

o de tres quarts. S’emfatitza la figura del seu “jo”, però es busca la relació a través 

d’un llenguatge corporal que cerca l’aprovació de l’espectador. La mirada s’adreça a 

l’observador tot buscant la seva implicació. Les fulles tapen part de la figura com si 

l’observador estigués amagat fent de voyeur. La protagonista sembla que acabi de 

sortir de la seva cabana i l’hagin descobert in fraganti amb els cabells despentinats, 

un maquillatge natural i amb els llavis una mica rosa. 

Tots els elements de l’anunci li proporcionen un efecte de gran naturalitat. 

Però, tanmateix, tal com ha succeït a la B.11, el subjecte acaba sent el màxim 

element de “naturalitat” de la imatge. En aquest sentit, el collaret que li penja amb 

un os és un altre element natural que li proporciona un toc ètnic, i l’estampat del 

banyador és floral. 

La influència de la fotografia de moda sembla patent en aquesta mena de 

retrats que pretenen ser elegants i sofisticats, i en els quals mai es traspua els 
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sentiments reals dels subjectes com si fos un element massa vulgaritzador. Aquestes 

figures recorden a estàtues clàssiques gregues, amb un posat hieràtic i assossegat, 

allunyat de tota rigidesa o tensió formal. Es combina la seva desitjable bellesa amb 

un sentiment de puresa. Els tons verds de la imatge accentuen aquesta sensació 

d’autenticitat. 

La visualització d’aquest subjecte pot remetre’ns a l’imaginari cinematogràfic. 

La posada en escena i l’estètica del personatge recorden la figura de Jane, la 

companya de Tarzan, encarnació de la nostàlgia edènica: l’ésser humà en harmonia 

amb la naturalesa. El subjecte del text s’integra en l’entorn natural gràcies a un tipus 

de roba i estètica personal que harmonitzen amb el mite del “bon salvatge”.  
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Fitxa de l’anunci: 

B. 12. Bellesa 

Marca: New Yorker. 

Revista: Glamour, maig 2006. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

En aquest anunci d’una marca de roba es representa una escena estiuenca en dues 

fotografies. En la primera, apareix una dona posant de quasi perfil, en la segona, hi 

ha un grup de tres dones assegudes damunt d’un vaixell. Els elements naturals són 

les gavines i el mar. Cadascuna de les protagonistes va vestida per a l’ocasió de 

trobar-se entre elles. Totes porten ulleres de sol que els oculten la mirada. Traspuen 

un aire d’autosuficiència i satisfacció. El producte se situa dins d’un paisatge mariner. 

Es fa un reciclatge de l’estètica del mariner per a la ciutat. 

 

L’escena transcorre en un port mariner. La naturalesa es presenta de 

forma ordenada: la mar calmada, el cel ras i una intensa llum estiuenca. 

És un medi natural, però molt urbanitzat. L’element natural realitza una 

funció narrativa de marc Ajudant de l’acció en la construcció d’una 

determinada imatge de marca. 
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En aquest paisatge, les figures humanes ocupen l’espai central deixant 

desenvolupar als elements naturals un rol secundari, de mer accessori. Allò important 

són els cossos, i, per damunt de tot, l’exhibició de la roba que hi porten. L’entorn 

queda supeditat als designis del subjecte. No hi ha res més “sublim” i “còsmic” que el 

lluïment en unes figures llampants del producte/marca “New Yorker”.  

 

ELEMENTS RETÒRICS 

Hi apareix l’enunciat lingüístic: “Vestido para la ocasión”. El contingut del qual es 

relaciona directament amb el de la imatge. La interpretació del contingut sols és 

possible si es pren en consideració el context en el qual s’inscriu: el món mariner. 

Destaca també l’ambigüitat i el gènere del terme “Vestido”. Tant es pot referir a un 

substantiu com a una forma participial masculina. Tant pot ser el subjecte com 

l’atribut de l’acció. Són dones i s’empra una forma masculina. El seu vestit impecable 

contrasta amb l’aspecte brut dels vaixells i del port.   

 

ELEMENTS FORMALS 

L’estructura cromàtica destaca per la presència de colors càlids (blancs i blaus). El 

blau del cel i del mar accentua la profunditat de la imatge. Les models combinen en 

les seva roba el negre amb el blanc, la distinció amb l’harmonia. La suavitat dels 

colors emprats proporciona a l’escena una sensació de tranquil·litat i delicadesa. 

Pel que fa al punt de vista, s’utilitza un punt de vista frontal on, en un primer 

terme, destaca el rostre d’una model que, gairebé per la proximitat amb l’objectiu, 

se’n surt de la imatge tot mirant directament a l’espectador. En una mà, porta 

penjant una bossa on tan sols s’aprecia la part superior. Els gestos del cos emfatitzen 

aquest posat seductor. En l’altra imatge, apareixen tres models en forma piramidal. 

Dues assegudes en la superfície del vaixell i una altra asseguda al damunt de la 



 43

cabina. Adopten unes postures relaxades, però elegants. Les dues de sota busquen 

establir una comunicació amb l’observador. La de dalt, en canvi, té el rostre girat i 

mira al més enllà. Com si la posició superior que ocupa l’elevés cap a l’horitzó. Les 

gavines i el mar són un element dinàmic enfront de l’estatisme dels personatges i 

dels vaixells. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 13. Bellesa 

Marca: roxy.com 

Revista: Glamour, maig 06. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

La platja s’ha convertit en un dels espais metafòrics principals de la cultura de l’oci 

estiuenc. El producte se’l situa dins una platja, perfectament integrat amb l’entorn. 

L’element natural realitza una funció metafòrica envers el producte-marca. Li tracta 

de transferir els seus principals atributs. 

Els diferents moviments dels individus remet, metafòricament, a una activitat 

compartida on cada cos s’expressa lliurement formant una unitat en la diversitat, 

reforçada per la varietat de colors dels biquinis. Tan sols el cos d’un subjecte es situa 

L’element natural “platja” desenvolupa el paper d’Ajudant en la 

consecució dels objectius dels subjectes. El destinatari a través d’un 

d’un relat prevalent de personatges (“sereu com elles”), d’un relat de 

lloc (clixé estiuenc) i d’un relat de saber fer (“us ho sabreu passar bé”) 

és incitat perquè adquireixi el producte-marca.  
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frontalment vers l’espectador. D’aquesta forma es reforça el seu paper de guia del 

grup. 

 L’espectador se’l situa en un punt des del qual es defineix un pla general 

sobre l’escena, amb un angle de mirada frontal. La utilització del pla general és 

lògica, si es pretén mostrar un grup d’amigues jugant a la platja. El punt de vista 

frontal situa l’espectador al mateix nivell que els subjectes representats, com si 

pogués en qualsevol moment unir-se a la festa. 

  En conjunt, destaca l’actitud de reverència cap a la marca que adopten els 

personatges representats a causa de la posició dels seus braços i de la seva elevació 

respecte el terra. La col·locació del nom del producte en la part superior de la imatge 

el tracta de dotar d’un significat espiritual, com si posés a l’usuari en connexió amb 

les divinitats a través de la pràctica d’una vida plaent i relaxada en estreta relació 

amb la naturalesa. En aquest cas, l’element natural és un signe secundari que 

enriqueix la semàntica del producte. 

 

ELEMENTS FORMALS 

En la imatge de l’anunci 13 es troben un grup de cinc noies adolescents en banyador 

a la vora del mar. Els seus gestos i expressió denoten alegria, eufòria. Se situen en 

un ambient lúdic marcat pel fet que la majoria de subjectes han quedat retratats fent 

un salt amb les mans esteses cap a dalt.  

En la part superior de la imatge, es dibuixa l’acrònim del producte-marca 

“Roxy” de banyadors, amb una lletra “o” engrandida. En l’enunciació de la marca es 

juguen amb moltes textures (estampat, aquarel·la i tipus gràfica). Aquesta diversitat 

es justifica perquè els banyadors de les protagonistes són molt eclèctics, i, a més, en 

ser l’escena lúdica, els subjectes juguen a barrejar les coses. 
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Amb el seu gest, les noies tracten d’atansar-se a la marca, situada en un 

espai superior. La fotografia està enquadrada per una franja negra com si fos un 

contacte, pas entre el revelat i la fotografia. Aquest fet pot connotar 

“professionalitat” i “originalitat”. 

La composició de la imatge indica moviment i unitat. Les cinc persones 

formen una figura d’un cercle, malgrat que cadascuna preserva la seva individualitat 

a través de diferents gestos i posicions corporals. El cercle simbolitza la figura 

perfecta, i, està estretament relacionat amb la figura del centre. Evoca la perfecció, 

la indiferència, l’eternitat, el cel. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 14. Bellesa 

Marca: Van-Dos. 

Revista: Glamour, maig 06. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquest retrat apareix una model dempeus que posa davant del lector/espectador. 

Adopta una figura física força estilitzada per mitjà de l’estirament d’algunes parts del 

seu cos. En concret, la mà del braç dret toca el taló del peu dret. Així doncs, ens 

trobem amb un altre cas de retrat femení on s’accentua l’elegància del personatge 

fins convertir-lo en quelcom quasi sobrehumà. 

 L’element natural (unes flors) ocupa el fons de la imatge, però també són 

presents en la faldilla de la model. Les flors del fons són unes flors dibuixades, 

silvestres, i les de la faldilla són unes flors estampades en el vestit. També apareixen 

unes caixes decorades amb motius florals. La flor pot simbolitzar realitats delectables 

Dins del procés narratiu, l’element natural realitza un paper d’Ajudant 

ja que intervé per crear una determinat ambient buscant per mitjà d’un 

relat d’identitat la identificació del consumidor amb el subjecte. 
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com la Bellesa, el Plaer, la Virtut, l’Harmonia, etc. Les flors són un motiu decoratiu 

omnipresent en aquesta fotografia. 

 Pel que fa a la col·locació, es tracta d’un retrat de perfil de cos sencer. La 

zona central de la imatge l’ocupa el subjecte portador de la roba de marca Van-Dos. 

El fons és de color blanc, però just darrere del cos es projecta una ombra de tipus 

blavenc. Destaca el color vermell del vestit i el daurat de les sabates que combina 

amb la tonalitat del cabell i de les flors del fons.  

 El subjecte mira directament el punt de vista de l’observador i, per tant, es 

relaciona directament amb l’espectador, en una clara estratègia d’identificació entre 

el personatge i els subjectes que puguin mirar la imatge. Adopta una expressió facial 

força inexpressiva com si fos la d’un maniquí. La seva figura és magnificada per 

l’elevació que suposa portar sabates amb tacons. 

Respecte el punt de vista en què es situa l’espectador, podem veure que la 

utilització d’un pla sencer serveix per mostrar amb més claredat l’acció que el 

personatge realitza i l’espai on se situa. Un espai diàfan i inconcret amb un punt de 

fantasiós i exòtic. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 15. Bellesa 

Marca: Calzedonia. 

Revista: Glamour, maig 06. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

Hi ha dos elements (un dona [A] i un bosc [B]) amb els quals es pot establir un símil 

perquè tenen una característica en comú. Aquesta es manifesta en el missatge 

explícit de l’anunci que es podria concretar així: La dona Calzedonia [A] és com el 

bosc [B]. Es pot suprimir el nexe d’unió i llavors direm, per exemple: La dona 

Calzedonia [A] bosc [B]. Amb aquesta operació s’ha construït una metàfora amb dos 

elements. Però es pot simplificar encara més i dir: La dona Calzedonia [A] bosc. Això 

és: la dona natura. 

L’element natural realitza una funció narrativa d’Ajudant marc respecte 

la marca-producte tot i que per l’ambient de “naturalitat” que traspuen 

els diferents components de la imatge cal matisar que la natura ocupa 

una posició  gairebé substantiva dins del procés narratiu. El propi 

subjecte tant en la seva identitat com en el seu emplaçament es troba 

envoltat d’elements naturals que en certa manera el “naturalitzen”.  
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La imatge 15 es relaciona amb la de l’anunci 11 ja que estan promovent un mateix 

tipus de producte. Són dues maneres d’entendre una mateixa realitat. “Calzedonia” 

representa un medi natural molt artificial. Fixem-nos en la flor artificial que porta la 

protagonista al cabell, en la ratlla molt alineada, les celles i els ulls molt marcats. 

Aquesta imatge tan artificial contrasta amb la naturalitat de l’anunci d’«Intimissimi». 

Són dues marques de roba interior que utilitzen una figura femenina col·locada al 

bell si d’un bosc. En B. 12 el fons l’ocupava una massa arbòria, en B. 15 es tracta 

d’una selva, així s’accentua l’exotisme de la imatge.  

 

ELEMENTS FORMALS 

La marca/producte és estampada amb flors, el cabell de la figura femenina s’adorna 

amb una flor i el personatge s’ubica dins d’un paisatge natural salvatge. A més, un 

braç seu es recolza en una branca, l’altre sembla assenyalar cap al banyador. És així 

com la marca/producte “Calzedonia” tracta d’identificar-se amb la naturalesa. La 

portadora de “Calzedonia” representa uns atributs lligats al món natural: bellesa, 

salut, puresa, innocència, etc. 

La mirada del subjecte s’adreça directament a l’espectador buscant la seva 

complicitat. Es tracta d’una forma de mirar prou neutra i ambigua. Allò important és 

mostrar la integració amb el paisatge natural. Un paisatge frondós i exuberant com 

el cos de la model. 

 La il·luminació és intensa. El sol llueix i el verd natural resplendeix. Malgrat el 

seu caràcter indòmit, els elements naturals es presenten ordenats i harmònics. Es 

tracta, en tot cas, d’una naturalesa estètica i plaent, mítica. La fotografia es troba 

tallada una mica per sobre dels genolls. La part de baix, ja fora de l’enquadrament 

principal, l’ocupa l’enunciat lingüístic “Calzedonia”, com si fos una extensió dels 

membres corporals de la figura humana.  
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Fitxa de l’anunci: 

B. 16. Bellesa 

Marca: O’Neill. 

Revista: Glamour, maig 06. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

La imatge ja és per si mateixa prou rellevant, així doncs no li cal cap mena d’eslògan. 

Observem que en els anuncis de bellesa analitzats fins ara, la iconografia emprada 

posseeix una alta densitat semàntica que permet no recórrer necessàriament a l’ús 

d’un enunciat lingüístic més enllà de l’enunciació del nom de la marca. 

 

 

L’element natural desenvolupa un rol narratiu d’Ajudant respecte la 

història per mitjà d’un relat geogràfic que situa l’espectador en unes 

coordenades espacials ben determinades i complementa el relat 

dominant de personatges (“us podeu semblar”). 
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ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquest cas es representa una imatge on apareixen cinc joves descansant al 

voltant d’un automòbil aturat enmig d’un camí. Són quatre nois i una noia. Aquesta 

es situa en el centre de la composició. La rellevància d’un personatge dins del grup 

on s’insereix intenta crear una identificació especial de l’espectador amb aquest 

individu. Tots els personatges miren directament l’observador, els dos nois dels fons 

porten ulleres de sol. Per a l’espectador-Enunciatari al qual es dirigeix la imatge, els 

subjectes que des de la fotografia el miren és algú semblant a ell. Aleshores, per 

mitjà de l’equivalència entre l’un i l’altre, l’espectador es troba inclòs dins d’un grup. 

 El paisatge desprèn un halo de romanticisme accentuat pels tons ocres de les 

muntanyes i del cel que creen una atmosfera de somnieig i fantasia. La forta 

intensitat de la llum implica una sensació de risc i aventura. Els rostres d’expressió 

cansada i greu intensifiquen aqueixa impressió. 

La il·luminació dota a tota la imatge d’un ambient groguenc on el sol cau a 

raig i les pedres es baden. Es tracta d’un automòbil antic dels anys 50 o 60. Aquest 

fet proporciona a l’estructura compositiva d’una major autenticitat. Es tracta de 

l’èpica del viatge. Si es substitueix l’automòbil per un cavall, i als cinc joves, per 

cowboys, ens trobaríem davant una escena de l’antic oest amb tota la codificació 

cinematogràfica que s’ha produït d’aqueix món. El vaquer és una interpretació nord-

americana de l’aventurer. 

No debades els personatges masculins porten pantalons texans. A més, el 

personatge femení porta un barret; amb la posa de les mans sobre el cinturó i les 

cames mig creuades adopta una postura molt tipus far west. 

El pla de conjunt permet encabir diferents figures humanes en l’escena. El 

punt de vista frontal permet una major identificació emotiva amb l’espectador. 
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D’altra banda, l’enquadrament, que coincideix amb el límit de l’anunci i talla la 

figura d’un personatge, fet que crea un espai implícit, assenyala a l’espectador que 

l’espai s’estén més enllà del que ell pot veure. 

Els personatges que apareixen en la imatge podrien ser reconeguts a través 

del seu vestit i fisonomia, com a joves amics d’elevada posició social. L’única varietat 

notable que apareix entre els subjectes és el gènere. Per la resta, existeix una 

uniformitat estètica i social elevada. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 17. Bellesa 

Marca: Prenatal. 

Revista: Glamour, maig 06. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

En aquest cas es produeix un fotomuntatge per poder posar al mateix nivell la mare 

cangur amb la seva criatura i un home portant el seu fill. Porten un tipus de roba que 

recorda una expedició, a més d’anar equipats amb brúixoles i cantimplores. El 

mocador del cangur és del mateix color que el pantaló del nen, la motxilla i el barret 

del pare, perquè no sembli tan artificial. Així doncs, es fa un paral·lelisme entre 

aquests dos elements. 

L’element natural porta a terme un paper d’Ajudant respecte 

l’argument de la narració. A través d’un contracte d’identitat es tracta 

d’identificar l’element natural amb els subjectes de la història. A més, la 

marca posa a l’abast del consumidor un saber fer que aquest adquireix 

en usar el producte. 
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L’estructura de partida T(c) es defineix com Prenatal (extraordinari). Es tracta 

de diferenciar la marca de roba infantil “Prenatal”, respecte d’altres marques 

competidores, assignant-li un valor d’excepcionalitat i originalitat. La marca 

“Prenatal” facilita la realització de trobades insòlites entre els seus usuaris, els nens, i 

els animals, una família de cangurs. S’empra l’entitat “cangur” per transferir la 

qualitat “excepcional”. És evident que existeixen altres casos, sense sortir-nos de la 

classe d’animals, que compleixen la condició de posseir aquestes característiques. 

Tanmateix, el cangur posseeix algunes qualitats positives “familiar” i “simpàtic” que, 

tal vegada, altre tipus d’animal no posseeix. 

 

ELEMENTS FORMALS 

Un pare i dos nens es troben amb tres cangurs, una mare i dues cries enmig d’un 

paisatge desèrtic. El color taronja groguenc de l’entorn natural crea un lluminositat 

molt intensa associada al crepuscle. En aquest tipus de llum càlid i circular trobem el 

sentit maternal ja que no n’hi ha una mare evident. Tradicionalment, el desert és el 

lloc idoni per a la trobada amb Déu. És un espai circular associat a l’harmonia.  

 El retrat de perfil d’animals i persones potencia la identificació entre els dos 

grups a partir d’un relació d’igualtat recíproca. Hi ha força paral·lelismes visuals entre 

els dos col·lectius. Si el pare porta a un nadó a l’esquena, el cangur femella porta 

una cria al seu interior. Tots dos, a més, adopten una mateixa posa d’observació 

mútua. Les persones somriuen davant de la presència de l’excepcional, fins i tot un 

nen els observa amb prismàtics perquè no s’ho acaba de creure.  

El tipus de vestit és plenament estiuenc. No porten sabates ni samarreta 

entrant en contacte directe amb l’entorn natural. Tan sols duen uns pantalons curts, 

un barret, una ampolla d’aigua i uns tirants. Els cabells perfectament pentinats, i el 
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rostre feliç i rialler. Tot plegat proporciona a la imatge una atmosfera de fantasia i 

somni. 

 El producte-marca “Prenatal” possibilita els encontres més extraordinaris i 

insospitats entre els seus usuaris i el món exterior. Així doncs l’animal representa 

l’ideal. Es converteix en una metàfora de l’objecte de valor. Per fer encara més 

palesa aquesta associació, els animals porten accessoris “Prenatal” a l’igual que les 

persones. Són una mena d’animals “artificialitzats” al servei del desplegament 

semàntic del producte-marca.  
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Fitxa de l’anunci: 

B. 18. Bellesa. 

Marca: Lancaster. 

Revista: Glamour, maig 06. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

En aquesta imatge es representa la figura d’una dona jove en la platja d’esquenes a 

l’observador en un context espacial ben delimitat. La marca “Lancaster” presenta un 

producte nou capaç d’aprimar i bronzejar al mateix temps. L’element natural (la 

platja) i el producte pertanyen a universos existencials diferents, però s’entrelliguen 

gràcies a un procés d’associació. A través del text lingüístic “¿Quieres una figura 

bronceada?” queda perfilat la voluntat persuasiva de l’anunci. 

L’element natural desenvolupa un rol narratiu d’Ajudant en la 

configuració de la imatge de marca. Es proposa un relat de personatge 

on es busca el reconeixement de l’espectador en la figura del subjecte 

de la narració, situat en un entorn geogràfic perfectament identificable 

amb l’espai tòpic d’una platja que realitza una funció adjectiva respecte 

l’essència de la marca-producte. 
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En la fotografia apareix en un cos petit un text sobre les virtuts del producte, 

i amb un cos més gran la interrogació retòrica “¿Quieres una figura bronceada?” 

que porta implícita la resposta. L’acte il·locutiu de la qual pot ser entès com un 

consell o gairebé com una ordre retòrica, és a dir, com una ordre sense efectes 

oficialment prescriptius. 

Sembla que el subjecte al qual es dirigeix l’enunciat pot fer ús del producte, 

però en tot cas li falta la competència del voler. Tal com es planteja el discurs 

d’aquesta imatge, el pas a l’acte de consum del personatge i de l’espectador-lector 

que s’identifiqui amb ell, tan sols necessita la voluntat d’aquests subjectes, la 

voluntat que li cal per manifestar la seva força-poder. D’aquesta forma, “Lancaster” 

apareix com l’element que possibilita la realització de les potencialitats consumistes 

del públic objectiu.  

En resum, l’acció de l’artifici sobre el cos provoca el seu domini sobre l’entorn 

natural convertit en un espai d’oci. L’artifici intervé sobre el cos per millorar-lo, 

segons els cànons estètics imperants. Allò que interessa és un resultat ràpid i 

immediat per poder ser exhibit narcisísticament en el mercat dels cossos públics. 

L’heroi protagonista (el Subjecte) empra la marca/producte —que realitza un paper 

d’adjuvant— per assolir unes finalitats (l’Objecte). El Destinador (Lancaster) empra 

tota una estratègia retòrica per persuadir al possible Destinatari de les seves 

propietats positives. 

 

ELEMENTS FORMALS 

El subjecte apareix en una platja mirant l’horitzó. La seva figura es situa sobre l’eix 

vertical central en paral·lel a la imatge del producte. La posa del cos, lleument 

inclinat i amb el braç esquerre en forma de triangle invertit, remarca el  seu posat 

contemplatiu.  
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 Un altre element important és la relació del cos respecte l’espectador. El cos i 

el rostre del subjecte apareixen d’esquenes envers l’espectador, fet que no genera 

una relació càlida i pròxima amb l’observador. Allò important és mostrar sobre la 

totalitat d’un cos els efectes del producte més que establir una comunicació directa. 

 En el nivell de la posada en escena, és interessant remarcar la utilització de la 

il·luminació. S’utilitza una il·luminació que genera un important contrast entre els 

colors clars de la platja i el bronzejat més fosc del cos. Tant els elements de la 

posada en escena —expressió facial, il·luminació, escenografia, etc.— com el punt de 

vista lleugerament contrapicat, de baix cap a dalt, fa aparèixer el personatge en una 

posició de superioritat. Aquesta posició de superioritat espacial pot funcionar 

retòricament com una indicació de l’efectivitat del producte. Això es pot relacionar 

amb les connotacions socials positives relatives a un cos estilitzat i bronzejat. 

Aquests valors semàntics es relacionen de forma coherent amb les característiques 

del producte. “Efectivitat”, “rapidesa”, “força”, etc., enllacen amb unes combinacions 

cromàtiques que ressalten la lluminositat i el brill del cos. El banyador de color rosa 

encara fa posar més l’atenció perceptiva en la pell morena del cos. 

 Davant d’aquesta combinació de tons, la utilització del blanc i del taronja en 

l’envàs del producte, a través d’un fort contrast, serveix per accentuar la importància 

del producte i, així, contrarestar la seva posició en la part inferior dreta de la imatge. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 19. Bellesa 

Marca: Nivea. 

Revista: Glamour, maig 06. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’acció a la qual al·ludeix la imatge és explicitada pel text lingüístic: “¡Goodbye 

Celulitis!”. Es tracta d’un enunciat d’estat, una vegada constatats els efectes de 

l’aplicació del producte sobre el cos. Aquest enunciat és una exclamació hiperbòlica 

que defineix certes característiques implícites de la marca “Nivea”. Tal com mostra la 

referència figurativa, el seu usuari/consumidor es caracteritza per ser un subjecte 

eufòric, jove, femení, atractiu, etc. 

La utilització del blanc en l’enunciat lingüístic serveix per impactar 

perceptivament l’espectador ja que contrasta amb els diferents colors, sobretot amb 

L’element natural realitza una funció narrativa d’Ajudant respecte la 

història. El cel serveix per a situar el relat de marca en unes 

coordenades espacials ben concretes i dotar-lo d’una càrrega cultural 

específica com a espai on es produeixen els “miracles”. 
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el blau dels vestits i del producte. A sobre d’aquest, apareix la paraula 

“Innovación”. Així doncs, s’apel·la als valors positius relatius a la novetat.  

En aquest sentit, l’argumentació retòrica podria explicitar-se així: “Comprar 

Nivea és una acció innovadora per canviar l’estat del teu cos”. 

La relació entre “¡Goodbye Celulitis!” i “Innovación” porta implícita la següent 

argumentació: en usar “Nivea”, aquest producte esdevé una eina eficaç i nova per 

combatre la cel·lulitis. Seguint aquesta argumentació, “Nivea” es converteix en l’eina 

a través del qual els espectadors, identificats amb els personatges de la imatge, 

milloren l’estat del seu cos. “Nivea” es converteix així en un instrument d’acció dels 

usuaris/consumidors. Aquesta derivació es produeix a través de diferents 

implicacions causals entrelligades que creen un poderós dispositiu retòric. 

 

ELEMENTS FORMALS 

En la imatge 19 apareix una sèrie de quatre personatges. Per a l’observador, la 

lectura de la imatge és guiada sempre pel principi de coherència semàntica. Per tot 

això, l’espectador assignarà als quatre personatges la categoria d’algun tipus de grup 

socialment identificable. Els elements de la posada en escena que permeten construir 

la coherència del grup tenen a veure, bàsicament, amb la indumentària. La majoria 

dels individus vesteixen roba estiuenca, en especial, pantalons i vestits molt curts i 

cenyits, tan sols el personatge de l’extrem dret vesteix un vestit a ratlles més formal i 

elegant. Aquesta última indumentària remetria a un àmbit laboral, la resta a l’estiu i 

les vacances. Per tot això, l’espectador pot aplicar el qualificatiu de “dones 

triomfadores”. 

 El grup és molt homogeni pel que fa al sexe i l’edat dels components. A 

través de la imatge recorre una idea d’unitat de les diferents individualitats. Allò que 

defineix al grup no és el capital econòmic o laboral, sinó el capital estètic, tret que el 
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singularitza. Tanmateix, la multiplicitat de línies i de direccions reforça la idea sobre 

la pluralitat de personatges que componen el grup, i atorga a la imatge un aire 

d’espontaneïtat. Les rialles dels diferents subjectes accentua l’ambient d’alegria 

espontània i satisfeta que pretén transmetre l’anunci. 

 Gràcies a un punt de vista contrapicat se subratlla l’entitat física dels 

personatges, i, en especial, de la zona situada al voltant de les natges, allà on actua 

el producte-marca “Nivea Goodbye Celulitis”. 

Un altre element important és la relació dels cossos respecte l’espectador. A 

aquest se’l col·loca en un punt de vista des del qual es defineix un pla de tres quarts, 

amb un angle de mirada contrapicat que situa l’espectador per sota dels subjectes 

representats. El gest de les mans és important. Unes mans que apareixen tret d’un 

cas en un primer pla realitzant diferents formes com si enviessin senyals a 

l’espectador. 

Els personatges s’emplacen en  un espai indefinit. Tan sols apreciem com a 

fons de la imatge el cel. La presentació d’un espai “celestial” suposa una estratègia 

d’identificació de les usuàries del producte amb un determinat entorn natural. El cos 

es retroba amb el seu estat natural en una zona a l’aire lliure gràcies a l’aplicació 

d’un producte científic. La natura pot degenerar, però la ciència recondueix el procés. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 20. Bellesa 

Marca: Escada. 

Revista: Glamour, maig 06. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’enunciat verbal “Scada Pacific Paradise” complementa la imatge exòtica dels 

personatges. La marca-producte se l’associa a la platja, desig estiuenc del paradís 

natural, apte per ser posseït i gaudit com a promesa de felicitat. En tractar-se d’un 

perfum, l’element natural és l’origen del producte, i alhora se l’utilitza com a escenari 

hedonista d’un viatge o d’unes vacances.  

L’element natural realitza una funció narrativa d’Ajudant respecte la 

història plantejada. Per mitjà d’un relat relacionat amb el lloc es promou 

un contracte d’arrelament emprant un clixé exòtic. És així com l’element 

natural adjectiva els subjectes del relat que proposen un contracte 

d’identitat (“us hi podeu semblar”) a l’espectador. 



 64

 

ELEMENTS FORMALS 

Aquesta imatge presenta tres persones joves en una platja. En l’extrem inferior dret 

sobresurt la figura de l’objecte, la colònia Escada. Per a la creació d’uns valors 

connotatius determinats sobre el producte/marca s’utilitza, d’una banda, una posada 

en escena específica i, de l’altra, una definició, també específica, del punt de vista en 

el qual es situa l’espectador. 

 L’espectador, mitjançant un enquadrament que pren els personatges en un 

primer pla a l’alçada dels rostres, se’l situa a prop d’aquest personatge. D’altra 

banda, la direccionalitat de la presa és frontal i l’enfocament òptic sobre el rostre és 

clar, de manera que poden observar-se’n amb nitidesa tant les formes com els 

colors. Tots aquests factors serveixen per apropar, tant espacialment com 

emocionalment, l’espectador als subjectes representats.  

 Com a factors destacables de la posada en escena s’articulen el gest i la 

vestimenta. Destaca també que la dona de raça ària ocupa el lloc central de la 

imatge al costat de l’home, mentre l’altra dona de trets asiàtics ocupa un marge de 

la imatge. 

 La posició corporal dels actors és dinàmica i amb tendència a la frontalitat, tot 

i que les diferents postures dels cossos i inclinacions dels colls en diferents direccions 

remarquen la varietat gestual de la imatge. 

 Les mirades de cada protagonista varien tot i que n’hi ha una sensació 

d’unitat provocada pels somriures que els acompanya i per les posicions corporals 

que adopten. Tan sols un personatge situa la mirada al lloc representat en què es 

situa l’espectador, i amb el seu somriure, personalitza una relació amb l’observador 

que vol ser directa i cordial. Tanmateix, el fet que els altres dos personatges miren 

en diferents direccions neutralitza, d’alguna manera, aquest efecte i confereix a la 
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imatge un valor de posa-retrat on allò bàsic és mostrar la personalitat dels 

personatges.  

 Els rostres i els pentinats dels tres personatges proporcionen al perfum Scada 

la imatge que els seus usuaris/consumidors són joves moderns i dinàmics. A més, el 

tipus de vestimenta i l’entorn natural (una platja) remarquen la sensualitat de la 

imatge. En concret, els tres personatges mostren els torsos del cos nus, un 

personatge femení mostra un destacat escot, al personatge masculí li cau sobre la 

pell un collaret amb flors, els dos femenins porten flors al cabell, unes ulleres de sol, 

els banyadors cenyits, les cabelleres llargues i els cabells rossos i bruns. 

En la posada en escena, el color desenvolupa un paper important. El fons 

apareix en un blau que presenta variacions, entre el blau més fosc de la part 

superior i el més clar de la part inferior. Aquesta modulació del color serveix per 

crear una sensació de profunditat i obertura. Sobre el blau del fons, la figura dels 

tres personatges i del producte es conforma cromàticament en tons groguencs i 

roses. Aquests tons calents contrasten amb els tons freds del fons. El contrast de 

color produeix que tant la figura del producte com dels personatges s’acosti a 

l’espectador, i el fons s’allunyi i es vagi diluint. 

L’estructura compositiva de la imatge es configura de tal manera que remarca 

la importància de la presència del producte. L’aparició en un extrem del producte 

sobresortint lleument respecte la figura dels personatges li proporciona una notable 

presència visual. Destaca també la relació entre el producte i el text lingüístic que 

s’entrecreua amb la seva part inferior. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 21. Bellesa 

Marca: Denosan. 

Revista: Glamour, maig 06. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

La metàfora de “Denosan” com a naturalesa serveix per produir discursos molt 

oberts. Pot presentar al producte com un element propi de la naturalesa, fet que 

reforça el potencial ecològic del producte/marca. A més, la identificació de Denosan 

amb una flor confereix al producte una sèrie de connotacions com “suavitat”, 

“dolçor”, “feminitat”, “vida”. 

El text lingüístic “Natural Intelligence Natural Beauty” transmet, per 

implicació, alguns continguts implícits d’interès. 

Dins de l’estructura narrativa, l’element natural realitza una funció 

doble d’Ajudant i d’Objecte. En primer lloc, es converteix en un ideal a 

imitar de bellesa i intel·ligència. En segon lloc, l’element natural 

s’erigeix en la matèria prima del producte. En tercer lloc, facilita al 

Subjecte la consecució de l’objectiu o finalitat (l’Objecte). 
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 Planteja una estructura narrativa de tipus inferencial. La naturalesa és bella i 

intel·ligent com ho és el producte Denosan. La ideologia del natural dota al producte 

d’un atribut positiu i diferenciador lligat al descans i a la bona vida. A més, es vincula 

la naturalesa a la bellesa i a la intel·ligència. Per tant, totes dues es conceben com 

un producte derivat de la mare natura. 

 El producte i l’element natural es situen en dos marges, respectivament, fet 

que els proporciona dinamisme com si estiguessin establint un diàleg. Aquest tret 

s’emfatitza amb la gota que cau de la flor adreçada a la zona on es troben els 

objectes. 

 

ELEMENTS FORMALS 

En aquesta imatge, en un extrem de la part superior, apareix una flor que regalima 

una gota d’aigua dirigida cap als diferents envasos del producte/marca Denosan 

situats en l’extrem inferior.  

 El punt de vista perceptiu de l’espectador no queda gaire definit ja que la 

imatge no representa cap figura humana. Aquesta ambigüitat permet situar, per una 

part, frontalment els productes, i per l’altra, la flor prendre-la des d’un angle lateral. 

La flor apareix engrandida, i els productes empetitits. 

 Es tracta d’una fotografia amb una profunditat de camp molt curta. Tan sols 

s’enfoca els pistils de la flor. El fons blanc proporciona una imatge de serietat d’un 

producte elaborat en condicions higièniques. Una imatge que podríem qualificar de 

“minimalista” on els contorns són nets i el color dominant, el blanc, és un color pur. 

 Tanmateix, el fet que l’espai figuratiu de la imatge no aparegui emmarcat 

dins de l’anunci i que els límits d’aquesta imatge coincideixi amb els límits de la 

figura de la flor genera una connotació d’espai obert, en expansió. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 22. Bellesa 

Marca: Apivita. Natural products. 

Revista: Glamour, maig 06. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

L’estructura narrativa d’aquest anunci és complexa ja que l’element natural és 

utilitzat per exemplificar diferents processos narratius. 

 

Així, doncs, el discurs d’aquest anunci s’estructura com una articulació 

d’enunciats d’estat i enunciats d’acció a través d’estructures narratives que encaixen 

entre si on l’element natural desenvolupa un rol narratiu doble d’Ajudant i d’Objecte 

anhelat. 

  

D’una banda, es tracta d’un relat relacionat amb un saber fer que el 

consumidor adquireix en posseir el producte. La “naturalesa” expressa 

l’objectiu a assolir per part del consumidor connotat amb valors com la 

«senzillesa» i l’«espontaneïtat». De l’altra, per mitjà d’un relat de 

matèria, l’element natural és, a més, la matèria prima amb què es 

fabrica el producte. Es tracta d’un producte que pertany a l’anomenada 

cosmètica “natural” amb un discurs centrat en aquesta temàtica. 
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ELEMENTS RETÒRICS 

Pel que fa a l’estratègia retòrica adoptada ens trobem davant una implicació causal-

teleològica en retrocés. El producte/marca s’utilitza com a baula final de tot un 

procés deductiu. A partir del text lingüístic podem extreure la següent cadena causal: 

l’ús tradicional de verdures i fruites emprades en tractaments fa que també les utilitzi 

Apivita (mascarilles naturals) . 

La identificació del producte amb la naturalesa com en B. 21 li confereix una 

sèrie de connotacions: “naturalitat”, “antiguitat”, “frescor”, “tradició”. A més, 

l’associació verdura-Apivita presenta la mercaderia com un element gairebé propi de 

la naturalesa. La tradició del mètode d’elaboració li atorga a la marca un plus 

d’autenticitat i qualitat. 

L’enunciat lingüístic principal de la imatge “!expréssate naturalmente¡” és 

una ordre retòrica que assenyala al lector l’acció específica que ha de desenvolupar 

per aconseguir que la marca “Apivita” aconsegueixi l’objectiu que es planteja. 

Al·ludeix al rostre, al cos i al cabell. D’aquesta manera, s’insta a l’Enunciatari del text 

a convertir-se en un subjecte actiu. S’apel·la a la seva voluntat i capacitat d’acció. A 

aquest subjecte li correspon el protagonisme a l’hora de millorar la seva imatge. Tot 

depèn de la seva voluntat de “fer”. 

Significativament, el públic objectiu no és acotat a través de la representació 

d’alguna figura humana, com s’havia vist en casos anteriors. La presència humana és 

inexistent. Tal vegada, perquè en ser un producte força “interclassista” provoca que 

el ventall de possibles usuaris/consumidors sigui massa gran com ser circumscrit a 

un públic restringit per edat, sexe o classe social. 

Cal destacar l’accent que s’hi posa en el mot “expréssate” on les primeres 

dues síl·labes queden emmarcades en color vermell com el tomàquet contrastant així 
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amb el color blanc de la resta de l’expressió. Aquí es produeix una triple operació 

retòrica.  

En primer lloc, es pot associar la rapidesa amb què madura la verdura amb la 

rapidesa amb què actua el producte. Es pot fer també un plantejament paral·lel: la 

pell, el cabell i el rostre es fan malbé amb molta rapidesa, és per això que cal actuar 

amb celeritat. Així la taca blanquinosa de l’element natural pot ser atribuïda a una 

mala conservació. A través d’una analogia seria extensible aquest fet a un rostre 

humà. 

En segon lloc, a través d’una llicència ortogràfica es juga amb el doble sentit 

del terme “expréssate”, on tant pot referir-se a una forma imperativa del verb 

“expressar” com a un anglicisme que implica “ritme” i “velocitat”.  

En tercer lloc, el camp semàntic del terme “expressar” té a veure amb el 

“moviment”, fet connotat pel color vermell, mentre que el camp semàntic de 

“naturalmente” es relaciona amb la “puresa”, tret lligat amb el color blanc, sovint 

signe de depuració i netedat. 

 

ELEMENTS FORMALS 

Aquesta imatge es caracteritza per ser l’expressió personal de la naturalesa. 

L’element natural és l’aquarel·la d’un tomàquet. Es tracta d’un element d’expressió 

particular, la pintura d’un vegetal. El missatge de l’anunci és: “utilitza la naturalesa 

per aconseguir arribar a la teva millor expressió”.  

Formalment destaca la partició en dues meitats gairebé idèntiques separades 

pel text lingüístic “!expréssate naturalmente¡” que realitza una funció de 

transició. L’element natural —mig tomàquet obert— representa a través d’una 

metàfora per substitució el rostre humà. Destaca en un cos de lletra ben petit la gran 
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quantitat de text lingüístic on s’explica amb tot detall les característiques del 

producte. 

La tècnica de representació de l’element figuratiu principal és una mena de  

pintura que pren la forma d’un tomàquet. Aquest fet proporciona a la imatge de 

l’element natural una major autenticitat ja que, d’aquesta manera, sembla estar 

elaborada d’un forma més artesanal i laboriosa. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 23. Bellesa 

Marca: Clarks. 

Revista: Glamour, maig 06. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

En aquesta escena es representa asseguda en una cadira d’un jardí amb un llibre 

una dona jove que es reflecteix davant un mirall. Sembla inspirar-se en l’escena de 

“Alícia a través del mirall” quan l’heroïna es queda adormida llegint un llibre.  

 

La imatge repetida, el reflex exacte que un mirall ofereix, ha estat sempre un 

indicador d’objectivitat i veracitat. A escala espiritual, aquest fet implica sinceritat i 

autenticitat, l’ànima es mostra tal com és. Recordem la forta càrrega espiritual de la 

imatge de la “Venus del espejo” de Velázquez o “La noia en el bany” de Bellini. 

Destaca l’efecte de “naturalitat” de tots els elements que conformen 

l’anunci. El relat de marca “Clarks” usa l’imaginari cultural per construir 

un contracte d’identitat. L’element natural exerceix un paper narratiu 

d’Ajudant per mitjà d’un  relat relacionat amb el saber fer. 
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ELEMENTS RETÒRICS 

L’element natural destaca per la figura magnificent d’un tronc de grans dimensions. 

Es tracta d’una imatge de naturalesa salvatge compensada per la presència de 

testos, estris de jardineria, una taula i una cadira. El jardí representa la imatge de la 

naturalesa ordenada i domesticada. Tant en el cristianisme com en l’Islam el jardí 

posseeix una gran rellevància com a evocació del paradís. La seva funció consisteix 

en predisposar l’esperit a la pau i aconseguir la més perfecta comunió amb la 

naturalesa. Tanmateix, en aquest jardí la presència humana no passa 

desapercebuda, sinó que és ben palesa ja que la vegetació es troba controlada i 

sotmesa als criteris de l’home. 

La marca de sabates “Clarks” tracta de construir una imatge de marca on es 

destaca la personalitat singular del seu usuari/consumidor. Una persona adjectivada 

per l’espiritualitat i la naturalitat. En el calçat no apareix el nom de la marca. Les 

sabates del subjecte són de color groc suau i es recolzen en el verd de l’herba. Allò 

lluminós i allò lleuger són qualitats d’un mateix caràcter. El verd és símbol de natura i 

de vida. 

L’enunciat lingüístic “Clarks Be Your Own Label” remarca la singularitat del 

client de “Clarks”. La protagonista s’autorefereix. No cal deixar-se’n emportar, cal ser 

un mateix. 

Aquesta ordre retòrica, que és l’eslògan propi de la marca, és una manera 

d’assenyalar a l’usuari/consumidor la comesa que ha de realitzar per a ser ell mateix 

el seu propi “producte”. Per mitjà d’aquest mandat es remarquen els seus trets  

personals distintius. 
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ELEMENTS FORMALS 

L’espectador se’l situa en un punt de vista des del qual es defineix un pla sencer, 

amb un angle de mirada frontal. Aquest es converteix en un observador d’una 

escena campestre on destaca la presència d’una figura humana que es delecta 

contemplant-se a si mateixa. El fet que el personatge estigui retratat de perfil 

accentua el seu emmirallament. 

Els seus trets facials, el cabell, el tipus de roba, la posició de les mans i els 

braços, el gest corporal relaxat i satisfet, el maquillatge, accentuen aquest posat de 

pau interior. La presència d’un llibre entre les cames encara potencia més la imatge 

d’espiritualitat del personatge. 

En la imatge d’aquest anunci resulta rellevant l’àrea en què s’ubica el 

personatge. L’espai situat al voltant del personatge es mostra enfocat i il·luminat, per 

tant, és perfectament identificable. Així, doncs, es reconeix una escenografia pròpia 

d’un jardí. 

En la posada en escena és també important la il·luminació. La fredor 

narcisista de la posa és d’alguna manera contrarestada pel contrast entre sol i ombra 

que dota la imatge d’una il·lusió de realitat.  
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Fitxa de l’anunci: 

B. 24. Bellesa 

Marca: perfum Miss Dior. 

Revista: Glamour, juny 06. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

La imatge de l’anunci 24 presenta una dona jove dempeus sostenint un perfum amb 

la mà dreta. El personatge se situa en una habitació amb uns grans finestrals que 

donen al riu Sena i a la Torre Eiffel.  

 

ELEMENTS RETÒRICS 

Es tracta d’una imatge rectangular que ocupa dues pàgines completes de la revista i 

tracta de representar una gran escena parisenca a través d’un pla panoràmic. La 

L’element natural —un paisatge— funciona com un element metafòric 

que tracta de transferir al producte una sèrie de característiques. 

Realitza una funció narrativa d’Ajudant col·laborant en la construcció 

d’un relat d’identitat que busca la identificació entre el subjecte i el 

consumidor. Aquesta estructura narrativa es complementa amb un relat 

geogràfic que empra l’imaginari cultural adscrit a una ciutat símbol com 

París. 
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ciutat de París presenta una sèrie de connotacions: “romanticisme”, “elegància”, 

“bellesa”. Es recorre a una visió tòpica de l’espai perquè les associacions siguin 

immediates. 

 

ELEMENTS FORMALS 

El personatge es presenta lleument inclinat en la banda dreta de la imatge, la seva 

figura ocupa una bona part de l’escena. En la banda esquerra tenim una visió central 

de la Torre Eiffel, i, en un primer terme, en la part inferior, la presència del producte. 

El tipus de vestimenta del subjecte ens proporciona informació sobre el seu estatus 

social. Un sofisticat vestit blanc combinat amb una sumptuosa jaqueta texana, una 

llarga melena rossa, el perfum en la mà i al darrera un espai perfectament 

identificat, situen el subjecte com una dona jove, bella, moderna i d’elevat poder 

adquisitiu. 

 El personatge mira directament l’observador de forma profunda i penetrant 

com buscant la seva seducció. La posició lleugerament inclinada del cos, la llarga 

cabellera una mica desfeta i tota allargassada, i la gesticulació de les mans doten a 

aquesta imatge d’una forta personalitat i dinamisme.  

Aquest fet té també a veure amb una estructura compositiva complexa, 

organitzada en línies diagonals que s’entrecreuen i que creen fortes tensions formals. 

A través d’aquesta estructura es fuig de la simetria, amb la finalitat de dotar a la 

imatge d’un cert grau de dinamisme. La primera diagonal és la que va de la part 

inferior del braç i es dirigeix cap a fora. Hi ha una altra línia que relaciona l’objecte 

amb la Torre Eiffel. La resta de línies diagonals posen en relació el subjecte, el  

producte i la ciutat de París. Aquesta estructura compositiva, en què les diagonals 

atenuen la separació entre l’espai interior i exterior, remarca de manera connotativa 

el vincle entre el subjecte i l’espai extern. 
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Un altre element important és la il·luminació. Es produeix un fort contrast 

entre els núvols i els raigs del sol creant una imatge un tant boirosa i vaporosa, 

suaument “neoromàntica”. L’element natural és envoltat d’una certa foscor, en canvi, 

el subjecte i el producte resplendeixen. Els vidres de l’espai intern creen la il·lusió 

òptica de dues torres Eiffel i de dos paisatges idèntics dotant a la imatge d’un aire 

màgic. Es juga amb diferents angulacions per distorsionar la imatge de realitat. 

 L’estructura cromàtica de la imatge es fonamenta en tons càlids, blaus i 

blancs, que contrasten amb el color ros del cabell i de l’envàs del perfum. S’utilitza 

en tota la imatge superfícies cromàtiques poc saturades i molt modulades. Tot això 

serveix per crear un ambient càlid, que és connotativament important per definir les 

característiques del personatge i les relacions entre aquest i l’espectador. 

El símbol-logotip de la marca “Miss Dior Chérie” queda ressaltat per un traç 

especialment gruixut en color negre que ocupa tota la banda esquerra mitjana de la 

imatge. Serveix per destacar la identitat de la marca ja que contrasta amb els tons 

càlids de la imatge. Aquest símbol es relaciona amb un altre en el marge superior 

dret en color blanc que diu “Dior”, i queda perfectament integrat en l’espai assignat. 

Per últim, l’enunciat lingüístic “Tout le charme de Dior dans un perfum” 

remarca el prestigi ja assolit de la prestigiosa marca. Apareix en un tipus de lletra 

molt fina i blanca ocupant un segon pla en la percepció de la imatge. Per mitjà d’un 

enunciat d’estat s’apel·la a l’essència de Dior, lligada a la ciutat de París, i encarnada 

en aquest nou producte de la seva gamma. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 25. Bellesa 

Marca: Louis Vuitton. 

Revista: Glamour, juny 06. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENT RETÒRICS 

En aquest cas, l’element natural té una condició adjectiva amb una forta càrrega 

metafòrica. El cel es caracteritza  per la seva inaccessibilitat i immutabilitat. Aquests 

trets seran traslladats al subjecte de la història que es troba en una posició elevada 

com si fos pràcticament un ésser celestial. 

 

ELEMENTS FORMALS 

En la imatge de l’anunci 25 es representa un retrat d’una model. El personatge 

adopta una posició artificial, mig asseguda en el marc inferior d’una finestra, amb les 

cames entrecreuades, les sabates de tacons recolzant-se en una posició forçada, a 

En aquesta imatge es desenvolupa un relat relacionat amb un 

personatge. Hom proposa un contracte d’identitat (“us hi podeu 

semblar”) on l’element natural realitza un paper narratiu d’Ajudant 

respecte la història principal. 
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més d’un maquillatge lluminós amb uns llavis vermells i brillants, i la pell tota 

resplendent amb lluïssor i ombres, en una part del dia, on llueix el sol atenuat per 

una mica de núvols. 

 La posada en escena realça la figura del subjecte i el seu erotisme. D’una 

banda, el fet d’estar asseguda per damunt del terra inclinant cap a un costat les 

cames accentua la rotunditat de les formes; de l’altra, el punt de vista contrapicat 

representa d’una forma ostentosa el volum de la figura. La mirada de la model es 

projecta cap a un punt indeterminat sense buscar la complicitat de l’espectador. El 

contingut és tan explícit que no cal text lingüístic, l’espectador realitza, ràpidament, 

les associacions corresponents. 

 Malgrat l’evident càrrega sensual de la imatge, l’escenari agafa un punt 

d’irrealitat accentuat pel fet que la postura és molt forçada i la figura es troba 

sobredimensionada. Tota ella brilla amb una pell perfecta, la carn més que nua 

sembla empolvorada i maquillada, i, al fons un cel il·luminat que proporciona més 

profunditat a la imatge. Així, doncs, es converteix en una dona de somni, en una 

mena de “nimfa” que en qualsevol moment pot sortir volant. També cal valorar el 

posat pensarós i interessant amb una mà tocant-se el cabell, i la ubicació perillosa 

adoptada, tot plegat l’aproparia al mite de la “femme fatale”, de la dona irresistible, 

utilitzada per seduir l’espectador amb el producte del desig.  

L’estructura cromàtica emprada presenta algunes característiques 

remarcables. S’utilitza una composició de negres, vermells, roses i grocs. La 

utilització d’aquests tons suposa unes referències a certes connotacions 

d’«elegància», de «passió», d’«espiritualitat», «feminitat», etc. En aquesta imatge, el 

negre s’utilitza en el nom de la marca “Louis Vuitton”, i això serveix per remarcar la 

importància d’aquest element dins de la imatge (el vestit és negre) i per connectar 
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amb el valor semàntic del color negre en l’univers de la bellesa, color lligat a 

l’elegància. 

 La composició de la imatge ressalta l’efecte de tensió sexual. 

Compositivament, la figura del personatge s’estructura com un triangle els vèrtexs 

del qual coincideixen amb el cap i les cames. Tanmateix, per la inclinació cap a 

l’esquerra del rostre i l’elevació de les cames en diferents nivells, es configura un 

triangle imperfecte, no simètric que produeix una efecte de tensió i que remarca la 

dramatització de l’escena. A més, la línia diagonal amb la qual s’enquadra el cel que 

passa per dalt del cap de la model contribueix a crear una major tensió formal. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 26. Bellesa 

Marca: Perfum. CK (Calvin Klein). 

Revista: Glamour, juny 06. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

En els anuncis de perfum un recurs habitual és la creació d’ambients “romàntics”, 

impregnats d’hedonisme i de “feminitat”. En aquesta imatge, apareix un sol objecte 

engrandit artificialment en el context d’una platja en un dia lluminós i assolellat. La 

marca-producte adquireix sovint una mena de caràcter “auràtic”. El perfum és 

mostrat a través d’una hipèrbole visual assistint a l’ostentació emfatitzada d’un 

objecte, la identitat del qual domina el pla de la representació iconogràfica. 

En aquest cas apareix una doble estructura narrativa on l’element 

natural en els dos tipus de relats exerceix una funció narrativa 

d’Ajudant. D’una banda, hi ha un relat relacionat amb un lloc (“la 

platja”), de l’altra, hi ha un relat relacionat amb la matèria on el 

producte agafa la seva essència d’una natura substantiva “oculta” en el 

més profund de la terra. 
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La relació retòrica de l’element natural amb l’objecte pot ser interpretada de 

dues maneres. L’element natural és tant el referent on es col·loca el producte, com 

el resultat de l’elaboració del producte. A través de relacions comparatives (p.ex: “el 

producte és blau com el mar”) i causals (p.ex: “el perfum és fresc ja que l’aigua és 

fresca”) s’acaba identificant el perfum amb l’estiu, amb la platja, amb el mar, amb el 

sol, etc., i, amb totes les connotacions que, culturalment, se’ls atribueix a aquests 

elements naturals.  

En aquest cas, es crea un entorn de sensualitat utilitzant la mitologia 

moderna de la platja com a espai d’oci. L’espectador mira l’objecte, però alhora la 

seva mirada es projecta en un territori en què el buit es torna emoció. El desig i 

l’espai harmonitzen. 

 

ELEMENTS FORMALS 

La fotografia està realitzada en color. Predominen els tons de les gammes fredes, en 

especial el blau. Aquest color serveix per reforçar una de les característiques 

secundària de l’objecte: la frescor. La part inferior de l’envàs és groga, color que 

contrasta amb els tons clars i suaus dominants en la imatge. 

  L’enunciat lingüístic “a new fragrance”, en la part inferior, en un cos de 

lletra petit, apel·la al recurrent motiu argumental de la “novetat” per mitjà d’un 

enunciat d’estat. 

 L’estructura compositiva guarda molt la simetria de les formes. El mar és 

calmat, una onada es desfà paral·lelament al producte, el cel és clar sense cap núvol, 

i la figura de l’objecte representa formes rectes i harmòniques.  

 Un altre element a destacar és la il·luminació. Sembla que siguin les hores de 

màxima llum del dia. El sol és poderós i intens, un sol d’estiu per a una colònia 
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d’estiu, tal com informa el rètol “one Summer”. L’escenari de platja brilla en la seva 

esplendor com ho fa el producte enaltit. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 27. Bellesa 

Marca: Intima Cherry 443. 

Revista: Glamour, juny 06. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquesta imatge es fotografia una adolescent en roba interior en una cambra amb 

el balcó obert. Al fons, entreveiem la presència d’arbres. El posat de la protagonista 

es caracteritza per adoptar una actitud de felicitat en un ambient íntim i femení. La 

seva mirada frontal i somrient cap a l’espectador tracta d’establir una complicitat 

amb l’observador. Per mitjà d’un pla americà s’acota la figura humana a l’alçada dels 

genolls. 

 En aquesta fotografia s’aconsegueix transmetre un ambient agradable, 

quotidià i versemblant a través de diferents estratègies. La utilització d’unes 

tonalitats cromàtiques suaus. Les cortines, la barana i una mena de capçal són 

blancs, la protagonista porta roba interior d’un groc molt fi i una camisa blava. 

L’element natural exerceix una funció narrativa d’Ajudant dins d’un 

relat relatiu a un personatge que proposa un contracte d’identitat (“us 

hi podeu semblar”) entre el subjecte i el consumidor. 
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Aquests colors transmeten connotacions com “lleugeresa”, “netedat”, “naturalitat”, 

“harmonia”. A més, la manera informal de portar la roba contribueix a crear una 

sensació de relaxament i benestar. L’escena es desenvolupa en un espai intern 

perfectament lògic i creïble. La lectora pot, fàcilment, identificar-se amb el subjecte 

de l’anunci perquè es tracta d’una zona comuna a tota casa com és una habitació 

amb vistes. 

 La imatge del subjecte és espontània i desimbolta. La cabellera ondulada i 

una mica desfeta, els braços estirats en una posició relaxada i un maquillatge discret 

realcen els trets de naturalitat del personatge. 

 La sensualitat és un altre element a destacar en aquest anunci. La pell 

presenta una tonalitat rosada que és el color genuí del nu. El rosa del cos és suau i 

tendre; és el color de la delicadesa. Aquest fet aporta un major grau de realitat a la 

imatge. 

 Fora de l’enquadrament de l’anunci, apareix una petita franja blanca que 

forma una continuïtat amb el blanc de la casa on destaca en la part de sota en lletra 

negra l’enunciació del nom de la marca “Intima Cherry 443”. El terme “Intima” es 

refereix a la característica de la roba i remarca el caràcter privat de l’ús del producte. 

Tota la imatge es construeix entorn de la noció de roba íntima femenina, 

inserida en un context casolà, on la llum del dia penetra a través de la finestra 

formant ombres amb el cos de la protagonista. L’exterior es projecta en l’interior en 

forma de llum i energia que enalteixen la figura humana central que ocupa bona part 

de la imatge. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 28. Bellesa 

Marca: Morellato.  

Revista: Glamour, juny 06. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

En aquesta composició s’observa com un home és atrapat per la xarxa d’una dona. 

Tots dos protagonistes van molt ben equipats. L’home porta un equip complet de 

submarinista, la dona va vestida de nit.  

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’home apareix com una víctima del poder de la dona. Apareix aquí la imatge de la 

dona com a perdició (femme fatale). Aquesta utilitza la iconografia marinera per 

apropiar-se-la per als seus fins. En el seu rostre, destaca la mirada amb la barbeta 

aixecada cap a l’espectador-lector, tret que denota un sentit de superioritat, quasi de 

desafiament. Sobresurt el seu vestit caqui platejat, modern i elegant. Porta penjada 

la joia amb brillant “Morellato”. 

 El referent és el mar, un mar calmat com les tonalitats baixes de l’anunci, fet 

atenuat per la presència d’una ona que aporta dinamisme a la imatge. 

L’element natural és una platja que actua com a Ajudant del subjecte 

dins d’un relat doble que tant fa referència a un espai geogràfic com a 

un personatge amb una identitat marcada.  
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 L’enunciat lingüístic “Actor famoso cae en las redes de una joven 

promesa” pren la forma d’un titular d’un diari o revista de l’anomenada premsa del 

cor. Es tracta d’un enunciat informatiu que juga amb l’ambigüitat del terme “redes”. 

Tant pot referir-se a les xarxes d’un pescador com als efectes d’un acte de seducció. 

L’estratègia retòrica adapta el format periodístic a l’argumentació publicitària amb la 

finalitat de construir una estructura narrativa que acaba invertint els rols tradicionals 

entre gèneres: l’home poderós (“actor famoso”) acaba sent la víctima de la dona 

(“joven promesa”). 

 

ELEMENTS FORMALS 

Destaca el format de la fotografia com si fos una revista del cor. En aquest sentit, en 

la part superior esquerra apareix el nom en rosa de la publicació (Daily Chic). Un 

altre element singular de l’anunci és l’aparició del preu del producte. Sembla que es 

vulgui recalcar que el producte és accessible. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 29. Bellesa 

Marca: HM. 

Revista: Glamour, juny 06. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS FORMALS 

En la imatge de l’anunci 29 una dona amb vestimenta de platja es troba davant 

d’una mena de llac artificial. El seu posat és tranquil i relaxat com si estigués tornant 

a mitja tarda d’una sessió de bany i sol. El fet que porti una bossa realça aquesta 

impressió. Tot i la posició frontal adoptada emfatitzant la seva figura, té el rostre 

lleugerament girat mirant quelcom que el lector-observador desconeix. Aquest fet li 

proporciona un aire més interessant a l’escena. 

 El fons de l’anunci és ocupat per palmeres, imatge associada a ambients 

càlids. La palmera pot fer recordar el lector a l’arquetipus espacial de l’oasi. Es tracta 

d’uns elements naturals força artificialitzats per l’acció de l’home. La protagonista 

porta uns collars i unes polseres realitzats amb un material que li proporciona una 

sensació de “naturalitat”. El seu disseny combina amb una samarreta a ratlles 

La natura realitza una funció narrativa d’Ajudant dins d’una estructura 

narrativa doble on encaixa un relat referent a un personatge i un relat 

relacionat amb un lloc. 
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horitzontals i les sanefes de la bossa. Aquestes formes trenquen una mica amb 

l’estatisme de la imatge. 

 Un altre element destacat és la il·luminació. Es produeix una combinació de la 

claredat dels raigs del sol i la foscor produïda per l’ombra de les palmeres. Les 

palmeres es reflecteixen en l’aigua del llac. El sol li proporciona una brillantor 

especial a la cabellera rossa i una mica desfeta de la protagonista que es protegeix 

els ulls amb unes ulleres fosques. 

 Com en l’anterior imatge, sobresurt la presència del preu, i en l’extrem dret 

inferior l’enumeració en vermell de la marca “HM” que combina amb el color de la 

roba i atuells de la protagonista. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 30. Bellesa  

Marca: Eye Wea Roxy. 

Revista: Glamour, juny 06. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

La protagonista s’integra en un ambient natural lluminós. La natura li cobreix gairebé 

mig cos; a més, com si fos un animal en el seu medi estira els seus membres 

utilitzant l’entorn natural per al seu gaudi personal. 

 

 

ELEMENTS FORMALS 

En aquesta imatge primaveral s’anuncia unes ulleres de sol de la marca “Roxy”. Es 

localitza una figura femenina en un camp coberta de vegetació fins a gairebé la 

cintura. Adopta estirant els braços cap a enrere una postura de relaxament 

acompanyada amb un expressió facial somrient, feliç.  

L’element natural actua com a Ajudant respecte d’aquesta història. La 

imatge ofereix una doble dimensió narrativa: d’un banda, es refereix a 

un espai geogràfic concret, de l’altra, hi apareix un personatge que 

s’exhibeix buscant establir un contracte d’identitat amb l’espectador. 
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Les diferents grafies de la marca es van superposant a diferents parts del cos. 

Cada lletra té una tonalitat cromàtica diferent com les diferents peces de roba de la 

protagonista. La grafia dominant és la “X” de color negre situada, estratègicament, 

en una zona central de la imatge paral·lela al cos del subjecte.  

Els pantalons marrons clars s’integren perfectament en el medi natural. El 

rostre bronzejat del subjecte ressalta encara més amb el contrast amb els tons 

marrons dels pantalons. La motllura de les ulleres de sol és blanca que contrasta 

amb el color de la pell i conjuga amb el color de les lletres “r” i “y” de la marca 

“Roxy”. 

Malgrat ser una imatge estàtica, la posició del cos i les ratlles de la jaqueta li 

proporcionen un cert sentit del moviment a l’escenari. A més, en la part inferior dreta 

apareixen unes ulleres de sol de color negre col·locades una mica elevades com si 

observessin la figura de la protagonista. Com si el lector-observador pogués posar-

se-les i contemplar la representació. 

La imatge està dividida en dues parts. En la part superior, les lletres 

conformen un collage, l’estructura respon a un ideal. En canvi, en la part inferior les 

ulleres serveixen com a element unificador entre la realitat i la identitat. 

Els diferents elements compositius estableixen una relació simètrica entre la 

figura humana, el paisatge i la marca/producte. Cada grafia de la marca es situa en 

una posició paral·lela a una part del cos establint una relació vertical amb aquest. 

Les primeres grafies ocuparan una posició superior del cos, i, progressivament, 

aniran baixant cap a zones corporals inferiors. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 31. Bellesa 

Marca: Calzedonia. 

Revista: Glamour, juny 06. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

En aquesta imatge apareix un retrat de tres quarts d’una dona en bikini de la marca 

“Calzedonia”. L’element natural —un paisatge marí— serveix de fons de l’anunci, 

però un altre element natural —l’aigua— realitza un altre paper: cobreix el cos de la 

protagonista.  

 

 

ELEMENTS FORMALS 

Per la posició del cos, amb el rostre girat somrient cap a la dreta i una mica inclinat, 

sembla que es representi un fragment d’una escena de platja. Formalment, presenta 

moltes semblances amb anuncis ja analitzats (B. 11, B. 13 i B. 15), per tant, 

remetem al lector a aquells comentaris. 

L’element natural actua com a Ajudant tant amb un relat geogràfic que 

utilitza el clixé exòtic d’una platja com a través d’un relat de personatge 

que proposa un contracte d’identitat entre el subjecte i el consumidor. 



 93

 La imatge es troba molt il·luminada. El cos d’ella brilla a l’igual que l’aigua del 

mar. El bikini presenta motius florals i en el canell d’un braç porta unes polseres del 

mateix color que les vores del banyador. La integració del personatge en el medi 

natural és (quasi) total. El seu cos i cabellera mullats, la seva roba mínima, la seva 

pell radiant, proporcionen al subjecte un aspecte “semicivilitzat” que l’assimila 

perfectament al medi natural. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 32. Bellesa 

Marca: Clinique. 

Revista: Cosmopolitan, maig 06, pàg. 19. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

Es localitza en B. 32 una imatge de tres envasos d’un producte hidratant superposats 

un damunt de l’altre. Formen dues diagonals que s’acaben unint. L’element natural el 

formen moltes gotes d’aigua que cobreixen per totes parts la realitat del producte. 

L’aigua embolcalla els objectes hidratants. La pròpia qualitat interna del producte 

acaba manifestant-se en el seu aspecte extern.  

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’enunciat lingüístic “La hidratación del mañana” apel·la a través d’un enunciat 

d’estat a una situació futura. En un cos de lletra més petit s’especifica l’objecte de la 

intervenció:  “Dé a su piel un futuro mejor”. Per mitjà d’una ordre retòrica 

adreçada a l’interlocutor, l’enunciat d’acció reclama l’aplicació d’un artifici perquè 

L’element natural actua com a Ajudant d’un relat doble relacionat amb 

la matèria i amb el saber fer dirigits des de diferents angles d’actuació a 

l’anul·lació dels obstacles que permeten l’èxit de la seva aplicació. 
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s’aconsegueixi que un element natural com la pell conservi de manera artificial les 

seves defenses naturals. La ciència ajudarà el cos a conservar-se per neutralitzar els 

efectes del pas del temps. 

“Ayude a prevenir los signos visibles de envejecimiento prematuro 

[...]”. És un enunciat que pressuposa que el personatge al qual s’interpel·la posseeix 

efectivament aquesta voluntat de “fer”, que té poder per actuar i aconseguir els 

objectius proposats. Es recorre a la bona predisposició del subjecte. 

L’usuari/consumidor té en les seves mans la capacitat per gestionar el futur des d’un 

present actiu. 

 

ELEMENTS FORMALS 

Els objectes estan col·locats com l’aigua que cau. Es produeix un equilibri impossible. 

Cada objecte representa un part d’una mateixa teràpia. El mateix nom del 

tractament “Superdefense” recalca el fet que es tracta d’un producte que defensarà 

l’usuari de les agressions del demà (“La hidratación del mañana”). 

 Les gotes d’aigua i la disposició dels objectes proporcionen a la imatge un 

cert dinamisme. El mateix enunciant lingüístic principal “La hidratación del 

mañana” reforça la idea de moviment. Les ones concèntriques de l’aigua tenen una 

semblança amb els taps metal·litzats dels pots. 

 El color blanc del fons de l’anunci i de l’envàs, excepte de la seva part 

superior que és negra a manera de contrast entre la claredat i la foscor, proporciona 

a la imatge unes connotacions de “netedat”, “resurrecció”, “pulcritud”. La part de 

sota de la fotografia està més cremada per unificar-se amb tota la pàgina. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 33. Bellesa 

Marca: Flower by Kenzo. 

Revista: Cosmopolitan, maig 06, pàg. 21. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

En aquesta escena s’observa com la pròpia “natura” es converteix en la mercaderia 

promocionada en forma de flor excepcional. A partir d’ella, es construeix una 

narració que presenta com a fons un cel d’un blau intens on apareix un rostre 

femení. La marca “Kenzo” elabora un relat amb un aire oriental de sofisticació. El 

paisatge es troba desenfocat a diferència dels envasos. 

 

 

 

L’element natural realitza un  doble paper narratiu d’Objecte i 

d’Ajudant. Per una banda, es planteja un relat relacionat amb la 

matèria on “Kenzo” és la marca pont entre el consumidor i el món 

natural. Per l’altra, l’element natural esdevé l’Objecte del relat i alhora 

és complementat per un relat geogràfic i un relat de personatge que 

proporcionen a aquest text una notable riquesa narrativa. 
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ELEMENTS RETÒRICS 

L’enunciat lingüístic “Flower by Kenzo” mostra quin és el producte-marca que 

s’encarrega de manipular l’element natural perquè agafi una forma sofisticada i 

artística. El mot “Kenzo” apareix en vermell, just a sobre d’una flor. L’home intervé 

sobre la natura per convertir-la en un regal, en gairebé un objecte virtuós. A més, 

s’estableix una relació metafòrica entre el personatge femení i l’element natural 

“flor”. 

 

ELEMENTS FORMALS  

Les roselles es troben col·locades dins d’uns objectes de vidre transparent de color 

blanc que combinen amb la claredat de la part inferior de la imatge. Cada ampolla 

adopta una forma de rosella. Aquesta flor pot ser interpretada com un símbol de 

l’amor humà i com una de les darreres manifestacions de rendiment davant de la 

dona. 

 Resulta interessant destacar la relació entre la flor i el rostre femení amb uns 

llavis carnosos pintats de vermell, del mateix color que els pètals de les flors. Al 

personatge femení que ocupa la part superior de la imatge, tan sols se li veu una 

part de la cara i un ull, amb el qual mira directament l’espectador, l’altre el té 

enfosquit. Se li entreveu una cabellera morena que es mou per l’aire, agent 

transportador de les olors.  
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Fitxa de l’anunci: 

B. 34. Bellesa  

Marca: J. del Pozo in Black. 

Revista: Cosmopolitan, maig 06, pàg. 49. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

Aquesta reproducció queda marcada per una estètica glamourosa. Pel que fa als 

elements naturals, n’apareixen de dos tipus: flors i coloms. La representació presenta 

una forta càrrega eròtica. El colom és un símbol de la divinitat de l’amor carnal. Les 

flors, unes orquídies, no deixen de ser l’òrgan sexual de les plantes, i la forma de 

l’ampolla és rodona, a més d’entreveure’s bona part dels pits de la protagonista. 

L’element natural (flors) exerceix de decorat del producte. Per la seva banda, 

els ocells traspuen un simbolisme que els converteixen en alguna cosa més que un 

mer additament estètic. Hom pot interpretar que volen al voltant del personatge 

atrets pel poder d’atracció del perfum del producte. La seva blancor, virginal i neta, 

es transfereix a la protagonista, i, per extensió, als atributs del producte/marca.  

La natura actua com a Ajudant dins de la configuració d’un relat 

identitari que posa en escena un personatge-arquetipus que encarna la 

marca. 
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ELEMENTS FORMALS 

Un tret rellevant de la imatge és el color negre de la pell del personatge que 

expressa un significat de diversitat i/o glamour. En aquest clar, l’associació és ben 

senzilla: el nom de la marca “J. del Pozo in Black” ja enuncia el terme “negre”. La 

foscor de la pell contrasta amb la claredat dels elements naturals. 

Un altre tret destacat és que sigui una imatge en blanc i negre, característica 

que li procura un valor d’elegància i antiguitat. 

El personatge se situa de perfil ajaguda amb el tors alçat mirant el lector-

espectador i deixant que el seu perfum atregui les bèsties. Té els llavis molt carnosos 

responent a l’estereotip de bellesa africana, el cos el té envoltat d’una mena de 

collars brillants que realcen la sofisticació i d’un vestit mínim que remarca l’erotisme 

de la figura. 

L’objecte ocupa una posició central en la part inferior de la imatge. La forma 

de l’envàs és esfèrica; el color, fosc i metal·litzat brillant es coordina amb els collars, 

el vestit i la tonalitat de la pell. 

Els coloms volen al voltant del personatge. El blanc de les aus denota 

“puresa” i “innocència”, a més de contrastar vivament amb la foscor de la pell del 

subjecte. El fet que estiguin suspesos en l’aire proporciona a l’escena un sentit del 

moviment que contrasta amb la posició asseguda, passiva, de la protagonista. Tenen 

a veure amb la volatilitat, amb el factor aeri del perfum. A més, els coloms blancs, 

éssers celestials, baixen a la terra atrets pel perfum d’una “deessa” de color. Els 

coloms posen en relació la “celestialitat” amb la “terrenalitat”. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 35. Bellesa 

Marca: Morellato. 

Revista: Cosmopolitan, maig 06, pàg. 56. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

Es tracta d’una naturalesa manufacturada, fruit d’un muntatge. El pingüí no és real, 

existeix una desproporció entre el volum de la figura femenina i la mida de les 

roques on apareix ajaguda. Tot forma part de la pàgina d’un suposat diari de la 

premsa rosa. S’agafa com a reclam temàtic un fet d’actualitat amb càrrega ecològica, 

però se’l manipula i modifica de tal manera que se’l posa al servei d’un fil argumental 

per tal d’emfatitzar les característiques del producte/marca. 

 

 

ELEMENTS FORMALS 

La marca “Morellato” juga a evidenciar la condició de fotomuntatge de la seva imatge 

promocional, com ja s’ha vist de manera detallada en l’anunci 28. Agafa temes 

d’actualitat, en aquest cas l’efecte hivernacle “El planeta se calienta, sobre la 

L’element natural actua com a Ajudant dins d’un relat doble relacionat 

amb un personatge i amb un espai geogràfic de cartó pedra. 
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fiebre Morellato”, i el dota d’un sentit completament diferent amb pretensions 

iròniques. 

 En aquesta imatge, el sol s’està ponent, la protagonista té molta calor i agafa 

un pingüí per refrescar-se’n. El fons de l’anunci és vermellós a l’igual que el vestit del 

subjecte. Les joies “Morellato” provoquen estats de forta excitació que precisen de 

l’ajut del món natural. La protagonista mira directament el lector/observador com si 

el volgués convèncer del seu estat. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 36. Bellesa 

Marca: Calvin Klein. 

Revista: Cosmopolitan, maig 06, pàg. 77. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

Pel que fa a la seva versemblança, la imatge presenta un efecte d’irrealitat. 

L’element natural és concebut com un miratge. El subjecte sembla suspès en el no-

res com si estigués embriagat per un efecte encegador produït pel sol que és capaç 

de transportar-la a un espai (quasi) desèrtic. 

 

ELEMENTS FORMALS 

Els anuncis de “Calvin Klein” es caracteritzen pel seu alt grau de sofisticació. En 

aquesta imatge, apareix una dona en banyador adoptant una postura inversemblant. 

Es recolza amb un mirall que reflecteix un paisatge àrid i sec. La imatge adopta un 

aire enigmàtic que dificulta la seva comprensió per part de l’observador. La 

protagonista es troba en un espai indefinit mirant cap a dalt. La fotografia pretén 

L’element natural exerceix una funció narrativa d’Ajudant respecte d’un 

relat vinculat a un personatge amb uns trets estètics perfectament 

definits, complementat per un relat geogràfic situat en un territori àrid. 
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posar de moda el color marró-beige. La il·luminació és intensa provocant algunes 

ombres amb el seu cos. El fons és d’estudi, totalment anodí. 

 El subjecte de la fotografia es caracteritza per ser eminentment jove, per la 

seva esveltesa i pel seu posat distingit. Malgrat la seva escassa roba, porta el cabell 

recollit, els llavis i els ulls pintats, les celles arreglades, una pell bronzejada i unes 

sandàlies de disseny.  



 104

 

 

 

Fitxa de l’anunci: 

B. 37. Bellesa 

Marca: Lolita Lempicka. 

Revista: Cosmopolitan, maig 06, pàg. 125. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

Aquesta imatge posseeix una forta càrrega mitològica. Dafne va ser una nimfa que 

en ser perseguida es va transformar en arbre. Aquí s’observa una dona amb aspecte 

de nimfa adormida en el tronc d’un arbre. El seu cos es troba embolcallat i cobert per 

una frondosa vegetació en l’interior d’un bosc. El propi objecte sembla per la seva 

forma ovalada un fruit de l’arbre. La protagonista i la naturalesa es confonen en el 

seu contacte. El seu propi vestit arriba fins a l’envàs de colònia que pot ser 

interpretat com una extensió de l’element natural. 

L’element natural intervé com a Ajudant en la formació d’una història 

amb diverses ramificacions. D’una banda, per mitjà d’un poderós relat 

geogràfic es planteja un contracte d’arrelament entre el subjecte i 

l’espectador. De l’altra, es desenvolupa un relat relacionat amb la 

matèria on el producte s’elabora a partir del seu contacte amb el bo i 

millor d’una natura recòndita i torbadora. 
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L’enunciat lingüístic “El primer perfume de Lolita Lempicka” remet als 

orígens del producte-marca. La naturalesa es concep com la font originària de les 

essències de l’objecte. L’element natural serveix d’inspiració per a la realització del 

producte. Es tracta d’una naturalesa salvatge, romàntica, amb flors, pètals, aigua, 

foscor, etc. El fet que la protagonista tingui els ulls tancats i una mà sobre el cap 

realça aquesta sensació de torbació.  

  

ELEMENTS FORMALS 

El fons del darrere de l’arbre rosat i brillant presenta moltes similituds formals amb el 

cos d’ella. La naturalesa es concep com un decorat, volgudament fals. És un glamour 

kitsch (el fons és artificial, ella està plena de purpurina, etc.). La imatge es troba 

molt carregada d’elements, fet que pot recordar a una imatge barroca. La 

protagonista presenta un pit descobert que se’l tapa amb una mà a l’igual que el cap. 

Es produeix una teatralització de l’espai. Es tracta d’una construcció fantàstica que 

empra una natura de “cartró pedra”. 

La foscor de la il·luminació, amb un sol que a dures penes pot traspassar la 

vegetació espessa, es combina amb vius contrastos de claredat i color. Ressalta el 

vestit de la protagonista de color blanc, i el morat de l’envàs del perfum. 

 La imatge apel·la a l’autenticitat del producte associat a la natura indòmita 

com a font de puresa i bellesa. L’element natural és la garantia de Veritat en 

l’elaboració del producte. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 38. Bellesa 

Marca: Caramelo. 

Revista: Cosmopolitan, maig 06 (pàg. 171). 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

Aquesta imatge es caracteritza per l’alt grau d’elegància dels dos protagonistes. 

L’element natural artificiós és una piscina que desenvolupa una funció de fons de 

l’anunci. Aquest espai acostuma ser el lloc de trobada per a un abandonament 

relaxat. L’aigua continua tenint un valor simbòlic de regeneració, de plaer i benestar.  

 

ELEMENTS FORMALS 

Pel tipus de vestimenta es pot afirmar que es tracta d’una parella pertanyent a la 

classe alta. El vestit d’ell és tot blanc, ella porta uns pantalons blancs i una brusa 

fosca. La blancor en aquest context significa refinament i delicadesa, puresa. Quan 

més elevada és la posició professional, més conservadora és la vestimenta.  

L’element natural realitza una funció narrativa d’Ajudant en relació al 

producte-marca amb totes les connotacions adscrites a un espai tan 

emblemàtic de la cultura de l’oci com una piscina (descans, estiu, 

esport, etc.). 
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Tots dos es donen la mà, però els seus respectius cossos adopten postures 

diferents amb un posat cavil·lós. Tenen els rostres lleugerament inclinats cap a baix. 

Els ulls d’ella són tapats per unes grans ulleres de sol. Porta en una mà una bossa de 

mà d’un teixit brillant. Per la posició de les cames sembla que s’estiguin acomiadant. 

Es tracta d’una composició dinàmica aconseguida a través d’elements oblics. Fixem-

nos, en aquest sentit, en la posició dels braços i les cames. 

La il·luminació és tènue ja que és una hora avançada de la tarda. El cel 

presenta unes tonalitats grisenques que recorden una pintura romàntica. Les ombres 

dels cossos reforcen la sensació de volum i notorietat, a més d’atorgar informació 

sobre l’hora del dia en què transcorre l’acció. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 39. Bellesa 

Marca: Mascarilla EKS. 

Revista: Cosmopolitan, maig 06, pàg. 189. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

El lleó ha estat reconegut com a símbol d’energia i rotunditat, de poder i de força. El 

color dominant de la imatge és el verd, el color de la naturalesa i d’allò natural. La 

protagonista tindrà el cabell igual de sa, fort i natural que el cabell d’un lleó. La 

marca utilitza la naturalesa com un referent retòric per a validar els seus resultats.  

El text lingüístic complementa les imatges. Per una part, apareix l’enunciat 

“Fuerte e hidratado”. Per mitjà d’un enunciat d’estat es manifesta els resultats de 

l’aplicació de la màscara “EKS”. El concepte “fort” possibilita al consumidor la 

L’element natural —un lleó— funciona com a metàfora visual dels 

efectes del producte/marca sobre la cabellera de la protagonista. 

Desenvolupa una funció narrativa d’Ajudant respecte el conjunt de la 

història. Es planteja un relat múltiple relacionat amb un personatge, un 

“saber fer” i una matèria. 
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realització de la cura del seu cabell i, per tant, l’allibera de la seva decadència 

estètica.  

Amb l’enunciat “Hay un EKS para ti” es recorre a la personalització del 

producte adreçant-se directament al seu usuari/consumidor perquè aquest reconegui 

en la protagonista les seves característiques personals i genuïnes. 

 

ELEMENTS FORMALS 

La imatge està dividida en dues grans meitats unides per una mateixa gamma de 

colors. En la part superior, se situa un retrat d’una dona al costat d’un retrat d’un 

lleó. En la part inferior, el text lingüístic i una petita fotografia dels productes 

completen el conjunt de la construcció visual. 

 El subjecte és fotografiat de perfil. Té el rostre una mica girat amb una 

mirada directa i segura cap al lector/espectador. Destaca la rotunditat dels seus 

trets: una llarga i arreglada cabellera, un abric, una gran arracada, les celles, els 

llavis i les pestanyes maquillats. Tot plegat, realça la sumptuositat de la figura. 

 A l’altra banda, el lleó es troba assegut en una posició relaxada, amb el rostre 

girat mirant en direcció a la protagonista. La separació formal entre les dues imatges 

és molt subtil. L’associació entre una i l’altra és immediata. 



 110

 

 

 

Fitxa de l’anunci: 

B. 40. Bellesa 

Marca: Nestle Fitness. 

Revista: Cosmopolitan, maig 06, contraportada. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’enunciat lingüístic “tienes 3 semanas para escoger tu bikini” és un eufemisme 

metonímic ja que realment s’està referint al cos. El producte “Nestlé Fitness” 

garanteix que en tres setmanes tindràs “un cuerpo más firme”. L’efecte serà 

immediat i visible tal com reclama una “cultura del resultat”.  

El text acaba amb una interrogació retòrica: “¿estàs preparada?”. És un 

tipus d’argumentació que indica a l’usuari/consumidor que el canvi depèn de forma 

exclusiva del seu esforç i voluntat, ja que el mercat posa al seu abast productes com 

“Nestlé Fitness” que en poc de temps faciliten tenir “un cuerpo más firme”. El 

L’element natural porta a terme una funció narrativa d’Ajudant respecte 

la història col·laborant en la construcció d’un relat relacionat amb un 

personatge-arquetipus que proposa un contracte d’identitat (“tindràs 

un cos com aquest”) a l’espectador. 
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component coercitiu del discurs és elevat a través d’un tipus de missatge que difon 

una manera única i exclusiva d’entendre la bellesa física. 

 

ELEMENTS FORMALS 

La imatge B.40 es caracteritza per l’èmfasi que dóna al volum. No hi ha detalls ni del 

mar ni del cos. És tot volum i color. Per damunt de tot, es ressalta el cos que per ser 

d’un color més clar contrasta amb el fons del mar. Es produeix una ombra molt 

marcada amb els braços en forma de be baixa adoptant la mateixa silueta que el 

bikini. L’element natural realitza la funció de fons de la imatge. Tan sols apareix 

retratat part del cos. No importa visualitzar el cap o el cabell, sinó destacar la 

superfície i el físic, l’anatomia. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 41. Bellesa 

Marca: El Corte Inglés. 

Revista: Mente Sana, maig 06, pàg. 27. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

Aquest anunci destaca per retratar una dona que no respon al cànon de bellesa 

dominant. Va dirigit a un tipus de públic que empra talles grans. El text lingüístic ens 

ho aclareix: “Nuevas tendencias de primavera para mujeres hasta la talla 

60”.  

Les fulles de la planta es troben en una posició que semblen “dialogar” amb 

la protagonista. Es tracta d’una bellesa que juga amb la noció de “naturalitat”. 

L’element natural fa de complement d’un cos no sotmès a la dictadura de la bellesa 

única, per tant, més fidel a l’espontaneïtat i a la distensió corporal. 

 

  

L’element natural desenvolupa un rol narratiu d’Ajudant en relació a la 

història. La marca proposa a través d’un mecanisme analògic un relat 

relacionat amb un personatge que planteja un contracte d’identitat. 
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ELEMENTS FORMALS 

L’escena es situa en un espai urbà a l’aire lliure. L’element natural són unes fulles 

grans d’una planta, de gran mida perquè encaixen amb el volum de la protagonista. 

Es concep l’element natural com a forma d’equilibri a l’igual que les ratlles verticals 

de la camisa. La camisa és de tons grisencs i li arriba fins a les cames. A més, porta 

pantalons, unes arracades i un collar. Tot plegat li proporciona un aspecte de 

serenitat i relaxament adelerat amb un cert aire “ètnic”. Es tracta d’una bellesa no 

agressiva, clàssica. 

La mirada de la protagonista es projecta cap un punt indeterminat de l’espai a 

través d’uns ulls verdosos. El cabell el té arreglat acompanyat d’un rostre lluent. Les 

mans les du dins de les butxaques, posició que es pot interpretar com un gest de 

timidesa o apocament. La brillantor de les joies contrasta amb la del rostre i els ulls. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 42. Bellesa 

Marca: Piz Buin. 

Revista: Mente Sana, juny, pàg. 21. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

Els enunciats lingüístics presents en la imatge complementen semànticament el 

missatge de la imatge publicitària.  

“Piz Buin 1 Day long. Protección eficaz y duradera”. En una cultura de 

l’efímer i del resultat, aquesta protecció solar apel·la a l’eficàcia i a una durabilitat de 

vint-i-quatre hores que en aquest tipus de producte sembla molt de temps. 

La natura desenvolupa diferents papers narratius en una història on 

diferents relats encaixen entre si. Per una part, l’element natural —

mar— actua com a Ajudant en relació a la dimensió estètica del relat 

referent a un personatge. Per l’altra, l’element natural —sol— intervé 

com a Oponent en potència del subjecte dins de l’estructura interna 

d’un relat relacionat amb la matèria dirigit a l’anul·lació de les 

dificultats. 
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“Life is better in the sun”. El sol és fecundant i font de vida, es lliga al 

poder i a l’energia. En la seva presència, n’hi ha llum i calor. El sol s’ha convertit en 

un mite del temps d’oci associat al gaudi de la vida i al culte al cos, a la bellesa i a la 

salut. 

 

ELEMENTS FORMALS 

En aquesta imatge es contempla una dona en top less asseguda en una embarcació 

prenent el sol. Destaca el contrast entre la seva pell morena i el color clar del 

banyador. Al fons s’entrelluca un mar calmat. 

Pel que fa al lector de la imatge, el subjecte es col·loca mostrant una esquena 

àmplia, amb el rostre una mica girat, la cabellera recollida i les mans esteses cap a 

endavant. Com és característic en aquest tipus d’anuncis, l’objecte apareix en un 

primer pla amb un aspecte brillant i magnificat. 

 El blanc del bikini coincideix amb el blanc del iot, i contrasta amb el color fosc 

del producte i la part dreta de l’anunci coberta per una franja negra on n’hi ha retolat 

el nom de la marca. Per l’expressió facial, el rostre de la protagonista irradia felicitat i 

satisfacció. 

 Un element a destacar és l’erotisme que traspua la imatge. Tota l’esquena 

llueix en la seva exposició solar, la natja dreta es mostra (semi)descoberta, el seient 

ampli i blanc de l’ embarcació i la mar calmada conformen un ambient carregat de 

sensualitat. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 43. Bellesa 

Marca: Oenobiol. 

Revista: Saber Vivir, juny, pàg. 1. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’enunciat lingüístic “Stop a la cel·lulitis” assenyala per mitjà d’una forma 

imperativa el resultat d’una acció. Tot seguit apareix una dada: “90% de las 

mujeres afectadas”. Es recorre a un argument d’autoritat —un estudi— per 

prestigiar la validesa i eficàcia del producte. Es destaca la seva arribada a territori 

espanyol amb un cridaner rètol rosa (“Ahora en España”) del mateix color que les 

pastilles de la marca “Oenobiol” que emfatitza la novetat de la seva arribada a un 

nou espai geogràfic. 

 

 

 

L’element natural porta a terme un paper narratiu d’Ajudant en relació 

amb el conjunt de la història. La marca proposa al consumidor un triple 

relat encadenat que relaciona la identitat, el  “saber fer” i la matèria. 
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ELEMENTS FORMALS 

En aquesta imatge destaca el volum i el color de les formes de la protagonista que 

posa amb el seu cos engrandit, com si fos una escultura de Venus/Afrodita amb un 

cert toc ultramodern, futurista. El rostre no interessa mostrar-lo, en no veure els ulls 

s’esborra la personalitat del cos. Només s’observa la part inferior amb uns llavis 

carnosos. 

El banyador sofisticat de color blanc deixa al descobert bona part del cos. 

L’element natural —una platja— fa d’escenari per a l’exhibició d’una anatomia. 

L’envàs de color blanc lliga amb el blanc del banyador. El cel és cobert per uns petits 

núvols i a la vora del mar arriben ones de bromera blanca. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 44. Bellesa 

Marca: Redumodel. 

Revista: Saber Vivir, juny, pàg. 63. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

El producte/marca “Redumodel” actua directament sobre el cos complint una doble 

funció: “Ahora puedes adelgazar tomando el sol con REDUMODEL”. Es 

combina una activitat estètica plaent com és “prendre el sol” amb un deure “haver 

d’aprimar”. El producte representa la síntesi de totes dues activitats. La pell morena 

de la protagonista contrasta amb el color blanc del producte. 

Un fet destacat és que com a reclam s’anuncia que es regala una tovallola o 

una bossa de platja, i en lletres ben grans apareix un número de telèfon de contacte 

i el preu amb el clàssic “Por sólo 44,95 euros”. 

 

L’element natural —platja— realitza un paper d’Ajudant en relació amb 

les necessitats del subjecte. Per la seva banda, el producte intervé 

sobre el procés de degradació física d’un cos, i, a més, amb el contacte 

amb la natura hidrata i refresca la pell.  
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ELEMENTS FORMALS 

En la imatge es presenta una dona en bikini d’esquenes a l’espectador en una platja, 

escenari natural prototípic de l’estiu. Ara i aquí, com a tret singular es destaca el fet 

que la mar està embravida. Es podria interpretar com una metàfora visual del canvi 

que necessita un cos gras per respondre al cànon estètic dominant. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 45. Bellesa 

Marca: Philips. 

Revista: De Viajes, maig, pàg. 2. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

La imatge dels dos kiwis és l’exemple més fidedigne de l’acció del producte. 

S’observa que el fruit “afaitat”; té tot el “borrissol” tallat al seu voltant com a mostra 

de l’eficàcia d’un “saber fer”. Hi presenta una superfície llisa i perfecta. El producte 

actua sobre un element natural per canviar i transformar el seu aspecte, per 

embellir-lo. 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

Sobre els dos fruits es formula la següent pregunta: “¿con o sin...?”. Cada vegada 

es promou més un model de masculinitat feminitzat on un cos rasurat i uniforme 

L’element natural s’usa com a Ajudant del subjecte a través d’un 

procediment metafòric. La marca proposa una estructura narrativa 

composta per un relat sobre un “saber fer” adreçat al consumidor una 

vegada adquirit el producte i un relat sobre la matèria dirigit a 

l’anul·lació de les dificultats. 
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agafa més importància dins de l’assumpció de la bellesa i la joventut per part de 

l’home publicitari. 

“Ahora puedes afeitarte hasta donde tú quieras”.  

Depèn de la voluntat de l’usuari/consumidor adoptar un o altre tipus d’afaitat 

al llarg del cos. La màquina proporciona la possibilitat de personalitzar i adaptar 

l’afaitat a les necessitats i desitjos de cadascú.  

El text utilitza com a reclam que ja no n’hi ha “límits” (“Adiós a los límites”) 

amb aquest objecte “còmode” i “segur”. Es busca “espíritus atrevidos” que vulguin 

provar “la primera solución integral para eliminar el vello masculino de todo 

el cuerpo”. El cos d’un mateix es converteix en un camp d’experimentació per a la 

reinvenció personal.  

 

ELEMENTS FORMALS 

En la imatge s’hi veuen dos kiwis recolzats un junt amb l’altre; com a única diferència 

apreciable cal esmentar la textura llisa o peluda de cadascun d’ells. Amb una mida 

menor, apareix una fotografia del producte —una màquina d’afaitar— en un petit 

enquadrament. L’element natural representa metafòricament per absència el cos 

d’una persona. Hi ha un fons de fotografia del mateix to que els fruits, però molt 

suavitzat perquè connoti delicadesa i calidesa. 
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Fitxa de l’anunci: 

B. 46. Bellesa 

Marca: HM. 

Revista: De Viajes, juny, pàg. 7. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS FORMALS 

En la imatge B. 46 es localitza una escena inspirada en una road movie. S’observa un 

paisatge desolat amb una carretera quasi coberta per la pols, la part de darrere d’un 

jeep i una dona amb el seu equipatge estès a terra. Crida l’atenció veure tants 

objectes en un desert que acostuma a ser la negació de la vida, soledat i desolació. 

Aquest fet realça la presència humana amb tots els seus estris. 

 La protagonista porta una roba i uns accessoris que s’integren a la perfecció 

en el paisatge. El color del vehicle és el mateix que el de la terra del paisatge. La 

protagonista està fent un descans durant el seu viatge. Un barret li protegeix el cap 

L’element natural actua com a Ajudant d’una narració carregada de 

connotacions relatives a l’èpica del viatge. La marca proposa una forta 

densitat narrativa amb uns relats encaixats entre si relacionats amb un 

lloc, un temps, una etapa vital, un personatge-arquetipus, un “saber 

fer” i una matèria. 



 123

dels raigs solars, porta una samarreta de tirants i uns shorts sobre els quals s’indica 

el seu preu. El tipus de paisatge, la classe de roba, el disseny de les maletes i el tipus 

de vehicle constata un ambient d’aventura.  

Sembla que es mostri a l’espectador tot l’equipatge que porta la protagonista 

per fer un viatge amb uns shorts que tan sols valen 9,90 euros. Es produeix un 

contrast entre la gran quantitat d’equipatge i el preu econòmic de la peça de roba. 

L’escenari es presenta en un suau ambient retro. En aquest sentit, són significatives 

les maletes amb un toc antic, però alhora modernes. 

 La composició de la imatge presenta una separació entre el molt de pes de la 

banda esquerra on apareix la protagonista, l’equipatge i el transport, i la banda dreta 

on tan sols s’observa una terra àrida i seca, i una petita carretera. A sota apareix el 

logo de la marca en un cridaner color vermell. Natura i cultura convergeixen en una 

aparent harmonia. No hi ha conflicte entre dos mons contraposats. 
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ANUNCIS DE SALUT 
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Fitxa de l’anunci: 

S. 1. Salut 

Marca: Santiveri. 

Revista: Glamour, maig 06. p. 251. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

L’espessor narratiu de la història és notable. La marca proposa una estructura 

narrativa complexa on diferents relats encaixats entre si plantegen contractes 

espacials, temporals, identitaris, utilitaris i materials. 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

El terme “Santiverismo” és retòricament molt suggestiu. Remet a la demanda de 

“veritat” sobre allò que es menja. La “veritat” en l’alimentació equival a la salut i al 

En aquesta història, la natura desenvolupa diferents rols narratius. Per 

una banda, la natura esdevé un Objecte a assolir per part del subjecte 

perquè és sinònim de salut. De l’altra, l’element natural és un Ajudant del 

subjecte que facilita la creació d’una determinat ambient. La natura, per 

tant, realitza una funció  tant substantiva com adjectiva en relació a la 

marca. 
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respecte al medi ambient. Enfront de la fal·làcia d’allò sintètic i de les sospites sobre 

els transgènics, es transmet un gest d’autenticitat sobre l’alimentació. 

 Un altre tret singular a nivell formal és que apareix encerclat amb un traç a 

mà un full d’un llibre amb la definició del mot inventat “Santiverismo” a partir de 

l’ètim de la marca: “Dietética y Salud. Dícese de la forma más sana, nutritiva, 

ecológica y sabrosa de alimentación. Colectivo de consumidores de 

productos sanos. Estilo de vida.” 

 Es defineix tant les característiques internes de la marca (“sana, nutritiva, 

ecológica y sabrosa”) com el tipus de públic al qual va dirigida (“Colectivo de 

consumidores de productos sanos”). 

La marca “Santiveri” apel·la a través d’un enunciat lingüístic a “un estilo de 

vida sana” “Vivelo!”. La recerca d’una alimentació no artificial s’ha convertit en un 

de les principals mites del nostre temps. Se l’associa a un determinat estil de vida, a 

una vida sana. Es remet directament a la voluntat de “fer” de l’usuari-consumidor a 

través d’una exclamació imperativa tot personalitzant el missatge. 

 

ELEMENTS FORMALS 

En S. 1 apareix sobre un fons blanc una imatge requadrada en forma rectangular 

constituïda per tres petites fotografies que consten d’un rostre dormit tapat per una 

flor —la naturalesa com a carícia—, una definició d’un text encerclada i la part 

superior del cos d’un dona estirada en l’herba —la naturalesa com a llit—. La 

sensació de “naturalitat” és important i s’aconsegueix a través de diferents 

mecanismes. Per una part, destaca el color verd dominant en la imatge, el color de la 

naturalesa i de l’ecologisme per antonomàsia. A més, apareixen diferents elements 

naturals (flor i herba) que s’adscriuen a les característiques del producte. 
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 L’anunci posseeix un alt grau de realitat. La protagonista apareix dormint en 

diferents postures en un entorn natural. El repòs i el descans s’associen a una vida 

relaxada i saludable en contacte amb la naturalesa.  

Destaca formalment el nom de la marca “Santiverismo” amb una gran 

grossor en el seu traç. El tipus de tipografia produeix l’efecte que hagi està dibuixada 

dotant-la d’un efecte de major naturalitat i espontaneïtat.  
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Fitxa de l’anunci: 

S. 2. Salut 

Marca: Patricia care. 

Revista: Glamour, maig 06, p. 261. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

El text explica que l’Aventurina és una gemma que aplicada a les plantilles d’unes 

sabates proporciona uns profunds beneficis. L’element natural és la matèria prima 

amb què es fabrica el producte, i facilita la conquesta d’un estat de plenitud 

espiritual en harmonia amb l’entorn.  

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

Aquesta imatge es caracteritza formalment per una divisió entre la part superior  

“Causa” i la part inferior “Efecto”. En la part superior, s’explica al lector de forma 

detallada les característiques d’unes plantilles de la marca “Patricia care”. La transició 

entre els dos fragments és marcada per una franja de color negre on un text 

La natura és concebuda com a font de benestar i salut, tant formant 

part d’un ingredient de l’objecte com exercint d’escenari de la pau 

interior. Així doncs, l’element natural desenvolupa una  funció narrativa 

d’Ajudant doble en relació amb l’estructura narrativa. 
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lingüístic explica els efectes de les anomenades teràpies naturals. En aquesta franja, 

destaca l’enumeració del nom de la marca amb un contrast entre el blanc, el vermell 

i el negre. 

 En la part de sota, es contempla la protagonista en un entorn natural 

d’esquenes a l’espectador en una posició de relaxament com si estigués practicant 

ioga. Aquesta imatge connota “relaxament”, “serenitat”, “benestar”, etc. 
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Fitxa de l’anunci: 

S. 3. Salut 

Marca: Knorr. 

Revista: Cosmopolitan, maig 06, pàg. 187. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

L’element natural es converteix en la matèria prima del producte. Una vegada 

sintetitzats els seus elements, el producte esdevé un concentrat de fruita i verdura 

associat a una dieta sana i equilibrada. Segons aquesta concepció, la naturalesa és 

origen de salut i benestar personal. 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

Apareix un enunciat lingüístic en la part superior amb un cos de lletra ben gran, 

visible i destacat. “El 50% de tus necesidades diarias de fruta y verdura”. El 

text s’adreça directament a l’usuari-consumidor proporcionant-li una informació 

La natura realitza una funció narrativa d’Ajudant davant de la història 

plantejada. La marca fixa un relat relacionat amb la matèria (“utilitzeu 

això”) i amb el saber fer (“sabem fer això”) sobre els quals construeix la 

seva identitat. 
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extra. L’ús de la segona persona del singular personalitza el missatge i busca establir 

una comunicació amb l’interlocutor.  

En la part inferior, en un cos de lletra més petit, apareix un altre eslògan: 

“Nuevo Knorr Vie. Tu refuerzo diario de fruta y verdura”. S’apel·la a la novetat 

del producte i al seu consum diari com a suplement alimentari.  

Cal destacar un altre text lingüístic més extens i atapeït, just en la part 

inferior del producte, on es desenvolupa un discurs que tracta de legitimar la utilitat 

d’un producte d’aquestes característiques.  

Comença el text d’una forma molt genèrica: “Para llevar una alimentación 

sana y equilibrada, los expertos en nutrición recomiendan consumir un 

mínimo de 5 raciones al día de fruta y verdura, tanto frescas como cocidas 

(...)”. S’estableix un vincle entre una dieta rica en fruita i verdura, i una alimentació 

sana recorrent a un argument d’autoritat. Una vegada descrit allò que assenyalen els 

experts, el text matisa: “(...) debido a los hábitos alimentarios que conlleva el 

ritmo de vida actual, habitualmente no cumplimos con la recomendación 

(...)”. El tipus de vida moderna no permet el consum d’una dieta adequada, per això 

“Knorr Vie al día te ayuda a reforzar el consumo de fruta y verdura, ya que 

dentro de Knorr Vie tienes el 50% de tus necesidades diarias mínimas de 

fruta y verdura”.  

El text apel·la a la confiança del seu lector, ja que en cap moment s’informa 

sobre l’origen o el fonament d’aquest 50%. En un moment on la credibilitat és un 

valor a la baixa, on les fronteres entre realitat i ficció són cada cop més febles, crida 

l’atenció que no es citi la raó d’aquest percentatge. Aquest fet pot restar-li efectivitat 

persuasiva al missatge. 
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ELEMENTS FORMALS 

En aquesta imatge es fotografia sobre un fons blanc d’estudi un envàs Knorr. A sobre 

d’ell, en una posició impossible, són col·locats una sèrie de fruites i verdures formant 

una torre d’aliments. Destaca el fet que la mida de les fruites i verdures és més gran 

que l’espai ocupat pel producte Knorr. Allò important és emfatitzar els seu contingut 

per damunt del seu continent.  

Pel que fa a la composició, l’equilibri artificial de la torre de menjar pot ser 

interpretat com una metàfora de l’equilibri alimentari. El missatge vindria a dir que 

“no cal que t’ho mengis naturalment, l’equilibri es troba en aquesta poció màgica”. 

La ciència acaba esdevenint un simulacre de la màgia. 

 En la imatge es contempla a dalt de tot una cirera, dues maduixes, una 

pastanaga, un tall de llimona, una altra pastanaga i una poma. El vermell de la 

maduixa i la cirera coincideix amb el vermell de l’envàs Knorr.  
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Fitxa de l’anunci: 

S. 4. Salut 

Marca: Hero diet. 

Revista: Cosmopolitan, juny 06, pàg. 123. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

La marca desenvolupa una estructura narrativa diversa amb un important espessor 

narratiu on proposa al consumidor diferents tipus de relats relacionats amb el temps, 

el lloc, l’estat, el personatge, el “saber fer” i la matèria. 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’element natural és el combustible amb el qual es fabrica el producte “Hero”. Un 

element natural manipulat i modificat perquè siguin unes confitures, segons el text, 

amb la menor taxa de calories del mercat. Un element natural alterat que contrasta 

amb la naturalesa ordenada i equilibrada que conforma el fons de la imatge. Una 

Dins d’aquesta història, l’element natural realitza una funció narrativa 

doble d’Ajudant en relació al subjecte del relat. La natura invisible, 

oculta, en forma d’ingredients naturals col·labora en l’elaboració de la 

identitat de la marca a l’igual que la natura visible, explícita, formada pel 

mar i el cel. 
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naturalesa marc presentada en un estat aquàtic (el mar) i en un estat gasós (aire), 

fet que es pot interpretar com una metàfora de la transformació del producte durant 

el seu procés d’elaboració. 

 

ELEMENTS FORMALS 

La protagonista de l’escena adopta una disposició típica del ioga, amb les cames 

encreuades i els braços tot prenent una posició aèria en forma de triangle que mira 

cap al cel i, per extensió, cap on s’hi troba el nom del producte “Hero diet” amb 

l’afegitó “sin azucar añadido”.  

Com a fons apareix el mar i un cel blau amb una mica de núvols fins. Tota la 

imatge presenta una harmonia formal de gran racionalitat amb uns trets facials ben 

proporcionats, uns pantalons i una samarreta tots blancs, la posició gestual i la 

ubicació del producte sota els seus peus. 

 L’enunciat lingüístic principal afirma: “Mucho placer. Pocas calorías”. Els 

dos períodes sintàctics són separats pel cos del subjecte com si fos un element més 

del text amb el qual el lector hagués de completar la lectura. Per una banda, 

s’apel·la al gust proporcionat per la ingestió d’una confitura, de l’altra, es recalca el 

baix nombre de calories d’un producte, tradicionalment, d’un elevat contingut 

energètic. Un plaer que, tal com mostra la imatge, no és merament físic sinó que 

adquireix una dimensió espiritual.  
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Fitxa de l’anunci: 

S. 5. Salut 

Marca. Biosystem. 

Revista: Psychologies, maig, pàg. 8. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’enunciat lingüístic superior afirma: “El primer colchón de soja para un 

descanso más natural y ecológico”. En aquest enunciat es produeixen diferents 

operacions retòriques. En un primer moment, s’empra el discurs de la novetat, la 

ideologia de la sorpresa (“el primer colchón”). Tot seguit, es parla d’un descans 

més “natural” i “ecològic”. Aquests són dos mots claus a partir dels quals s’estructura 

semànticament tot el discurs. 

 A la natura entesa com a espai mític de la publicitat se la dota d’una sèrie de 

valors, entre els qual apareix de forma destacada la salut. L’element natural —la 

soja— serveix de matèria prima per a la fabricació d’un objecte. No s’hi informa si és 

L’element natural actua com a Ajudant múltiple dins de la trama 

narrativa d’aquesta història ja que esdevé la matèria prima del 

producte, així com el motiu temàtic fonamental del reclam publicitari. A 

més, exerceix de marc de l’objecte. 



 136

soja transgènica o no. L’usuari-consumidor es porta l’element natural cap a l’interior, 

cap a la seva llar, per tal de reconciliar-se amb l’espai exterior i gaudir-ne de les 

seves qualitats positives. 

 L’ecologisme s’ha convertit en una moda que ha estat aprofitada per la 

cultura del consum per desenvolupar tota una gamma ben diversa de productes amb 

l’etiqueta de “natural” o “bio”. Es tracta de l’anomenat màrqueting del natural. En 

aquest cas, es pot comprovar amb el cas d’un matalàs “ecològic”, fabricat amb soja 

que permet un descans més “natural”. S’apel·la a la consciència ecologista del 

subjecte per tal de contribuir a l’extensió comercial d’aquesta mena de productes. 

 A través d’un segon enunciat lingüístic complementari del primer s’interpel·la 

directament l’individu-consumidor tot buscant convèncer-lo de l’equivalència entre 

naturalesa i salut: “Ahora lo mejor para tu descanso, es también lo mejor 

para tu piel y tu salud”. Es tracta de persuadir el consumidor que un descans en 

estret contacte amb la naturalesa és un descans més favorable per al cos i per a la 

salut. 

  

ELEMENTS FORMALS 

Aquesta imatge es troba clarament distribuïda en dues parts. En la meitat superior, 

apareix en primer pla la figura d’un matalàs sobre una tarima de fusta. Com a fons, 

s’observa un horitzó totalment verd amb un prat quasi perfecte amb un sol arbre. En 

la meitat inferior, un text explica al lector amb tot detall els avantatges d’aquest 

producte. L’objecte s’integra visualment en l’entorn natural ja que ha estat ubicat en 

un espai “urbanitzat” a l’aire lliure en estret contacte amb un espai exterior rural. 
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Fitxa de l’anunci: 

S. 6. Salut 

Marca: Danone Savia 100% vegetal. 

Revista: Psychologies, maig, pàg. 118. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

El producte posseeix una sèrie de característiques (“cremoso”, “suave”, “ligero”, 

“100% vegetal”) que el converteixen en un objecte òptim per a una bona dieta. 

Normalment, la llet d’un iogurt té un origen animal. Aquí, en canvi, es juga amb el 

reclam que el iogurt és vegetal ja que la llet és de soja, vegetal, amb moltes 

propietats. 

 L’enunciat lingüístic superior “Una agradable sorpresa... ¡es soja!” 

destaca el fet que l’objecte tot i ser fruit d’un procés de fabricació artificial, ha 

aconseguit preservar les qualitats dels seus ingredients naturals. No solament això, 

L’element natural desenvolupa un paper narratiu d’Ajudant dins de la 

història facilitant la construcció d’una imatge de “naturalitat”. Es 

proposa un relat prevalent relacionat amb la matèria (“utilitzeu això”) 

ja que Danone Savia situa en un primer pla com a esquer un discurs 

centrat en el natural (“La salut 100% vegetal”). 
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sinó que per mitjà d’una exclamació s’emfatitza que és de soja, que és “natura”. El 

text s’adreça directament en segona persona del singular a l’usuari-consumidor 

repetint emfàticament per mitjà d’una anàfora l’element iteratiu (“Y te hace 

disfrutar”, “Y te recuerda que cuidarse no es tan difícil”, “Y que en realidad 

te gusta lo natural”). 

 L’enunciat inferior “La salud 100% vegetal” relaciona l’objecte amb el 

benestar físic. Una salut que s’aconsegueix a través de la ingestió d’ingredients 

naturals que han conservat les seves qualitats positives. Contra l’extrema 

artificialització d’alguns productes, el text apel·la a les virtuts d’uns productes senzills 

i naturals en un món complex i accelerat (“Y que en realidad te gusta lo 

natural”, “Y que todo es mucho más fácil de lo que parece”). 

 

ELEMENTS FORMALS 

En aquesta fotografia apareix la imatge d’un iogurt, al seu darrere hi ha una branca 

que s’estén al llarg del text, i en cadascuna de les cinc fulles estan escrites les 

propietats nutritives del producte. Cinc fulles que coincideixen amb les cinc lletres del 

nom de la marca, i aquesta és alhora una fulla. La planta sembla que desprengui 

llum blanca, del mateix color que el iogurt. 

El text verbal en color verd coincideix amb el verd de les fulles. Unes fulles 

que contenen unes gotes d’aigua com a símbol regenerador provocat pel consum del 

iogurt. El fons és de color groc ataronjat a l’igual que la major part de l’envàs del 

producte.  

 Un altre element a destacar és el nom del producte “Danone Savia 100% 

vegetal”. La saba és el líquid que circula a través dels teixits vasculars de les plantes 

i que consisteix en aigua amb substàncies minerals i orgàniques dissoltes. El 
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producte tracta de fusionar-se amb el medi, amb la voluntat de convertir-se en un 

“fruit” més de la natura. 
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Fitxa de l’anunci: 

S. 7. Salut 

Marca: Valdispert. 

Revista: Psychologies, juny, pàg. 45. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’enunciat lingüístic “Deja los nervios fuera de tu vida” és una ordre adreçada a 

l’usuari-consumidor que té al seu abast, segons el text, la solució dels seus trastorns 

d’irritabilitat nerviosa (“Elige tu tranquilidad”). El text lingüístic remarca que el 

producte “Valdispert” ha estat elaborat amb extracte d’arrel de valeriana. 

 

ELEMENTS FORMALS 

En la imatge S. 7, a l’igual que en S. 4, es retrata una dona en posició de ioga 

asseguda sobre una tarima de fusta amb el mar i el cel com a fons. L’escena 

L’element natural actua de forma diversa com a Ajudant de la narració. 

El relat prevalent es centra en el personatge.  Hi apareix també un relat 

derivat relacionat amb la matèria ja que l’element natural és 

l’ingredient d’un producte que actua per millorar la qualitat de vida. 

Alhora, la natura serveix de referent simbòlic de la protagonista amb 

una mar calmada i un cel molt clar.
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expressa unes connotacions orientals recurrents en “publicitat de salut”. De la part 

del darrere del seu cos sobresurten, màgicament, altres braços que porten tota mena 

d’objectes domèstics. Recorda la imatge a la deessa hindú Shiva, figura de la 

feminitat i de la reproducció. Aquest fet provoca en el lector-observador una sensació 

de sorpresa. La multiplicitat de braços expressa tots els atributs que se li suposa a 

una dona (“treballar”, “cuinar”, “tenir cura d’un nen”, “jugar”, “relaxar-se”, etc.). 

La posició del cos de la protagonista expressa relaxament i descans. Les mans 

entreobertes, els ulls tancats i el tipus de roba amb colors càlids realça aquesta 

sensació d’ambient tranquil i suau. 

 El tipus d’objectes representen la vida domèstica. Un ordinador portàtil, un 

retrat, llibres, una paella, un ós de peluix, un despertador, una cullera de fusta, un 

biberó i una agenda. Tot un conjunt d’obligacions i compromisos que exemplifiquen 

les càrregues i pressions de la vida actual. 
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Fitxa de l’anunci: 

S. 8. Salut 

Marca: Vitalinea floral Danone. 

Revista: Saber Vivir, maig, pàg. 9. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’enunciat lingüístic rebla aquest sentit: “Nuevo Vitalinea Floral. Descubre el 

primer yoghourt que nace de la primavera”. L’objecte a l’igual que les flors neix 

en primavera, l’estació de l’eclosió natural. D’una banda, hi ha l’apel·lació a la 

novetat, de l’altra, s’interpel·la directament l’interlocutor per establir una comunicació 

a través d’una incitació a “fer” (“Descubre el primer yoghourt que nace de la 

primavera”). 

 L’objecte artificial tracta d’identificar-se per tots els mitjans amb l’element 

natural, tant remetent a la seva elaboració interna amb productes naturals com al 

seu aspecte extern en forma de planta. Si la personificació consisteix en atribuir a un 

ésser inanimat o abstracte qualitats típiques dels éssers humans, en aquest cas ens 

trobem amb una fenomen que es pot qualificar de “naturalització” metafòrica, tant 

L’element natural realitza un rol narratiu d’Ajudant del subjecte de la 

història. La marca proposa un relat prevalent relacionat amb la matèria 

on domina la venda d’un component que podríem anomenar “natural”. 
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en la forma com en el contingut, on s’atribueixen trets o qualitats naturals a un 

objecte artificial. 

 

ELEMENTS FORMALS 

L’element natural no és sols la matèria prima del producte, sinó que s’assimila amb 

l’objecte agafant la seva forma. Hi destaca la representació d’una fulla amb pètals 

que adopta la forma del dibuix de l’envàs del producte. La flor està elaborada amb 

l’envàs. Això és millor que la flor mateixa. Es tergiversa l’ordre de les coses. La 

naturalesa és “colonitzada” per la forma producte per posar-la al servei de la cultura 

promocional. Tan sols els pistils —l’essència de la flor— conserven el seu aspecte 

habitual. Allò important és la marca “Vitalinea”. Pel que fa a la disposició de la 

imatge, amb la branca d’una flor en un extrem, coincideix amb l’S. 6 de “Danone 

Savia”. 
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Fitxa de l’anunci: 

S. 9. Salut 

Marca: Vita Green. 

Revista: Saber Vivir, maig, pàg. 89. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’enunciat lingüístic “Nuestra combinación de GARCINIA con TE VERDE y 

CITRUS te sorprenderá. Lo verás en tu silueta...” crida l’atenció sobre la unitat 

de diferents components —remarcats en majúscula en el text— en un sol producte 

que tindrà uns efectes benèfics sobre el cos de l’usuari-consumidor. Per si hi havia 

cap mena de dubte, en un cos de lletra més petit s’usa un eslògan típic del 

llenguatge polític adaptat a la realitat d’aquest anunci: “La unión hace la fuerza”. 

A més, les pastilles estan disposades com una font de menjar assimilant-les al plat 

de fruita. 

 La presència d’un plat amb fruita no és gratuïta. Es pretén identificar aquesta 

fruita variada amb els diferents components naturals que donen lloc a la realitat del 

L’element natural desenvolupa una funció narrativa d’Ajudant en 

diferents tipus de relats. En aquest cas preval un relat relacionat amb la 

matèria —una combinació de substàncies naturals— complementat per 

relats secundaris sobre un personatge i sobre un lloc. 
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producte “Vita Green”. El sincretisme entre diferents elements naturals representat 

per l’objecte és exemplificat metafòricament a través del plat de fruita. 

 Cal subratllar que en el propi nom del producte “Vita Green” apareixen els dos 

mots que emmarquen el camp semàntic d’acció de l’objecte. Es vol tenir una “vida 

verda”, una vida en harmonia amb la naturalesa que implica tenir una vida més 

saludable i plaent facilitada per l’ús del producte. 

 

ELEMENTS FORMALS 

En S. 9 s’entreveu un moment de la quotidianitat d’un subjecte que gaudeix d’unes 

vacances amb un posat relaxat i somrient, vestida amb un barnús i asseguda en una 

cadira de fusta d’una terrassa. Al seu costat, es troba una taula amb un plat de 

fruita. L’element natural forma part dels ingredients del producte. Es tracta d’un 

retrat de perfil que per la gestualitat, l’actitud de la protagonista i els objectes que 

l’envolten crea un ambient versemblant marcat per la calidesa i el benestar. Els tons 

suaus i càlids ajuden a crear un ambient serè i relaxat. 
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Fitxa de l’anunci: 

S. 10. Salut 

Marca: Saltratos crema plus. 

Revista: Saber Vivir, maig, pàg. 

99. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

 
ELEMENTS RETÒRICS 

En la imatge S. 10 s’hi veu un peu d’una persona en una posició elevada encarat a 

una pota d’un elefant en contacte amb una terra esquarterada per la sequera. 

L’element natural es caracteritza per la seva força, mansuetud i intel·ligència. Hi pot 

aparèixer, a més, a través d’un procés metonímic com a atribut de la personificació 

d’Àfrica. La crema “Saltratos” actua contra peus secs i en mal estat. A través de 

l’equivalència metafòrica entre la pota de l’animal i la de la persona es tracta de 

traspassar les característiques de “força” i “resistència” de l’element natural al 

subjecte humà. 

L’element natural actua com a personatge antagonista (Oponent) en 

contrast a la forma humana desitjable. El relat relacionat amb “un saber 

fer” i una matèria és el dominant, auxiliat per un relat relatiu a un 

animal salvatge (clixé exòtic). Es posa a l’abast del consumidor un 

“saber fer” particular que l’usuari adquireix en usar el producte. 
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 L’enunciat lingüístic “Contra la sequedad. Crema regenerante para pies 

secos y estropeados” expressa la voluntat d’actuar contra l’erosió dels peus per 

mitjà de l’aplicació del producte que adquireix uns atributs regeneradors. 

 

ELEMENTS FORMALS 

Totes les figures de la imatge estan clarament perfilades. Els límits de cada element 

sòlid, humà o inanimat, estan definits i són clars, cada figura està uniformement 

il·luminada i es destaca com una peça escultòrica. La composició està basada en 

línies verticals i horitzontals que es fan eco de la funció delimitadora del marc. 

Tanmateix, les figures estan tallades pels costats. Hi ha una sensació d’espai il·limitat 

fluint més enllà dels límits de la imatge. La inclinació del peu li proporciona una 

sensació d’un cert dinamisme a la composició tot i el seu caràcter estàtic. 

 La salut s’aconsegueix gràcies a l’aplicació de la ciència sobre el cos. 

L’element natural s’empra com a metàfora de les propietats de l’objecte. És un mitjà 

al servei de l’exemplificació visual de les qualitats del producte. 
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Fitxa de l’anunci: 

S. 11. Salut 

Marca: Asmaforum. 

Revista: Saber Vivir, juny, pàg. 45. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’enunciat lingüístic adverteix a través d’una clàusula condicional sobre la 

importància de tenir també cura del nas si es pateix asma (“Si tienes asma cuida 

también tu nariz”). Es tracta d’un text informatiu d’un fòrum sobre l’asma i la 

rinitis. Es recomana al pacient allò què ha de fer en la visita al metge (“En tu 

próxima cita con el médico no olivides comentarle cómo la rinitis alérgica 

afecta a tu asma”). S’adopta un to de protecció, gairebé paternalista vers el 

malalt. En última instància, el text apel·la a un acte volitiu del pacient: “Consigue 

un mejor equilibrio y sigue viviendo”.  

 

L’element natural realitza una funció narrativa d’Ajudant col·laborant 

en la construcció d’un determinat ambient. La marca proposa un relat 

prevalent sobre un “saber fer” connectat amb un relat sobre un 

personatge realitzant una postura d’equilibri en un espai natural. 
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ELEMENTS FORMALS 

L’element natural s’empra per reforçar el mitjà aeri més que no pas el terrestre. 

D’aquí l’ús de les flors (olor), la imatge contrapicada i la postura de la protagonista. 

Aquesta escena presenta una distribució en dues parts clarament 

diferenciades. La meitat superior és dedicada a la representació d’una imatge amb 

un subjecte. La meitat inferior conté un text explicatiu sobre l’asma i la rinitis 

al·lèrgica. La protagonista s’ubica en un camp amb flors adoptant una posició de 

ioga. De fet, va vestida d’una forma esportiva com si estigués exercitant el seu cos a 

l’aire lliure. La imatge desprèn unes connotacions de salut i benestar físic i espiritual. 

Pel que fa a la composició, la protagonista ocupa bona part de la imatge amb 

una postura corporal on les cames adopten una forma d’angle de noranta graus i els 

braços estan estesos en una posició paral·lela respecte el terra.  L’escena representa 

la vida en equilibri del subjecte asmàtic, amenaçada si no s’adopten mesures de 

prevenció (¿Qué puede ocurrir cuando además tienes rinitis alérgica?). Per 

mitjà d’aquesta interrogació es crea un suspens en el lector que pot despertar amb 

facilitat els mecanismes de la por preventiva. 
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Fitxa de l’anunci: 

S. 12. Salut 

Marca: Amukina 

Revista: Saber Vivir, juny, pàg. 96. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

El producte “Amukina” actua sobre l’element natural per retornar-lo a un estat 

d’higiene i puresa lliure de gèrmens i bactèries. El principi actiu s’ha obtingut a partir 

de sal natural aplicada sobre aigua. La ciència aplicada a les fruites i verdures ajuda 

a aconseguir aliments sans i nets. L’element natural és la matèria prima de l’objecte, 

i alhora aquest s’aplica sobre d’altres elements naturals per aconseguir una major 

purificació. 

 Per una altra part, Plini recorda que, junt amb el cavall, el gos és 

l’acompanyant més fidel de l’home. La domesticitat del gos l’associa a la vida 

L’element natural actua com a Ajudant d’un discurs relacionat amb  un 

“saber fer” distintiu que el consumidor adquireix en comprar el 

producte. Aquí es parla únicament de la qualitat de la marca 

connectada amb un altre relat que usa la figura d’un animal i d’un nen 

amb l’objectiu de crear una evocació complementària de les virtuts del 

producte. 
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familiar. A més, es caracteritza pel desenvolupament del seu sentit de l’olfacte. 

Enfront d’una verdura netejada per “Amukina”, a l’animal no li fa nosa que sigui 

col·locada damunt del seu cap ja que no detecta cap olor molest. Igualment, el nen 

sense cap rebuig se la menja amb tota seguretat per a la seva salut. 

 Al producte se’l caracteritza en el text verbal com a “ràpid”, “senzill”, 

“respectuós amb el sabor” i “sa”. L’enunciat lingüístic “Menos mal que tengo 

AMUKINA” utilitza la primera persona del singular per personalitzar el missatge i 

tractar d’establir un vincle amb l’usuari-consumidor. Aquesta expressió adopta un 

cert aire escatològic. El missatge ve a dir: “a la fi, s’ha inventat Amukina, apte per 

netejar eficaçment fruites i verdures. Feia temps que l’estàvem esperant”. El 

producte familiar exerceix d’ajudant per retornar l’element natural al seu estat màxim 

de puresa i naturalitat. 

 El text adopta un to pedagògic, instructiu, cap al seu lector hipotètic. Del nom 

de la marca crea un verb derivat “Amukinar” que tracta de diferenciar l’acció del 

producte respecte el mer acte de rentar. Es remet a la diferència entre rentar i 

“amukinar”. En una societat obsessionada per la salut i la higiene, aquest tipus de 

producte tracta de cobrir la demanda del públic d’unes majors garanties de seguretat 

alimentària enfront de l’expansió de noves malalties i de la degradació dels productes 

tradicionals a causa de la contaminació i la industrialització. “Rentar” ja no és 

suficient per a menjar amb garanties, ara caldrà, a més, “Amukinar” per retornar 

l’element natural al seu estat primigeni. 

 

ELEMENTS FORMALS 

En aquesta composició es presenten tres fotografies enquadrades que tenen com a 

element en comú un enciam. En la primera, la d’una dimensió major, apareix de 

forma frontal un gos que porta com a “corona” o perruca un element natural 
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col·locat fent un juguesca per la mà d’un infant. En la segona, es representa una 

escena de la vida domèstica amb un nen menjant amb una forquilla una fulla 

d’enciam. En l’última, s’observa l’element natural rentat i “amukinat”. En la part 

inferior de la imatge es reprodueix el producte acompanyat d’un text explicatiu sobre 

les seves propietats. 
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Fitxa de l’anunci: 

S. 13. Salut 

Marca: Humdry. 

Revista: Saber Vivir, juny, pàg. 140. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’ambient d’una casa és regulat i millorat per la ciència. Cal controlar “la humedad 

en el hogar”, però “¿cómo controlarla?”. Apareix una imatge d’un camp amb 

flors i un cel blau amb alguns núvols que representa un “Ambiente sano y 

agradable”. Aquest escenari natural serveix d’exemplificació d’allò que és un medi 

idoni per al benestar de les persones. En aquesta imatge, el text lingüístic té un gran 

pes ja que s’explica amb detall com actua i funciona el producte “Humdry”. 

L’objectiu és crear a l’interior d’una casa el mateix bon ambient d’un espai 

natural prototípic. La ciència esdevé l’instrument adient per proporcionar salut i 

Dins del discurs, l’element natural realitza un paper narratiu principal 

d’Oponent, i, en segon terme, d’Ajudant. L’estructura narrativa es 

descabdella a través d’un “saber fer” distintiu ofert al consumidor per 

mitjà de l’adquisició del producte, complementat per l’evocació d’un 

relat relacionat amb un clixé geogràfic que exemplifica un “Ambiente 

sano y agradable”. 
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benestar en una llar eliminant aquells elements perniciosos. En espais tancats també 

es pot aconseguir un ambient sa, a imatge i semblança d’un espai natural. Destaca 

que el producte és de color blau a l’igual que la imatge del cel. S’associa la natura a 

la puresa i a la salut. La ciència s’inspira en aquest model per tractar de traslladar-lo 

a espais tancats i urbans a la recerca del “locus amoenus” propi dels espais naturals. 

 El producte s’adreça directament a l’usuari-consumidor a través de la 

formulació d’una interrogació per tal d’explicar-li com es pot controlar la humitat. 

Una vegada més s’informa el lector sobre les característiques d’un producte, i, així 

doncs, de la voluntat d’actuar d’aquest en dependrà posar fi als elements nocius per 

a la salut i millorar la qualitat de vida. 



 155

 

 

 

Fitxa de l’anunci: 

S. 14. Salut 

Marca: Incredible !ndia. 

Revista: Viajes National Geographic, juny, pàg. 37. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

“Lo que el tiempo desgasta, la naturaleza lo repone”. L’element natural 

s’erigeix en un element amb unes propietats (quasi)màgiques capaç de contrarestar 

els efectes negatius de la vida moderna. 

 “Puede incrementar años a su vida. Puede aliviar el stress de la vida 

moderna y también aumentar la inmunidad”. A través de la formulació de 

L’element natural realitza una funció narrativa d’Ajudant d’un discurs 

encadenat format per diferents relats. El relat prevalent remet a 

l’espectador a un contracte d’autenticitat a través d’un clixé exòtic. 

Aquesta estructura narrativa es complementa amb un discurs que 

relaciona estretament un “saber fer” distintiu i una matèria específica 

encarnat per la saviesa d’Ayurveda. A més, a través d’un relat d’un 

personatge pacient aplicant-se-li els remeis naturals, es clou un discurs 

sacralitzador de la medicina alternativa (Incredible India). 
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futurs hipotètics, es descriu l’element natural com capaç d’allargar la vida combatent 

els factors negatius del ritme urbà. 

 “Es la «ciencia de la vida», tan savia y vieja como la humanidad”. La 

natura s’equipara a la ciència, una “ciència”, però, aplicada a la vida. En un món on 

tot passa i res dura, l’antiguitat de la natura serà vista com un valor segur, el valor 

de la tradició. 

 “Usa el autoconocimiento y la autoprotección para llevar la armonía 

a tu mente, cuerpo y alma con los secretos de las hojas, flores, plantas, 

aceites y piedras. Ayurveda té nutrirá. Tanto como Incredible !ndia.” 

 El text lingüístic s’adreça directament a l’usuari-consumidor a través d’un 

mandat imperatiu a la recerca de l’equilibri intern per mitjà de la introspecció i la 

cura d’un mateix. L’element natural és un instrument que facilita la cura de l’interior i 

l’exterior, de l’esperit i el cos. 

 Un altre element a destacar és la idealització que es produeix del món 

oriental. L’adjectiu “increïble” associat a l’Índia remet a un món fora del comú, 

extraordinari i fantasiós. Davant de les insuficiències de la raó occidental, es busca 

en altres contextos culturals solució als mals de la civilització moderna. Davant de les 

limitacions de la medicina occidental, la “ciència” Ayurveda agafa directament de la 

naturalesa tots els seus ingredients per aplicar-los sense adulteracions sobre el cos 

de les persones. 

 Una flor en forma de cor de color rosa informa amb un text sobre “el toque 

curativo de la naturaleza”. Entorn de l’element natural, es fa una construcció 

mítica que respon globalment a tots els desafiaments i reptes de la vida (“Con 

Ayurveda te puedes liberar del stress relacionados con los problemas de la 

vida”). Es tracta d’una mena de religió substitutòria que adopta com a deessa a la 
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“mare Natura”. Per iniciar-se en aquest culte, es convida directament al lector a 

visitar un centre Ayurveda i “aprenderás”. 

En aquesta imatge, es detecta la sacralització de la natura convertida en una 

mena de font ontològica de veritat i salut. Es tracta d’un element natural que 

s’associa a un espai geogràfic concret, l’Índia, carregat de simbolisme oriental. La 

imatge amb les flors dibuixades és el correlat visual d’un món oriental exòtic i rústic 

que conserva encara formes de vida mil·lenàries al marge de la raó instrumental, 

metaforitzades per la medicina alternativa “Ayurveda”. 

 

ELEMENTS FORMALS 

Aquesta imatge de l’S. 14 se circumscriu a l’anomenat “màrqueting del natural”. La 

naturalesa es converteix en sinònim de salut gràcies a la “ciència” d’Ayurveda que 

n’extreu directament els seus elements curatius. L’Índia s’utilitza de reclam comercial 

a través de la marca “Incredible!ndia”. Tota la imatge posseeix una tonalitat verda, 

acompanyada per un dibuix d’unes flors que desprèn unes connotacions de 

“naturalitat” i “artesania”. A la part superior, apareix el rostre tombat d’una dona a la 

qual se li està aplicant un líquid sobre el front. Per la posició, sembla que descansi 

recolzada damunt de les flors. 
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Fitxa de l’anunci: 

S. 15. Salut 

Marca: Teuco Hydrosilence. 

Revista: El Mueble, núm. 527, pàg. 105. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

La marca “Teuco” publicita un hidromassatge que no fa soroll: “El hidromasaje se 

vuelve silencioso”. Aquest enunciat d’estat constata una novetat en aquesta mena 

de productes. El relaxament està renyit amb la contaminació acústica. Tan sols s’ha 

de sentir el plaent so de l’aigua en moviment sense cap mena d’interferència. 

 L’aigua serveix d’element idoni per al relaxament i cura de si mateix de la 

protagonista. El paisatge exterior complementa l’ambient de benestar i serenitat de 

l’espai interior. L’aigua és modificada artificialment per aconseguir uns efectes 

Dins d’aquesta narració, l’element natural actua com a Oponent que és 

vençut gràcies a la intervenció de la tecnologia i també com a Ajudant 

adoptant la forma d’un paisatge. La marca proposa un relat prevalent 

sobre un “saber fer” particular auxiliat per un relat relacionat amb un 

personatge i un espai intern projectat cap a un espai extern format per 

un paisatge costaner. 
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benèfics sobre la salut de la persona. D’aquesta manera, l’element natural esdevé un 

mitjà al servei de la qualitat de vida del subjecte. 

 

ELEMENTS FORMALS 

L’escena se situa en una casa amb vistes al mar i a la muntanya. A dins d’una 

banyera, apareix la protagonista amb tot el cos dins de l’aigua, menys el cap i la mà 

dreta que adopta el gest característic del silenci. El subjecte mira directament a 

través d’una presa frontal a l’observador amb uns ulls blaus del mateix color de 

l’aigua del mar i de la banyera amb hidromassatge. Aquest es troba immergit en un 

context aquós. L’element natural realitza, a més, una funció de referent.  

La divisió entre l’espai interior i exterior s’atenua gràcies a unes àmplies 

finestres que faciliten l’entrada de la llum i connecten tots dos espais. Predominen 

colors càlids que transpiren serenitat i calma. En la imatge el sol ja s’està ponent. El 

dia s’acaba, cal descansar, és un bon moment per a un hidromassatge. 
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Fitxa de l’anunci: 

S. 16. Salut 

Marca: Grohe. Enjoy Water. 

Revista: El Mueble, núm. 527, pàg. 325. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

A l’igual que l’S. 15 en aquest text es presenta una novetat que millorarà l’acte de 

dutxar-se. La imatge presenta un paisatge extremat amb gèiser —sortida a pressió 

de dolls d’aigua de l’interior de la terra—, i amb un home amb aspecte 

d’excursionista que es troba caminant en tan inhòspita zona. Sobre aquesta escena, 

apareix impresa la següent declaració del president de la Societat Neocientífica 

d’Islàndia: “Me gustan las sorpresas, pero no en la ducha”.  

S’associa l’element natural a la natura salvatge. Per domesticar-la, l’objecte 

gràcies a l’acció de la tecnologia garanteix una dutxa confortable a la temperatura 

desitjada. La ciència s’encarrega de solucionar les imperfeccions de la natura. 

L’element natural desenvolupa una funció narrativa d’Oponent dins de 

l’argumentació de la història. La marca proposa un relat dominant sobre 

un “saber fer” distintiu que permetrà al consumidor estalviar-se ensurts 

en la dutxa. Aquesta narració és complementada per un relat relacionat 

amb un lloc que representa un fenomen natural d’extrema violència. 
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S’apel·la, a més, a un argument d’autoritat d’un científic per prestigiar el fons del 

discurs. 

 

ELEMENTS FORMALS 

En dues petites fotografies s’observa la nova aixeta i el regulador de la temperatura. 

Al seu costat, apareix un text verbal on s’explica les característiques de la tecnologia 

“Grohe TurboStat”. Contrasta la imatge superior amb un entorn natural en 

moviment, amb l’estaticisme desprès per les imatges inferiors. 

 En aquesta imatge, es representa la natura com un element violent, agressiu, 

espontani i imprevist, com una entitat “salvatge” que cal regular per evitar sorpreses 

a l’usuari-consumidor. Enfront d’aquesta natura disruptiva, la ciència tecnològica 

garanteix un ordre i una regularitat facilitant a l’usuari la cura de si mateix en 

condicions de màxim confort. 
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Fitxa de l’anunci: 

S. 17. Salut 

Marca: Johnson. 

Revista: Cosas de Casa, núm. 114, pàg. 85. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

En S. 17 s’observa en la part superior un dibuix d’un paisatge idèntic a la il·lustració 

de l’envàs de l’objecte. Aquest elimina els mals olors creant un ambient agradable. 

La natura-paisatge és representada com a font de salut i puresa. La ciència agafa 

com a model la natura per millorar-la. 

 

 

Dins d’aquest discurs, l’element natural realitza un paper narratiu 

d’Oponent antagonista vençut gràcies a la intervenció de la ciència i, en 

menor mesura, d’Ajudant adoptant la forma d’un paisatge. Així doncs, la 

marca proposa un relat relacionat amb un “saber fer” particular que 

s’adquireix comprant el producte. A més, per mitjà d’un relat prevalent 

relacionant amb un lloc, es representa un clixé geogràfic a través de la 

forma d’un paisatge de caire lúdic.  
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ELEMENTS RETÒRICS 

El producte “elimina malos olores sin sólo enmascararlos”. A diferència d’altres 

marques competidores, aquesta elimina d’arrel els mals olors “dejando en tu 

hogar un ambiente fresco con un toque de suave elegancia”. Un ambient 

fresc com el que es pot trobar a vora d’un riu envoltat d’arbres, de flors i de verd. La 

natura en forma de paisatge idíl·lic s’utilitza com a metàfora il·lustrativa de les 

qualitats de l’objecte.  

 Tanmateix, el producte pot “purificar” també mals olors provinents d’animals 

de companyia. No tota la natura serà associada a la salut i a la higiene, tan sols 

aquella més estereotipada lligada als paisatges muntanyencs. Aquí ens trobem amb 

la paradoxa que el producte adopta qualitats de la natura per aplicar-les contra 

elements naturals molestos per a l’home modern. 
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ANUNCIS D’ALIMENTACIÓ 
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Fitxa de l’anunci: 

A. 1. Alimentació 

Marca: Salsa caprese. 

Revista: Saber Vivir, juny, pàg. 95. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’element natural és la matèria  prima amb què s’elabora el producte. “Sólo 

ingredientes naturales” “Sin conservantes ni colorantes”. “Sal Costa” fabrica 

unes salses amb uns condiments de la màxima qualitat sense additaments artificials. 

“Siempre fresca, incluso una vez abierta”. El producte es conserva en les 

millors de les condicions durant força temps malgrat haver estat encetat. 

“Su sabor te sorprenderá”. S’adreça directament al lector apel·lant a la 

sorpresa que li provocarà el consum d’aquesta salsa.  

Segons aquest tipus de discurs, l’alimentació ha de ser preparada ràpidament, 

però amb la possibilitat de ser conservada durant temps, elaborada amb ingredients 

frescos i naturals, i amb un sabor diferent al convencional. 

En l’estructura narrativa d’aquest text, l’element natural actua com a 

Ajudant que col·labora en la construcció de la identitat de marca. La 

marca planteja un relat relacionat amb la matèria realitzant una funció 

de mediadora entre la matèria i el destinatari. 
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ELEMENTS FORMALS 

Malgrat el procés de fabricació intrínsec a la seva elaboració, la marca assenyala que 

és “100% natural”. L’element natural es converteix en un atribut positiu del 

producte, i alhora en el seu ingredient principal. 

En aquesta imatge apareix una fotografia frontal d’una mare i una filla 

somrients assegudes en una taula d’una cuina amb un plat d’espaguetis i una sèrie 

d’ingredients. Es tracta d’una escena de la vida domèstica d’una família. S’anuncia 

“Salsas 100% naturales, listas en 2 minutos”. Apareixen les verdures que són 

els ingredients necessaris per formar la salsa.  

A la part inferior apareix una imatge amb els cinc tipus de salses, i amb 

l’envàs de la “Salsa caprese” sobredimensionat. Damunt d’aquest, s’hi entreveuen 

escrites les principals característiques en l’elaboració de l’objecte. 
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Fitxa de l’anunci: 

A. 2. Alimentació 

Marca: Hero Muesly 

Revista: Viajes National Geographic, maig, pàg. 10. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’element natural és la matèria prima del producte i el seu reclam principal perquè 

aquest objecte és l’únic que conté set cereals diferents (“Las únicas barritas con 7 

cereales”). Així doncs, proporciona una major energia, “la energía del campeón”. 

El producte apel·la a la seva condició distintiva i exclusiva. 

La ciència aconsegueix una síntesi d’elements naturals que multiplica els seus 

efectes energètics sobre el cos. A més, es manipula l’element natural perquè agafi 

una forma estètica. Allò que interessa és destacar aquesta característica per mitjà 

d’una imatge formalment simple, però directa i efectiva per respondre a les 

intencions comunicatives plantejades. 

En aquest discurs sobre cereals centrat en el “natural”, l’element 

natural desenvolupa una funció narrativa d’Ajudant dins d’un relat 

relacionat amb la matèria connectat a un imaginari de la força i de la 

competició. 
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ELEMENTS FORMALS 

En l’A. 2 es representa una imatge en forma de set realitzada amb diferents classes 

de cereals. Els mateixos ingredients que contenen les barretes “Hero Muesly”. El 

número set també pot remetre al número que porta un esportista o al resultat d’una 

classificació. El fons de la imatge és blanc. Destaca que cada cereal posseeix una 

tonalitat cromàtica diferent que representa unes propietats nutritives diverses, però 

complementàries. 
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Fitxa de l’anunci: 

A. 3. Alimentació 

Marca: Lays. 

Revista: Cosas de Casa, núm. 113, pàg. 29. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

La marca “Lay’s” apel·la a la tradició com un valor segur: “Un sabor muy nuestro”. 

Allò casolà és garantia d’autenticitat i de qualitat del producte. Cal remarcar el valor 

semàntic del possessiu “nuestro”. Així, doncs, allò local i proper és garantia d’èxit 

fent gala d’una mena de “regionalisme” gastronòmic. El mateix eslògan principal 

“Grandes sabores ibéricos” torna a remetre a un espai geogràfic costumista com 

a marca de prestigi. L’adjectiu “grandes” és una hipèrbole que no fa sinó emfatitzar 

aquesta tendència cap a la idealització d’allò rural i artesà. 

La disposició de la imatge remet a un imaginari tradicional, agrícola, de 

pagès. En la pròpia bossa de les patates fregides apareix una fotografia d’un escenari 

rural. A l’individu-consumidor se li ofereix autenticitat enfront d’un món desbocat per 

Dins d’aquest discurs “costumista”, l’element natural actua com a 

Objecte a assolir per part del Subjecte i com a Ajudant en la 

configuració de la marca per mitjà d’un relat prevalent de matèria 

encaixat amb un relat relatiu a un lloc que remet a un clixé geogràfic. 
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la globalització. El seu estat més pur és allò petit, proper i assequible. La vida en el 

camp inspira confiança perquè li atorga als fets una escala humana i individual. Tota 

la vida s’ha menjat patates, per què no menjar-ne “Lay’s”? S’apel·la al costum i a 

l’experiència individual com a elements de persuasió. En aquest sentit, en la part 

inferior de la imatge es formula directament una pregunta incitant adreçada al lector 

amb el logo de la marca al costat: “¿Quieres?” 

 Allò característic dels embotits tradicionals s’acaba traslladant a les patates 

“Lay’s”: “Lays Grandes Sabores Ibéricos te trae el sabor más intenso de los 

embutidos y quesos de nuestra tierra, ahora en tus patatas fritas”. S’utilitza 

la segona persona del singular per personalitzar el missatge i tractar d’establir una 

comunicació amb el lector. Tot tendeix a tenir un sabor familiar, de casa nostra. 

Aquesta és la “veritat” del producte de la terra. A més, s’adverteix recalcat en 

negreta, que les patates han estat elaborades “sin conservantes ni colorantes 

artificiales”. 

 El contacte amb la natura i el procés de fabricació tradicional doten el 

producte d’un valor afegit associat a la tradició i a la proximitat. L’element natural és 

alhora l’origen del producte i el seu resultat, a més de l’escenari per on transcorre 

l’acció. 

 

ELEMENTS FORMALS 

En la imatge de l’A. 3 es reprodueixen dues bosses de patates fregides al costat d’un 

cistell amb patates tradicionals al damunt d’una superfície de fusta. Com a fons, 

apareix una imatge difuminada d’un camp, d’un mas i d’una muntanya. Aquest 

paisatge desenfocat contrasta amb la imatge d’unes patates molt netes. Es tracta 

d’una natura “llepada”, adulada. 
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Fitxa de l’anunci: 

A. 4. Alimentació 

Marca: Danone. 

Revista: Cosas de Casa, núm. 114, pàg. 75. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

En aquesta imatge es representa el recipient d’un iogurt envoltat d’unes verdures 

animades que no són els ingredients, sinó allò que l’usuari-consumidor hi sucarà 

quan se’l mengi. S’apel·la a la capacitat de sorpresa de l’usuari-consumidor per mitjà 

de la formulació d’una exclamació en segona persona del singular: “¡Sorprendéte!”. 

En un món on ja poques coses realment sorprenen tot i la necessitat de les persones 

de fantasia i il·lusió, la marca “Danone” remet a aquest motiu argumental. 

 El iogurt grec de “Danone” afirma ser “exquisito” i “con ingredientes 

naturales” propis de la dieta mediterrània. El producte construeix la seva imatge de 

La marca situa en el primer pla del seu relat un “saber fer”. L’element 

natural actua com a Ajudant en la formació d’una identitat de marca a 

través d’un relat relacionat amb un “saber fer” distintiu que Danone 

posa a l’abast dels seus consumidors.  
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marca per mitjà de l’excel·lència i la naturalitat. La frase eslògan “Para muchos, el 

más bueno del mundo” incideix en aquesta idea d’alta qualitat. 

 

ELEMENTS FORMALS 

Formalment, destaca que les diferents verdures presenten un forat idèntic que 

representa la part de la substància aplicada en l’elaboració del iogurt. El fons de la 

imatge és blanc amb una mica de perspectiva que engrandeix el volum del producte. 

 A través de la combinació de diferents elements naturals, la marca 

aconsegueix arribar a una fusió gustativa diferent de la convencional. L’element 

natural s’empra com a ingredient necessari per a la realització d’un producte fora del 

comú, atípic, fruit de la “màgia” natural que acaba enriquint el gust de l’usuari-

consumidor. 
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Fitxa de l’anunci: 

A. 5. Alimentació 

Marca: Kellogg’s. 

Revista: Mente Sana, juny, pàg. 29. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS  

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’enunciat lingüístic “Tan importante com estar en forma por fuera... es 

estarlo por dentro” remarca la necessitat d’una alimentació equilibrada. Es tracta 

d’una afirmació instructiva i moralitzant sobre el deure com si la marca alliçonés 

l’usuari-consumidor. La sentència afirma que més enllà de la cultura de l’aparença cal 

tenir també cura de l’interior.  

 

ELEMENTS FORMALS 

En l’A. 5 destaca el fet que tota la pàgina l’ocupa una imatge del mar amb una dona 

que busseja com si fos una sirena per sobre de l’objecte desprenent un aire de 

lleugeresa. Tota l’escena és blavenca a l’igual que el banyador de la protagonista. 

L’element natural desenvolupa una funció narrativa d’Ajudant dins de la 

història. La marca proposa un relat prevalent relacionat amb la matèria 

(“utilitzeu això”) complementat per un relat relacionat amb un medi 

aquós. 
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L’element natural és l’espai a través del qual es desenvolupa l’acció. Es tracta d’un 

medi aquàtic amb les connotacions de “maternitat” i “fecunditat” que pot 

desprendre-se’n. El subjecte es troba totalment integrat en el medi natural. El tipus 

de composició desprèn simetria i equilibri. 
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Fitxa de l’anunci: 

A. 6. Alimentació 

Marca: Hero. 

Revista: Saber Vivir, maig, pàg. 91. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

En aquest text crida l’atenció el fet que el propi element natural modifica la forma 

convencional de l’objecte. És tan elevat el component natural del producte que 

aquest sobresurt per totes bandes. Com afirma l’eslògan es produeix una 

“Explosión de naturalidad”. Les maduixes dibuixades s’identifiquen amb la marca 

i li proporcionen a la imatge un aire “casolà”. 

 En la part inferior apareix una promoció de la marca “Hero” on, a canvi de 

consumir productes “Hero”, es sorteja un regal de 6.000 euros “para redecorar tu 

casa”. La recompensa econòmica tracta d’incentivar l’adquisició de l’objecte i és la 

manera de diferenciar-lo respecte dels seus competidors. 

L’element natural actua com a Objecte a posseir per part del 

consumidor i  també com a Ajudant dins de l’estructura narrativa d’un 

relat basat en la matèria natural on s’està venent el component 

“naturalitat”. Alhora hi apareix un relat subsidiari sobre un “saber fer” 

que tancat el circuit narratiu. 
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És interessant observar com la qualitat del producte i el reclam del sorteig es 

relacionen per mitjà de la següent expressió: “Un regalo para tu paladar. Un 

regalo para ti”. Es juga amb el recurs retòric de la metonímia. Allò que és un plaer 

per al teu paladar és també una satisfacció per a tota la persona. 

A l’envàs del producte apareixen els mots taumatúrgics “natural” i “clàssic”. 

Es remet al valor segur de la tradició lligat a un procés de fabricació amb uns 

ingredients naturals. Cada vegada més existeix un interès per part del consumidor 

per saber com s’ha elaborat allò ingerit. L’apel·lació a la “naturalitat” i al 

“classicisme” és un recurs semàntic que connecta amb els valors del passat, i amb 

una tendència de consum cada vegada més sensibilitzada sobre l’origen i l’elaboració 

dels productes alimentaris. 
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ANUNCIS DE BEGUDES 
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Fitxa de l’anunci: 

BG. 1. BEGUDA 

Marca: Chivas regal Whisky. 

Revista: Viajes National Geographic, maig, pàg. 9. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

 
ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En la imatge BG. 1 destaca l’horitzó amb estrelles com un espai que dóna accés a un 

nivell superior. La natura és representada com a lloc d’aventura per passar-s’ho bé. 

És tractada com a marc de superació, i, com a espai hedonista que permet anar més 

enllà de la rutina quotidiana escalant una muntanya i portant a terme la “Chiva’s 

life”. 

Un grup de cinc persones es troba acampat en plena nit col·locats d’esquenes 

a l’espectador-observador. Tan sols un protagonista té el cap aixecat observant els 

estels, la resta són dues parelles abraçades que no presten atenció a l’espectacle del 

La marca planteja un relat prevalent sobre uns personatges on s’exposa 

a l’espectador uns contractes d’identitat (“us hi podeu semblar”) 

connectat a un relat geogràfic on se li proposa un contracte 

d’arrelament (“és aquí on sou”). Dins de la història, l’element natural 

porta a terme una funció narrativa d’Ajudant contribuint a la creació 

d’un determinat ambient. 
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cel. La diferent posició dels personatges es complementa amb un eslògan que no 

deixa lloc als dubtes: “Para los que un 5 estrellas no es suficiente”. El 

consumidor ideal del whisky “Chivas Regal” és una persona inconformista que busca 

emocions autèntiques, profundes, diferents a les convencionals. Es tracta d’una 

escena possible en les vacances de gent afeccionada al muntanyisme. És així com la 

imatge presenta un notable grau de realitat. 

 Sobre la nit estelada destaca la superposició en tons daurats del nom de la 

marca: “THIS IS THE CHIVAS LIFE”. Dins de cada lletra del mot “Chivas” es 

representa una escena de la vida a la muntanya. Observem el rostre dels 

excursionistes somrients, una tenda de campanya il·luminada en una zona escarpada 

d’alta muntanya i un personatge mirant per un telescopi. Diferents moments d’una 

convivència en un context natural. Aquests són fragments de la vida dels 

consumidors ideals del whisky “Chivas Regal”. 

El producte té la capacitat de suscitar uns ambients d’intimitat a l’aire lliure 

facilitant el contacte i la socialització entre els usuaris. Es tracta d’associar el whisky 

“Chivas” a un estil de vida determinat: persones urbanes excursionistes. 

 L’element natural exerceix d’escenari, i a més, permet fer el joc lingüístic amb 

l’eslògan del producte. Els seus cinc estels no són res davant de l’esclat d’estels 

d’una nit en la natura entre amics. La marca realitza una aparent cura d’humilitat 

perquè busca un consumidor crític, exigent, amb criteri, que no s’embriaga a la 

primera oportunitat i no s’aconforma amb experiències prefabricades.  

 Com és comú, en aquest tipus d’anuncis, el producte apareix en un primer pla 

engrandit en la part dreta de la imatge amb dues copes plenes de líquid, fet que li 

proporciona unes connotacions d’«intimitat», «familiaritat», «companyonia», 

«calidesa», etc. La beguda facilita la vida en un territori hostil a la recerca d’unes 

experiències autèntiques i profundes en estret contacte amb la natura. 
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Fitxa de l’anunci: 

BG. 2. Beguda 

Marca: Ron Brugal. 

Revista: De Viajes, maig, pàg. 17. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

El text lingüístic situat a la zona intermèdia de la fotografia és “A veces es fácil 

Elegir Ron Brugal Esencia de Santo Domingo”. Aquest enunciat és una asserció 

l’Enunciador de la qual és “Ron Brugal”, i el seu subjecte s’identifica amb els 

potencials individus que consumeixen aquesta beguda. En la primera part de 

l’enunciat, “A veces es fácil Elegir”, l’absència d’un subjecte definit li atorga un 

valor d’afirmació general de caràcter apodíctic on no hi ha lloc per al dubte o la 

dissensió almenys en determinades situacions. L’espai de l’elecció del subjecte és 

definit pel tipus d’imatge com un espai tropical, com una illa. Així, tenint en compte 

La marca estableix un relat prevalent relacionat amb un lloc que 

adquireix les característiques d’una mena de “paradís terrenal”, de clixé 

geogràfic, al servei de la configuració d’una imatge de marca. Així 

doncs, l’element natural realitza una funció narrativa d’Ajudant 

respecte del conjunt de la història. 
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la imatge figurativa de la fotografia, el context comunicatiu i l’Enunciador del text, el 

contingut de l’enunciat lingüístic pot interpretar-se de la forma següent: “En aquelles 

circumstàncies que cal triar una beguda, és fàcil fer-ho”. La segona part de l’enunciat 

“... Ron Brugal Esencia de Santo Domingo” relaciona l’objecte amb un país amb 

la potenciació de les seves qualitats a través d’una imatge paradisíaca.  

La funció de l’enunciat lingüístic és la de donar una raó per a la tria, i, alhora, 

per a què el lector adquireixi aquest producte. 

 Tradicionalment, una illa simbolitza una etapa primordial del procés de 

creació, és, per tant, un centre, l’origen de les coses, la seva essència. Hom remet a 

la retòrica dels orígens. Així, doncs, el “Ron Brugal” representa per mitjà d’una 

sinècdoque la quinta essència de Santo Domingo.  

 

ELEMENTS FORMALS 

En la imatge BG. 2 es distingeixen els peus d’una persona tombada en una maca en 

una platja. Destaca la presència d’una palmera que adopta una forma diagonal que 

contrasta amb les verticals i horitzontals del marc. Sobresurt una franja taronja amb 

l’eslògan lingüístic i un enquadrament en la part superior esquerra amb una 

fotografia de l’objecte en una posició propera al cel tot magnificant i engrandint la 

seva figura. La natura tropical és representada com un lloc idíl·lic indubtable, per 

això és fàcil escollir el rom “Brugal”.  
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Fitxa de l’anunci: 

BG. 3. BEGUDA 

Marca: Ron Barceló. 

Revista: PC actual, núm. 185, pàg. 243. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

El text lingüístic situat a la zona superior de la imatge és l’asserció “El ron más 

deseado del mundo”. La marca s’autodeclara emfàticament per mitjà d’una 

hipèrbole com la més preuada del mercat mundial. Al “rom Barceló” no se li resisteix 

cap mena de distància geogràfica o cultural per al seu consum. S’utilitza com a 

reclam l’excel·lència i l’exquisitat de l’objecte. 

A la part inferior apareix el text “Calidad imperial” apel·lant a la seva 

elevada qualitat i al seu prestigi pregon, idea reforçada amb el fet que aquesta 

beguda s’adjectiva “Ron Barceló Imperial”. La motivació argumental bàsica torna a 

ser a l’igual que en BG. 4 la construcció del “desig”, a partir del qual es desenvolupa 

La marca desenrotlla un discurs dominant sobre un “saber fer” distintiu 

auxiliat per un relat geogràfic que adopta la forma d’un paisatge ideal. 

L’element natural actua com a Ajudant dins d’una trama narrativa que 

proposa al consumidor un contracte de submissió relativa (“utilitzeu 

aquest rom”) i un contracte d’arrelament (“és aquí on el prendreu”). 
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l’estratègia narrativa. En aquest cas, el desig es genera a partir de les pròpies 

qualitats internes de l’objecte sense la necessitat d’utilitzar una persona humana com 

a reclam com en el BG. 4, però, tanmateix, es troba fortament complementat per un 

context geogràfic carregat de connotacions positives que revesteixen el producte. 

 

ELEMENTS FORMALS 

Aquest anunci de la marca “Ron Barceló” presenta importants semblances formals 

amb el BG. 4, però amb la diferència que aquí no s’utilitza cap personatge com a 

esquer. Es torna a realitzar un paral·lelisme entre l’objecte i una natura edènica. El 

Carib és el paradís del món, el lloc més desitjat, i el rom és una beguda de la zona. 

L’objecte es troba engrandit i magnificat ocupant bona part de la imatge amb 

unes formes simètriques i reposades. Malgrat això, l’ampolla es troba una mica 

girada proporcionant a la imatge un suau dinamisme. Juntament amb l’objecte, hi 

apareix un copa amb gel i rom sobre una superfície de fusta a la vora de la platja. El 

producte es torna a situar en un espai idíl·lic, associat al descans i l’evasió. El color 

del producte coincideix amb la tonalitat cromàtica dominant en l’escenari. L’objecte 

sembla ser per la seva transparència i coloració un element celestial més. 
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Fitxa de l’anunci: 

BG. 4. BEGUDA 

Marca: Ron Barceló. 

Revista: PC actual, núm. 186, pàg. 257. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

El text lingüístic situat a la zona superior de la fotografia és “Ron Barceló Oscuro 

objeto de deseo”. En la primera part de l’enunciat s’anomena el nom de la marca 

per a, tot seguit, relacionar-lo amb un “Oscuro objeto de deseo”. El mot “fosc” pot 

ser interpretat de diferents maneres. El desig pot ser “fosc” com el color del rom. Es 

pot referir, per tant, a les característiques formals del propi objecte de consum. Però, 

alhora, un “desig fosc” és també un desig transgressor de la norma, de la llei, de la 

moral. L’alcohol és una substància alliberadora que facilita les relacions i els 

contactes socials. Per últim, quan es fa “fosc” és un moment del dia propici per 

relaxar-se tot prenent una beguda. 

La marca “Rom Barceló” construeix el seu relat entorn de la figura d’un 

personatge-arquetipus convertit en el protagonista central de la 

història. Aquest relat prevalent es connecta amb un relat geogràfic amb 

una gran capacitat evocadora on l’element natural actua com a Ajudant 

que col·labora en la configuració del nucli bàsic argumental. 
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 L’element natural és una platja concebuda com un escenari de plaer i oci. En 

aquest cas, la platja representa un lloc de descans, però també una promesa de 

sensualitat, un territori propici per a la trobada. Es tracta d’un espai il·limitat on 

l’individu pot veure reflectides la seva ànsia de llibertat i la seva set d’infinit. La platja 

desperta al romàntic que portem a dins. La protagonista quasi nua per complet, sent 

per tot el seu cos la presència d’una sèrie d’elements naturals que activen els seus 

sentits: el sol, l’aigua, el contacte amb la sorra i la carícia de la brisa marina. Després 

de tantes emocions resulta convenient relaxar-se per mitjà del contacte amb la 

natura i el consum de productes que afavoreixin el plaer sensual. El record del fruit 

prohibit portarà el subjecte a la platja, espai per excel·lència per a una cura de 

“naturalitat”. 

 

ELEMENTS FORMALS 

La imatge BG. 4 de “Ron Barceló” es caracteritza pel seu to eròtic i sensual. Es 

distingeix un primer pla frontal d’una dona bonica, blanca i occidental agenollada 

damunt de la sorra d’una platja. Davant d’ella, es col·loquen dues ampolles diferents 

de “Ron Barceló”. La dona sexuada representa la bellesa i la seducció. Com a fons, el 

lector observa el mar i un cel ataronjat amb un sol ponent-se. L’única peça de roba 

de la protagonista és un “pareo”. Amb un braç s’aguanta la roba, amb l’altre sembla 

tocar-se una orella tot mirant directament a l’espectador amb un posat insinuant i 

seductor. 
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Fitxa de l’anunci: 

BG. 5. BEGUDA 

Marca: Whisky. 

Revista: PC actual, núm. 186,  

pàg. 77. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

En aquesta escena, l’element natural “cérvol” realitza una triple funció retòrica. En 

primer lloc, és l’emblema distintiu de la marca “Glenfiddich”, el cérvol és el whisky. 

En segon lloc, és el protagonista de l’acció suplantant al típic personatge humà, fet 

que busca cridar l’atenció de l’espectador a causa de la ubicació insòlita de l’element 

natural en un espai domèstic. En tercer lloc, el cérvol és un animal carregat d’un 

ampli simbolisme connotant en aquest context comunicatiu qualitats com “llibertat”, 

“autonomia”, “independència”, etc., que pot transmetre a l’objecte. A més, la natura 

és també l’espai exterior amb uns arbres a contrallum amb unes branques que 

L’element natural realitza una funció narrativa de Subjecte a través de 

la formulació d’un relat dominant vinculat a un personatge, en aquest 

cas un animal salvatge, que encarna les qualitats de la marca-producte i 

és alhora el seu emblema. 
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recorden la forma de les banyes del cérvol. Per últim, el cel es troba lleugerament 

torrat com la tapa del llibre i com el got ple de whisky. 

En la mateixa etiqueta del producte es representa la figura d’un cérvol 

convertit en l’emblema distintiu de la marca. Entorn del cérvol existeix una àmplia 

simbologia. Aquest animal ha significat clàssicament una ànima que anhela a Déu, 

una imatge del bé, i ha simbolitzat la prudència. Però també ha estat un símbol de 

fecunditat i de regeneració. Abunden els mites entorn de la caça d’un cérvol. La seva 

persecució acostuma a portar a un canvi radical de la situació o de la manera de ser 

del caçador.  

En un primer terme, apareix una franja fosca amb una fotografia de l’objecte 

al costat de l’eslògan “The independent spirit”. L’«esperit independent» es pot 

relacionar amb la llibertat de la vida d’un animal salvatge. Així doncs, l’animal es 

converteix en una metàfora per substitució del producte. Com a fons, apareix uns 

arbres sense fulles amb unes branques allargades i expressives que adopten una 

forma molt semblant a la de les banyes del cérvol. L’element natural s’integra en un 

espai civilitzat en una posició central com si fos una ampolla de whisky que presideix 

una taula. 

 

ELEMENTS FORMALS 

La jaqueta del bevedor és l’element formal clau. Es produeix una simbiosi del 

comprador amb el producte. Hi destaca la presència central d’un cérvol a l’interior 

d’una sala d’estar decorada amb uns amplis finestrals que donen a un bosc, i uns 

mobles d’estil racional de color blanc. La separació entre l’interior i l’exterior, entre la 

cultura i la natura, s’atenua ja que l’espai interior es delimita a través d’un vidre 

transparent que allarga la mirada de l’observador cap a enfora i permet la 

contemplació de l’exterior. Les pròpies ombres dels arbres es reflecteixen en el sòl de 
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la sala. La casa s’integra en la natura. La composició és d’una forma apaïsada 

permetent visualitzar amb major amplitud tota l’escena i dotant-la d’un caràcter 

reposat.  
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Fitxa de l’anunci: 

BG. 6. BEGUDA 

Marca: Tropicana. 

Revista: Saber Vivir, maig, pàg. 23. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

En la imatge BG. 6 destaca la presència de sis envasos de suc “Tropicana”, dos en la 

part de davant, i quatre en la part de darrere. Aquests objectes són acompanyats per 

la representació dels seus ingredients, tant figuradament en les etiquetes del 

producte com físicament al seu voltant. L’element natural és la matèria prima amb 

què s’elabora la marca i el seu resultat a través d’una operació retòrica causal-

metafòrica: “el suc és únic i exclusiu com el meló amb gessamí/ el suc és únic i 

exclusiu com el maracuià i la llimona Thai”. 

 L’enunciat lingüístic “Prueba los únicos y exclusivos sabores Tropicana 

Sensations” s’adreça directament al lector a través d’una ordre retòrica en segona 

Dins d’aquest discurs centrat en la “naturalitat”, l’element natural actua 

com a Objecte a assolir pel consumidor i com a Ajudant col·laborador 

en l’elaboració del relat del producte-marca. “Tropicana” desenvolupa 

un relat prevalent relacionat amb un lloc que remet al clixé exòtic del 

tròpic, connectat amb un relat sobre les matèries naturals. 
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persona del singular. Davant de la uniformització del gust, “Tropicana” apel·la a la 

retòrica de la diferència basada en la qualitat i l’excel·lència. El missatge implícit 

adreçat a l’usuari-consumidor és: “no seràs un més consumint Tropicana”, “te’n 

sortiràs de la massa”. 

La marca remet a l’imaginari del tròpic (“Tropicana Sensations”) amb la 

combinació d’unes fruites i sabors diferents als convencionals tot i que el fons està 

format per unes cortines de color blanc. L’exotisme del tròpic s’associa fàcilment a 

una sèrie de tòpics argumentatius que faciliten la singularització de la mercaderia. El 

producte esdevé un representant de l’essència del tròpic. El consum d’aquest porta a 

experimentar les sensacions d’aquell país. Una vida imaginada en estret contacte 

amb una natura paradisíaca que proporciona noves experiències i sensacions a 

l’individu-consumidor allunyades de les percepcions monocordes del món occidental.
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ANUNCIS DE DECORACIÓ 
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Fitxa de l’anunci: 

D. 1. Decoració 

Marca: Greendesign. 

Revista: El Mueble, núm. 527, pàg. 31. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’enunciat lingüístic afirma en color taronja “... tan fresco”. Aquesta tonalitat 

cromàtica coincideix amb la de la part inferior de la imatge on hi apareix una 

informació sobre els preus dels mobles i les sucursals de la marca “Greendesign”. Els 

punts suspensius proporcionen al lector l’oportunitat de completar l’enunciat amb un 

sintagma nominal ja que tan sols apareix l’adjectiu “fresco”. La imatge ja és per si 

mateixa prou explícita i clara perquè l’observador quasi automàticament completi la 

part primera del període sintàctic. 

El discurs es configura entorn d’un mot compost format per l’adjectiu 

“verd” i el substantiu “disseny”. L’element natural desenvolupa un 

paper narratiu d’Ajudant en la configuració de la identitat del producte-

marca. “Greendesign” utilitza un relat dominant relacionat amb la 

matèria (“utilitzem això”) i el saber fer (“sabem fer això”) característic 

del “disseny verd” auxiliat per un relat sobre un lloc (“és en aquesta 

terrassa on trobeu el disseny verd”). 
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 És rellevant destacar el nom de la marca “Greendesign” on, a través d’un mot 

compost, es destaca els dos nuclis semàntics fonamentals del discurs: el disseny i 

l’ecologia. Un tipus de disseny que tracta d’integrar en les seves construccions 

l’element natural perquè l’usuari se senti més confortable i agombolat. Es tracta de 

portar-se l’element natural cap a un recinte privat perquè exerceixi una funció 

estètica. 

 Així doncs, l’element natural esdevé un component més del producte que el 

revesteix d’un aspecte de “naturalitat”. La natura es converteix en una mercaderia 

per a ser mirada i contemplada, per a ser consumida visualment. A més, l’element 

natural s’empra com a font d’inspiració artística ja que es tracta d’imitar la forma de 

la natura en el disseny dels mobles, i s’usa també com a part substantiva del nom de 

la marca. 

 

ELEMENTS FORMALS 

En la imatge D. 1 es reprodueix una taula de fusta amb vuit cadires en una terrassa. 

L’element natural, en un sentit estricte, són unes plantes que decoren el recinte. 

Tanmateix, tot l’anunci té la voluntat de representar un ambient de “naturalitat” 

domèstica amb unes cadires de color verdós com les fulles, i un terra de fusta de pi. 

La presència de la fusta és omnipresent. A més, els objectes estan disposats de 

manera informal al damunt de la taula presidida per un gerro amb uns clavells 

tallats. El sol llueix, però els seus raigs són filtrats per un para-sol de color blanc. Es 

tracta d’una natura harmònica, ordenada conforme al gust de l’ésser humà. 
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Fitxa de l’anunci: 

D. 2. Decoració 

Marca: Llaza. 

Revista: El Mueble, núm. 527, pàg. 124. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS FORMALS 

En D. 2 es representa un matrimoni i els seus dos fills prenent el desdejuni asseguts 

en una taula del jardí i arrecerats dels raigs del sol per un para-sol. L’element natural 

es presenta sotmès als designis de la voluntat humana ja sigui en forma de jardí 

ordenat o en forma de protecció solar. La intervenció humana per minvar els efectes 

nocius de la natura permet resoldre’ls perquè una família benestant pugui gaudir 

còmodament del seu temps d’oci. 

L’element natural actua en contra dels interessos del Subjecte 

protagonista que gràcies al producte “Llaza” pot protegir-se eficaçment 

contra les agressions solars. L’al·lusió prevalent a la condició d’Oponent 

del “Sol” es realitza de forma directa a través de l’enunciat lingüístic “la 

protección solar eficaz en toldos”. D’altra banda, l’element natural 

“jardí”, encarnació de la “natura domesticada”, esdevé un Ajudant que 

col·labora en l’establiment de la identitat de marca. 
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 Formalment, apareixen diferents escenes de la vida domèstica que tracten 

d’exemplificar la utilitat del producte anunciat per crear un ambient de confort i 

benestar.  

És interessant destacar el fet que, a través d’un text lingüístic en la meitat 

inferior de la imatge, es detalla les qualitats del producte per crear espais plens 

d’estil i innovació, i es destaca la garantia d’una gran marca apta per a diferents 

tipus d’instal·lacions. A través d’una fletxa s’assenyala un número de telèfon i una 

pàgina web informativa. A més, s’apel·la al valor de l’experiència, ja que des de 1964 

la marca “Llaza” està proporcionant aquest servei. 
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Fitxa de l’anunci: 

D. 3. Decoració 

Marca: Textura interiors. 

Revista: El Mueble, núm. 527, pàg. 146. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS FORMALS 

En aquesta imatge de l’anunci D. 3 apareix un llit amb sostre i columnes de fusta 

situat en un lloc tan poc habitual com una platja. La ubicació descontextualitzada de 

l’objecte busca cridar l’atenció de l’espectador i establir un vincle comunicatiu. Es 

tracta d’una imitació d’un objecte antic i senyorívol. El cobertor del llit està decorat 

amb element florals. Unes espelmes dins de recipients de vidre envolten l’objecte i 

l’il·luminen ja que s’està fent de nit. Es tracta d’una imatge estàtica que desprèn 

harmonia i equilibri. 

 La marca “Textura” ven la seva roba en un ambient de tranquil·litat dins 

d’una platja amb un tipus de llum tènue propi del capvespre. La presència d’unes 

espelmes amb sorra tracta de relacionar el llit amb un tros de platja. El color dels 

L’element natural actua com a Ajudant en el desplegament d’un relat 

prevalent sobre una matèria (“utilitzeu aquest producte”) vinculat amb 

un relat sobre un lloc arquetípic (“és aquí on el trobeu”).  
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motius ornamentals superiors coincideix amb el del cel, i el dels ornaments inferiors 

amb el color de la sorra. 

 Tot i ser un objecte d’interior, el llit apareix en un espai exterior natural. 

Aquest fet altera l’ordre natural de les coses i capgira la distribució espacial habitual 

dels objectes com si s’hagués inspirat en una pintura surrealista. Hi ha una absència 

de personatges ja que el motiu d’inspiració és la idea d’una platja quan enfosqueix. 
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Fitxa de l’anunci: 

D. 4. Decoració 

Marca: Banak importa 

Revista: El Mueble, núm. 527, pàg. 249. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

 
ELEMENTS RETÒRICS 

L’enunciat lingüístic superior afirma “Ahora te van a importar los muebles de 

jardín”. S’adreça directament a l’espectador emfatitzant la transcendència de triar 

uns o altres mobles de jardí per mitjà d’una apel·lació al seu gust. Es pressuposa que 

en un estat anterior de coneixement no s’atribuïa gaire importància a l’acte de triar 

fins que hom adquireix la sapiència necessària. Es remarca la diferència entre un 

abans i un després, entre la foscor i la llum, facilitada per uns objectes diferents i 

singulars respecte el comú i l’habitual entre els mobles de jardí. 

L’enunciat lingüístic inferior en un cos i tipus de lletra diferent diu “Banak 

importa, me gusta el sabor de mi casa”. Ara sembla que parli directament al 

lector el propietari de la casa com si estigués fent unes declaracions públiques. Es 

L’element natural compleix una funció narrativa d’Ajudant dins d’un 

relat relacionat amb un lloc que proposa al consumidor un contracte 

d’arrelament per mitjà de la decoració d’un jardí, imatge prototípica 

d’un espai natural domesticat. 
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torna a incidir al voltant de la importància de la marca introduint un element nou 

lligat a la domesticitat de la casa. A més, la polisèmia del mot “importa” es pot 

referir també a un tipus de fusta d’importació. La presència d’uns cocos s’associa al 

tròpic, a un ambient exòtic. 

La marca “Banak” reivindica la seva categoria i originalitat proporcionant un 

toc personal i distintiu. L’acció de compra per part del públic-Enunciatari apareix com 

un mitjà per a la consecució d’algun objectiu. No apareix cap imatge que representi 

al públic destinatari. Tanmateix, a través del text lingüístic s’assigna a l’usuari-

consumidor la funció de protagonista. Aquest text és: “... me gusta el sabor de mi 

casa”. Aquest enunciat assenyala l’usuari propietari com a heroi de la narració, com 

a subjecte que ha realitzat una acció decorant el seu jardí amb “Banak”. 

Els mobles “Banak” realitzen una paper d’ajudant i guia estètic del públic-

Destinatari en l’acció que es busca que desenvolupi. El jardí serà un altre element 

que col·laborarà en la construcció d’un escenari ideal per a la creació d’un ambient 

exterior personal i acollidor. 

 

ELEMENTS FORMALS 

En la imatge D. 4 apareixen tres fotografies amb diferents classes de mobles de 

jardí. El negatiu de major volum presenta una taula parada en una mena de terrassa 

amb un arc de maons que dóna a un jardí de palmeres amb una font. Les altres dues 

escenes situen una sèrie de mobles en diferents ubicacions d’un jardí. L’element 

natural domesticat exerceix una funció lúdica i estètica com a lloc de descans i de 

contemplació. 

 Es tracta de tres instantànies de la vida domèstica en un jardí d’una gran 

mansió en un dia assolellat i clar. Destaca l’absència de persones; cal remarcar 

sobretot la presència d’objectes decoratius com taules i cadires. Es tracta d’una 
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natura modelada segons els criteris estètics dominants, però que el seu subjecte 

el·líptic l’ha personalitzada a través d’una decoració pròpia. 
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Fitxa de l’anunci: 

D. 5. Decoració 

Marca: Pergo. 

Revista: El Mueble, núm. 527,  

pàg. 259. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’enunciat lingüístic és “Pisa un sueño” fent ús d’un altre recurs metafòric amb 

clares ressonàncies romàntiques. L’element natural s’erigeix com el model a imitar 

per part de la marca per aconseguir el tipus ideal. El terra d’una platja presenta 

aquelles qualitats òptimes per a un sòl perfecte: durador, net, estètic i silenciós. 

 El text lingüístic “Pisa un sueño” és una ordre retòrica que adquireix el seu 

sentit concret com a forma d’assenyalar al lector l’acció específica que ha de portar a 

terme per aconseguir l’objectiu plantejat de tenir un sòl per a tota la vida. 

 L’element natural s’empra com a metàfora causal del producte. “El sòl Pergo 

és tan ideal com el terra d’una platja”, “El parquet és tan fantàstic com somiar 

caminar sobre les aigües”. 

L’element natural compleix una funció narrativa d’Ajudant dins d’un 

relat dominant relacionat amb un lloc natural que proposa al 

consumidor un contracte d’origen i d’autenticitat. 
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ELEMENTS FORMALS 

En la imatge D. 5 es representa un subjecte que camina a través d’un terreny aquós. 

Es tracta d’una forma apaïsada que proporciona amplitud i rellevància a una vista 

panoràmica d’un horitzó il·limitat. L’autèntic protagonista és el paisatge per damunt 

de la figura humana que camina d’esquenes respecte l’espectador.  

 En la part superior dreta apareix un cercle que mostra una garantia de fins a 

35 anys. A l’igual que la natura, la marca “Pergo” desenvolupa productes duradors 

amb voluntat d’eternitat: “Banak importa, me gusta el sabor de mi casa”. 

L’element natural és associat a l’antiguitat i la tradició, a la solidesa i la permanència, 

qualitats que es traslladen al producte. 

El propi element natural és marcat per unes suaus línies verticals i 

horitzontals que apropen el terra natural a la forma d’un sòl artificial d’una casa. 

L’usuari-consumidor es porta la natura a dins de la seva llar per apropiar-se d’aquells 

atributs positius que s’associen al terra del mar.  
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Fitxa de l’anunci: 

D. 6. Decoració 

Marca: Dedon. 

Revista: El Mueble, núm. 527, pàg. 281. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’element natural és l’escenari de l’acció. El disseny de la piscina provoca l’efecte que 

forma una continuïtat amb l’aigua del mar. Així doncs, l’artifici i la natura 

s’harmonitzen i es complementen com a espai d’oci i de contemplació estètica. Es 

tracta d’un moble exposat en una zona exterior perquè afirma ser resistent a l’aire 

lliure. 

En aquest cas, l’objecte es reafirma doblement en contra de la natura com a 

element resistent a les inclemències del temps, i com a element de protecció per part 

de l’usuari-consumidor davant de les agressions solars. Alhora, l’element natural 

L’element natural “Sol” actua com a Oponent del Subjecte, mentre que 

l’element natural “Mar” opera com a Ajudant, per tal de configurar una 

estructura narrativa basada en un relat prevalent relacionat amb uns 

personatges (una mare i una filla) connectat a un relat sobre un lloc 

geogràfic associat a les vacances i el temps lliure. 
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s’erigeix com un espai hedonista òptim per al plaer i el descans gràcies a la mediació 

protectora del producte. 

 

ELEMENTS FORMALS 

En la imatge D. 6 es mostren dos personatges femenins, una mare i una nena petita 

dins d’un sofà para-sol al costat d’una piscina amb unes vistes espectaculars del mar. 

La nena es troba aixecada damunt del sofà i la mare està asseguda, totes dues 

miren cap al mar amb un posat alegre. La combinació de colors li proporciona a la 

imatge una gran calidesa i lluminositat. El propi objecte es reflecteix en l’aigua 

transparent i brillant de la piscina. Les protagonistes van vestides de cotó blanc a 

l’igual que la part superior del sofà. Així mateix, la carn nua és d’un color semblant al 

de la fibra. 

 L’objecte envoltat de color blau proporciona a la imatge una sensació de 

lleugeresa. El nom de la marca “Dedon” se superposa en la part superior dues 

vegades amb colors diferents. Primer, amb un cos de lletra més petit en groc or, i, 

en segon lloc, amb un cos de lletra més gran amb una tonalitat cromàtica que es 

confon amb la del cel. La lletra de la marca presenta tres tipus de traç: recte, corb i 

diagonal. Aquestes formes a l’igual que la de l’objecte són arrodonides. Tota la 

imatge adquireix una forma circular on l’objecte es troba molt agombolat com una 

bombolla. 
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Fitxa de l’anunci: 

D. 7. Decoració 

Marca: Point. Nature &Lifestyle. 

Revista: El Mueble, núm. 527, pàg. 283. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

En la part superior, es localitza una seqüència de dues imatges de menor mida 

encapçalades per l’eslògan lingüístic “Alma Natural”. En la primera fotografia, hi ha 

una mena de cascada artificial junt a dos sofàs, i en l’altra, una gandula amb un 

tovallola plegada i una tauleta amb dues copes just al costat d’una piscina. En els 

dos casos, s’utilitza un element natural artificialitzat en forma decorativa. S’empren 

materials naturals per embellir l’exterior d’una casa al camp i integrar-la millor en el 

seu entorn. L’ànima natural remet a l’essència dels objectes, a com han estat 

En aquest discurs centrat en la dialèctica del “natural”, l’element 

natural compleix una funció d’Ajudant en la configuració d’un relat 

prevalent relacionat amb la matèria i un “saber fer” connectat a un relat 

secundari sobre un lloc. Aquest relat dominant sobre les matèries 

“naturals” es reforça amb l’atribució del substantiu “Nature” al nom de 

la marca. 
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produïts i dissenyats tenint en compte que són mobles per a l’exterior en estret 

contacte amb l’entorn natural. 

 

ELEMENTS FORMALS 

La marca “Point” presenta un text amb una pretensió de vendre objectes sofisticats. 

L’aparició d’unes copes de xampany, d’una coctelera, d’un llibre de fotografia i d’una 

petita flassada són elements que coadjuven en la construcció d’un escenari amb 

ínfules de grandesa. L’espai és el d’una terrassa d’un nucli residencial amb moltes 

pretensions socials i culturals. Pensem, per exemple, en la presència d’una escultura 

com a icona cultural. En realitat, tot és molt artificiós, però l’ànima és natural. Es 

tracta d’una natura molt domesticada segons els desigs i gustos dels seus usuaris-

consumidors. 

D’altra banda, la imatge del D. 7 presenta punts de semblança amb la imatge 

D. 1 on també s’anunciaven uns mobles exteriors que utilitzaven de forma diferent la 

naturalesa com a reclam comercial. Si el D. 1 parlava de “Greendesign”, el D. 7 

parla de “Nature&Lifestyle”. Anglicismes que destaquen la condició “natural” de la 

fabricació i ús de l’objecte, i, al mateix temps, doten la marca d’una façana 

cosmopolita. En totes dues imatges hi ha una absència de personatges. Els actors 

principals són els objectes en interacció amb l’element natural. 

 En aquesta escena es col·loquen tres imatges enquadrades que representen 

diferents espais exteriors d’una casa on els mobles ocupen la ubicació principal. En la 

imatge més gran, apareix, en primer terme, una taula amb un llibre obert, dues 

copes i una ampolla de disseny per prendre l’aperitiu. Més enllà, hi ha un sofà en 

forma d’ela de color blau clar i blanc amb coixins, un diari i una bufanda, i un terra 

de fusta. De fons, s’observen arbres i un xalet. Així doncs, es tracta d’una imatge 

d’una terrassa decorada amb uns objectes domèstics que la converteixen en un espai 
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agradable, acollidor i domèstic en perfecta harmonia amb els elements naturals que 

l’envolten. 

 

  

 

 

 

 

Fitxa de l’anunci: 

D. 8. Decoració 

Marca: Kettal. 

Revista: El Mueble, núm. 527, pàg. 315. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS FORMALS 

La imatge D. 8 presenta moltes similituds formals amb la D. 7. Es tracta una altra 

vegada d’un escenari estiuenc, amb una terrassa amb vistes al mar decorada amb 

mobles de jardí. L’element natural és un marc molt secundari que acompanya 

l’objecte. 

L’element natural compleix una funció narrativa d’Ajudant respecte 

d’un relat prevalent relacionat amb un lloc que proposa al lector un 

contracte d’arrelament entre una matèria (un producte) i un espai 

urbanitzat (una terrassa). 
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La representació és formada per una fotografia principal, i unes altres quatre 

instantànies de format menor de mobles “Kettal” en diferents posicions i 

emplaçaments. Les formes de totes les imatges són simètriques i regulars 

proporcionant a la fotografia harmonia i estabilitat. L’enquadrament de les diferents 

escenes accentua aquesta sensació. Tanmateix, allò distintiu de la imatge de “Kettal” 

és la voluntat de ser moderns com ho explicita l’expressió “jardín contemporáneo” 

i l’arquitectura racionalista de l’edifici. 

 En la primera fotografia s’observa una terrassa d’una casa de disseny amb 

diferents mobles de jardí (gandules, cadires, taules), una piscina i en la part del fons, 

el mar i el cel. Cal destacar el contrast entre el blau del mar i del cel, i les tonalitats 

blanques i grisoses dels objectes i la terrassa. Tot desprèn una sensació de 

racionalitat i ordre, de netedat i elegància. 

 Les fotografies gaudeixen d’una gran il·luminació en un moment del dia 

assolellat amb tan sols unes poques boirines. No hi ha presència humana en cap de 

les imatges ja que els actors protagonistes són els propis objectes i l’espai que 

decoren. L’element natural realitza una funció de referent estètic amb una natura 

amable i càlida, domèstica. 

 L’enunciat lingüístic és “Kettal. El mueble de jardín contemporáneo”. Per 

mitjà d’un enunciat d’estat es constata un fet sobre el qual l’enunciatari no té la 

potestat de discutir-lo o rebatre’l. És una afirmació que no admet ni el dubte ni el 

matís. Es tracta de vincular la marca a un tipus d’objecte de disseny avançat ideal 

per a la decoració del “jardí contemporani”. 

 En la part inferior apareixen les adreces de les diferents sucursals formant un 

rectangle vertical amb la resta de fotografies de menor mida que proporcionen una 

major informació visual sobre un tipus d’objectes luxosos adreçats a un públic 

d’elevat poder adquisitiu. 
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Fitxa de l’anunci: 

D. 9. Decoració 

Marca: Nina Campbell. 

Revista: El Mueble, núm. 528, pàg. 42. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS  

Poques imatges tan complexes i suggeridores per a la seva lectura com la D. 9 de la 

marca “Nina Campbell”. Aquest segell ven el disseny de roba amb uns elements 

florals i bucòlics. La natura és tamisada per un òptica estilitzada, artificial, però d’un 

artifici amb un toc naïf. Es tracta d’una mena de trompe l’oeil, d’enganyifa elegant i 

alhora kitsch. 

 La ironia és un recurs retòric emprat per mitjà d’una narració fantasiosa que 

podria dir el següent: “els binocles que no funcionen miren uns ocells que no ho són 

en un entorn natural que és una tela”. 

 

L’element natural compleix un paper narratiu d’Ajudant dins d’una 

estructura narrativa vinculada a un relat relacionat amb una matèria i un 

“saber fer” que proposa al consumidor un contracte de mestratge 

(“Campbell sap fer això”) i un contracte de submissió relativa (“utilitzeu 

aquest producte”). 
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ELEMENTS FORMALS 

En la part superior es contempla un cel de blau turquesa, d’un color més artificial 

que l’habitual. Pot recordar, fins i tot, al blau d’una piscina. Els ocells i els binocles 

són de joguina, figures d’una decoració fruit de la imaginació més que de la realitat. 

La disposició dels objectes és arbitrària com si fos deguda a una juguesca. 

 La fusta del sofà és decorada per uns elements florals a l’igual que la seva 

tela. Es tracta d’una natura artificialitzada usada com a element estètic d’un entorn 

fantasiejat que recrea la il·lusió d’un somni o d’un joc. 

 S’han agafat elements de diferent procedència i s’hi han reciclat. Així, per 

exemple, s’observa un sofà de rebedor antic pintat amb un disseny nou. Es tracta 

d’elements coneguts passats per un sedàs artístic i naïf. 

 Així doncs, la narració està apel·lant en tot moment a la capacitat 

d’imaginació de l’observador recreant un escenari fantàstic amb un aire infantil que 

transcendeix la realitat ordinària.  
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Fitxa de l’anunci: 

D. 10. Decoració  

Marca: Siemens. 

Revista: El Mueble, núm. 528, pàg. 67. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS FORMALS 

En la imatge D. 10 apareix en un espai interior un forn “Siemens” amb la porta 

oberta on s’hi veu un pastís dins d’un recipient. A l’exterior, s’observa un paisatge 

amb unes herbes. El fil unificador entre els dos espais és el paral·lelisme cromàtic 

produït entre el color del pastís i els cereals amb un fons marítim. Es tracta d’un 

paisatge tranquil, plàcid, suau, com un forn “Siemens”. L’element natural es 

construeix com un espai de tranquil·litat. 

 Destaca la pulcritud i l’exactitud en la redacció del text lingüístic des d’un 

vessant explicatiu i informatiu: “Con sólo presionar un botón, la puerta del 

horno se abre automáticamente y el carro se desliza con suavidad. De la 

misma forma, el carro vuelve a introducirse. El sistema servoFreno le 

L’element natural actua com a Ajudant dins d’un discurs centrat en la 

matèria i el “saber fer” connectat a un relat sobre un lloc relacionat 

amb un espai domèstic (una cuina) i un espai extern (un paisatge 
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proporciona una parada suave y precisa. La tecnología de apertura 

electrónica de un DVD ahora aplicada a un horno”.  

La placidesa i quietud del paisatge es trasllada a l’objecte que és suau i precís 

com un DVD. Es construeix una natural pacífica, harmònica, que s’empra com a 

exemple de les qualitats del producte. 
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Fitxa de l’anunci: 

D. 11. Decoració 

Marca: LG (frigorífic). 

Revista: El Mueble, núm. 528, pàg. 73. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

En la imatge D. 11, apareix la figura de tres frigorífics parcialment immergits en un 

llac. Es tracta d’un muntatge fotogràfic que situa l’objecte en un lloc insòlit buscant 

captar l’atenció de l’espectador. L’element natural s’empra com a metàfora causal de 

l’objecte ja que l’aigua es representa com a element purificador. Tanmateix, la 

natura es troba falsejada per haver estat alterada a través d’un fotomuntatge.  

 Es tracta d’un paisatge amb núvols, enfosquit. Aquest fet proporciona a la 

imatge un to metàl·lic que coincideix amb la coloració de l’aigua i del frigorífic. Es 

construeix un ambient enigmàtic, de pel·lícula de terror, complementat per un 

enunciat lingüístic com “Vuelve a emerger...” carregat de misteri i de secret. 

 En la part superior, es localitza l’enunciat lingüístic “Estabas pensando en 

comprarte un frigorífico Aprovecha...”. El text s’adreça directament al lector 

L’element natural actua com a Ajudant dins d’un relat prevalent sobre 

un “saber fer” i uns materials tecnològics connectat a un relat 

geogràfic que proposa un contracte d’origen. 
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creant un escenari imaginari de consum on l’enunciatari estava meditant la 

possibilitat d’adquirir aquest tipus d’objecte. Amb els punts suspensius se’l convida a 

fer ús d’un pla d’estalvi (“Ahórrate hasta 150 euros”) que forma part de 

l’anomenat “Plan Titanium”, promoció que té data de caducitat, tot i que cada nova 

temporada ocorre el mateix (“Vuelve a emerger nuestro Plan Titanium”). 

 En la part inferior, apareixen quatre models diferents de frigorífics “LG” amb 

el seu preu oficial i amb el seu preu en oferta. Aquests objectes es caracteritzen per 

tenir un disseny molt avançat, tret que el propi text lingüístic qualifica de 

“vanguardista”. 

La forma com interpretem els esdeveniments depèn del context en què es 

produeixen. En aquest cas, l’enunciat lingüístic “Vuelve a emerger nuestro Plan 

Titanium” és clau per interpretar la reubicació que es genera d’un objecte associat a 

l’espai cuina i que apareix desplaçat del seu emplaçament habitual. L’enunciat remet 

tant a una promoció especial dels frigorífics marcada cronològicament, com a un 

producte que es dedica a mantenir frescos els aliments perquè conservin el major 

temps possible el seu bon estat natural.  
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Fitxa de l’anunci: 

D. 12. Decoració 

Marca: Scenes d’interieur. 

Revista: El Mueble, núm. 528, pàg. 92. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

En la imatge D. 12 es pretén crear un ambient de luxe, pompós i pretensiós. Una 

sumptuositat construïda a partir de la representació d’una espai, eminentment, 

femení. Els elements naturals són una lleona, i una au exòtica molt vistosa i de color 

blanc a l’igual que els mobles. També apareix una flassada de pell que li proporciona 

a la imatge un aspecte encara més ostentós. 

 L’enunciat lingüístic reafirma la impressió de luxe proporcionada pel text 

visual: “Universos exclusivos, lujo y extravagancia por los grandes 

creadores de moda para el hogar. Scènes d’intérieur... la Marca de la 

excelencia”. L’element natural coadjuva amb d’altres factors a crear aquest ambient 

singular i, a més, dota la imatge d’una refinada excentricitat. Es tracta d’animals amb 

un físic atractiu i amb una elegància en el seu estar. 

L’element natural desenvolupa una funció narrativa d’Ajudant per 

construir un relat dominant relacionat amb una matèria i un “saber fer” 

connectat a un relat sobre un espai interior.  
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ELEMENTS FORMALS 

Cromàticament, tot són tons molt clars, excepte el bec de l’au, les potes, la boca de 

la lleona i les lletres de la marca. L’habitació és un espai tancat on el sol penetra 

lleument gràcies a unes cortines blanques. Els animals miren cap a llocs indefinits 

com si fossin mers elements ornamentals. L’autèntic protagonista són els objectes 

que conformen l’espai total. 
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Fitxa de l’anunci: 

D. 13. Decoració 

Marca: Dedon. 

Revista: El Mueble, núm. 528, pàg. 148. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS FORMALS 

Aquest nou text de “Dedon” presenta la mateixa composició formal amb predomini 

de l’element circular que la imatge D. 6 de la mateixa marca. Per a un major 

aprofundiment es remet al lector a l’anàlisi adés realitzada. Aquí tan sols es 

comenten aquells elements diferenciadors i distintius respecte del D. 6.  

Hom observa una protagonista vestida amb un biquini sobre un roca prenent 

el sol tombada en una gandula d’una col·lecció anomenada “Leaf” (fulla). Es 

produeix un contrast entre l’aridesa de la roca i la calidesa de l’objecte. 

 L’element natural desenvolupa un doble paper com a font d’inspiració, això 

és, com a referència del disseny i com a referent envoltant del subjecte protagonista. 

L’element natural actua com a Ajudant dins d’un relat prevalent 

relacionat amb un espai idíl·lic (“és aquí on esteu”), complementat per 

un relat sobre un personatge que proposa al consumidor un contracte 

d’identitat (“us hi podeu semblar”). 
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Fitxa de l’anunci: 

D. 14. Decoració 

Marca: Cortines Velux. 

Revista: El Mueble, núm. 528, pàg. 253. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS FORMALS 

En D. 14 es presenta una escena domèstica on s’observa per mitjà de dues imatges 

com el subjecte protagonista instal·la l’objecte promocionat en una finestra. 

L’enunciat lingüístic afirma “Cortinas VELUX, fácil instalación y ajuste 

perfecto”. Es destaca tant que no cal un tècnic especialista per col·locar les cortines 

“Velux” com que el seu encaix és ideal. A més, són unes cortines especials per a 

teulades. 

L’element natural realitza una funció narrativa d’Oponent dins d’un 

relat dominant relacionat amb un “saber fer”. Al mateix temps, des d’un 

altre punt de vista, l’element natural actua com a Ajudant d’un relat 

auxiliar que relaciona un espai exterior amb un espai domèstic tot 

proposant al consumidor un contracte d’arrelament. 
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A través de la finestra penetren els raigs del sol i s’observa la figura d’un 

arbre amb moltes branques i ramificacions. El producte protegeix l’usuari-consumidor 

de les inclemències metereològiques ja que l’element natural és vist com una 

amenaça per al benestar del subjecte de la qual cal protegir-se’n, i també, 

tanmateix, com un espai de contemplació estètica de la protagonista. Se’l concep 

tant com un enemic al qual cal combatre, com un element que contribueix a la 

felicitat de l’individu. 

 En la part inferior apareixen tres petites imatges on s’explica de forma més 

detallada i didàctica el procés d’instal·lació. Es tracta d’un anunci que aposta per la 

senzillesa i eficàcia en la col·locació del producte com a reclam principal per part d’un 

usuari-consumidor ideal. Aquest és el motiu pel qual la imatge formalment és molt 

senzilla i funcional amb un elevat grau de realisme. 
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Fitxa de l’anunci: 

D. 15. Decoració 

Marca: Grohe. 

Revista: Cosas de Casa, núm. 113, pàg. 89. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

En la imatge D. 15 apareix una zona d’una ciutat amb uns gratacels reflectits en 

l’aigua del mar o d’un riu. L’element aquós és el protagonista de l’escena amb un 

predomini del color blau. La tecnologia “Grohe” facilita el manteniment de l’estat 

original del producte perquè conservi les seves propietats de “brillantor” i 

“lluminositat” com l’aigua en contacte amb els raigs del sol. Es porta a terme un 

paral·lelisme entre les virtuts de l’aigua i allò que aconsegueix conservar la marca 

“Grohe”. 

 L’enunciat lingüístic reprodueix les declaracions d’un fotògraf on afirma: 

“Siempre me ha fascinado la perfección del reflejo”. S’apel·la a un argument 

Dins d’aquest discurs centrat en el “tecnològic”, l’element natural 

funciona com a Ajudant d’un relat prevalent relacionat amb un “saber 

fer” i una matèria, vinculat a un relat connectat a un espai geogràfic 

urbà en contacte amb un element natural aquós. 
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d’autoritat per remarcar la bellesa del reflex. L’element natural es converteix en un 

element quasi artístic que desperta l’admiració del públic a causa de la seva bellesa. 

L’aigua esdevé un objecte de consum per ser gaudit i posseït (“Enjoy Water”). 

 La marca “Grohe” intervé sobre aquells aspectes corrosius que implica el pas 

del temps modificadors de l’estat de conservació de l’objecte: “Reflejos siempre 

brillantes y luminosos: así es Essence de Grohe, gracias a la exclusiva 

tecnología Grohe StarLight. Su brillante cromado se mantendrá 

inmaculado por muchos años gracias a su alta resistencia a mancha y 

ralladuras”.  

La tecnologia coadjuva en  la conservació del cromat del bany durant molt de 

temps ja que el propi contacte amb l’aigua el va deteriorant. Al propi element natural 

se’l concep, d’una banda, com un element estètic, com a objecte de bellesa i 

contemplació, i, alhora implícitament, com un factor d’erosió per a la bona 

conservació de l’objecte.  
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ANUNCIS DE VIATGES 
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Fitxa de l’anunci: 

V. 1. Viatges 

Marca: Barceló Viajes. 

Revista: Glamour, maig 06, p. 369. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’enunciat lingüístic afirma “Tenemos 44.108.530 Europas”. L’Enunciador 

“Barceló Viajes” empra un temps present i una primera persona del plural per 

relacionar el nombre de viatges realitzats amb aquesta agència amb les possibilitats 

de viatjar a destins diversos. Paradoxalment, s’empra la dada quantitativa com una 

manera d’assenyalar la singularitat de cada viatge. Enfront de la fredor de la gran 

xifra es transmet un missatge on es personalitza la idea del viatge. Aquesta 

concepció individualitzada del viatge es complementa amb la formulació de la 

pregunta “¿Cuál es la tuya?” on s’interpel·la directament el lector-receptor buscant 

la seva implicació. Per últim, un altre enunciat lingüístic “Un viajero, un viaje” 

rebla aquest sentit de la identitat personal del viatge. 

 

Dins d’aquest discurs centrat en la “diversitat”, l’element natural porta 

a terme una funció narrativa d’Ajudant en un relat geogràfic relacionat 

amb un ciutat símbol com París, tota una narració en si mateixa. 
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ELEMENTS FORMALS 

En la imatge V. 1 es representa la part superior d’una ampolla de cava que llança a 

l’exterior un ram de roses al damunt del qual se superposen diferents imatges 

estereotipades sobre París (la Torre Eiffel, una parella besant-se, una placa de 

l’avinguda dels Camps Elisis, un senyal del metro i un violinista). Es tracta de 

diferents estampes il·lustratives de llocs emblemàtics del “París de l’amor”. Aquestes 

imatges són complementades en la part inferior amb unes petites fotografies 

convencionals de llocs i persones practicant turisme. L’element natural simbolitza 

l’amor embolcallant-ho tot. Aquest seria l’Europa de l’amor. Així mateix, l’element 

natural és modelat i manipulat de manera que agafa la forma geogràfica de França. 
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Fitxa de l’anunci: 

V. 2. Viatges 

Marca: Portugal. 

Revista: Viajes National Geographic, maig 06, pàg. 29. 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquesta imatge a l’igual que en V. 1 es tracta de personalitzar la idea del viatge 

tal com afirma el seu eslògan lingüístic “Lisboa. Una experiencia personal”. Una 

experiència única com la que pot tenir una família nuclear bussejant i descobrint una 

ciutat. L’anunci ha introduït un element aquós relacionant-lo amb la història de 

Lisboa a través de la figura d’una escultura. L’element natural (el mar) i 

l’historicocultural esdevenen trets característics de la marca Lisboa. 

 La imatge remet al motiu clàssic del descobriment d’un tresor. El blau del cel 

es converteix en aigua. La natura és representada com a lloc d’oci. El missatge 

publicitari s’adreça a un perfil familiar tradicional com el representat pels personatges 

del relat. A la part inferior, apareix un text lingüístic explicatiu que s’adreça 

L’element natural exerceix una funció narrativa d’Ajudant dins d’un 

relat geogràfic prevalent relacionat amb el producte-marca “Lisboa” 

encaixat amb un relat relacionat amb uns personatges que proposen a 

l’espectador un contracte d’identitat (“us hi podeu semblar”). 
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directament al lector-espectador incitant-lo al plaer de l’aventura personal: 

“Encuentre su propia Lisboa... tiene varias donde escoger [...] sofisticada y 

tradicional, moderna y milenaria, cosmopolita y humana [...]”.  

La ciutat es converteix en un producte a promocionar tot buscant aquelles 

qualitats que la singularitzen. En aquest cas, es tracta de potenciar la imatge d’un 

espai divers on tant es pot gaudir del mar com de la seva història, un destí on es 

complementen el turisme de platja amb el turisme cultural, la tradició amb la 

modernitat. L’element natural esdevé un reclam turístic i el marc inclusiu per on 

transcorre la narració de l’anunci. 
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Fitxa de l’anunci: 

V. 3. Viatges 

Marca: Costa del Sol Màlaga. 

Revista: Viajes National Geographic, maig 06, pàg. 115. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

En la imatge V. 3 el paisatge lluminós d’un poble mediterrani desenvolupa un 

important paper narratiu. Aquesta localitat es situa al damunt d’una muntanya amb 

totes les seves cases pintades de color blanc com és tradicional en els pobles 

d’Andalusia per tolerar millor l’impacte del sol. En primer pla, s’observen unes 

roselles com a nota de color que complementen cromàticament el verd dominant. 

L’enunciat lingüístic principal és: “Costa del Sol brilla”. El sol és l’element 

que li atorga una personalitat pròpia a aquesta zona turística. Tradicionalment, la 

Costa del Sol empra com a reclam les seves platges. En aquest cas, s’hi introdueix 

una altra variable com és l’atractiu del descobriment dels seus pobles de l’interior. 

En aquest discurs centrat en un espai, l’element natural actua 

doblement com a Objecte a conquerir per part del consumidor i també 

com a Ajudant dins d’un relat geogràfic dominant relacionat amb la 

mitologia d’un lloc (“La Costa del Sol”) que proposa al consumidor un 

contracte d’autenticitat. 
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L’element natural és el fil unificador entre totes dues realitats geogràfiques. La 

imatge d’un poble muntanyenc s’associa a valors lligats a la tradició com puguin ser-

ho la «senzillesa», l’«autenticitat» o la «tranquil·litat».  

L’element natural “llum” és allò que singularitza la marca Costa del Sol: “La 

Costa del Sol, brilla. Con luz propia”. La intensa llum d’aquest espai li 

proporciona una personalitat única, original, que la distingeix d’altres destins 

turístics. Es tracta d’una natura radical, absoluta, que no deixa indiferent a 

l’espectador complementada per la màgia dels seus pobles blancs. 



 229

 

 

 

Fitxa de l’anunci: 

V. 4. Viatges 

Marca: Andorra. 

Revista: Viajes National Geographic, maig 06, pàg. 23. 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

Per mitjà d’una fletxa es relacionen els dos enunciats lingüístics principals formant 

una mena de sil·logisme: “Cuantas más noches pases en Andorra,... más días 

podrás disfrutar”. L’Enunciador empra la segona persona del singular adreçant-se 

directament al lector-receptor a través d’una argumentació encadenada d’una lògica 

elemental. Es tracta d’un discurs propi d’una retòrica hotelera. 

 La natura, en forma de paisatges espectaculars, es postula com un dels 

reclams que fan d’Andorra un país atractiu per al visitant juntament amb les 

esglésies romàniques, la gastronomia, les botigues i les aigües termals. En definitiva, 

es pretén vendre la idea de “destí total”, apte per ser visitat durant tot l’any. Per 

mitjà d’una combinació d’un enunciat d’estat i d’una ordre retòrica “Andorra tiene 

En aquest discurs centrat en el “natural”, l’element natural realitza una 

funció narrativa d’Objecte respecte d’un relat geogràfic prevalent 

connectat a un relat de personatges que proposa al consumidor un 

contracte d’identitat (“us podeu hi semblar”). 
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365 días y 365 noches. Disfrútala más que nunca” es convida al seu gaudi per 

part de l’usuari-consumidor. 

 
ELEMENTS FORMALS 

En la imatge V. 4 s’observa un grup de quatre cicloturistes creuant una planura 

envoltada de muntanyes i d’un llac. Es tracta d’un paisatge molt bucòlic, on, fins i 

tot, hi apareixen dues vaques pasturant. En aquesta escena, l’element natural es 

converteix en el producte a vendre, a més de ser el marc inclusiu de l’acció. Es 

produeix un contrast entre un cel nocturn i un paisatge diürn. La natura, per una 

banda, és concebuda com a lloc d’oci per al turisme esportiu, i, per l’altra, és qui 

marca el pas del temps (les nits i els dies). 

 Formalment, destaca el fet que l’anunci està dividit en dues parts que 

representen la nit i el dia. Si a la part superior tenim una nit estelada, a la part 

inferior llueix el sol, i les muntanyes i les persones es reflecteixen en les aigües 

cristal·lines del llac. 
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Fitxa de l’anunci: 

V. 5. Viatges 

Marca: Turgalícia. 

Revista: Viajes National Geographic, juny 06, pàg. 45. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

Aquest text utilitza una natura marítima crepuscular com a metàfora de les 

sensacions que podrà experimentar el turista que visita Galícia. Aquesta idea es 

reforça amb l’ús emblemàtic d’un mot gallec com “Luscofusco” per assenyalar un 

estat del dia. Aquest fet implica que les emocions viscudes a Galícia també seran 

úniques.  

L’enunciat lingüístic incideix en aquesta argumentació: “Galicia. Sí es 

única”. S’empra una paraula autòctona per realitzar un paral·lelisme sobre 

l’exclusivitat i la màgia d’un destí que posseeix una identitat pròpia favorable per a 

l’experimentació de sensacions profundes i singulars. 

 

Dins d’aquest relat geogràfic proposat per la marca “Galícia”, l’element 

natural realitza una funció narrativa d’Ajudant que facilita la 

configuració d’una identitat de marca associada al culte de l’insòlit i el 

màgic. 
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ELEMENTS FORMALS 

En aquesta imatge es reprodueix un paisatge crepuscular sense persones. Sobre el 

paisatge apareixen uns dibuixos de disseny que doten al panorama de fons d’un toc 

especial i juganer. Apareix també la paraula gallega “Luscofusco”, que és el moment 

del final de la tarda quan la foscor nocturna comença a imposar-se a la claredat 

diürna, tal com s’especifica en una nota a peu de pàgina. Aquest tipus de paisatges 

en hora foscant semblen remetre a l’imaginari romàntic procliu per a la reflexió i la 

introspecció personal. Pensem, per exemple, en els quadres de Turner i Whistler on 

es fa una celebració de les forces de la naturalesa a través de les harmonies del cel, 

de la llum de l’alba, del mar, del foc, etc. 

En aquesta fotografia, el paisatge és el seu motiu, posseeix escassos colors, 

és cobert d’una porció reduïda de l’espectre i les formes comencen a desfigurar-se 

apropant-se als límits quasi de l’abstracció. És un espai que exerceix atracció sobre el 

lector-espectador ja que entorn del mar en calma es desenvolupa una rica 

simbologia associada al món de l’oci hedonista. 
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Fitxa de l’anunci: 

V. 6. Viatges 

Marca: Croàcia. 

Revista: Viajes National 

Geographic, juny 06, pàg. 49. 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquesta imatge es representen un conjunt d’illes acompanyades de l’eslògan “El 

Mediterráneo, tal com era” que implica una apologia d’un temps passat. Aquest 

enunciat d’estat en temps pretèrit utilitza la nostàlgia d’un paradís perdut com a 

reclam per captar l’atenció del lector-espectador. Croàcia tracta de construir la seva 

marca turística entorn de la reivindicació de la conservació dels seus valors naturals. 

La fotografia es troba emmarcada com si fos una postal turística. 

Enfront de la devastació mediambiental característica d’àmplies zones del 

Mediterrani, Croàcia es postula com una zona que ha preservat el seu medi 

ambiental. La natura com a espectacle conservat fidel al seu passat esdevé el màxim 

reclam per visitar aquest país. El contingut d’aquest enunciat pot ser interpretat 

també, com en el cas V. 2, no solament com una nostàlgia del paradís natural 

L’element natural actua com a Objecte a conquerir per part del 

consumidor tot visitant la costa croata dins d’un relat prevalent de 

marca temporal associat a la semàntica de la nostàlgia.  
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perdut, sinó en clau afirmativa com una constatació d’un país que s’ha mantingut 

fidel a la seva herència. La història i la natura esdevenen els dos motius que 

construeixen la imatge de Croàcia com a destí turístic. 

 A la part superior i inferior de la imatge apareix un text lingüístic explicatiu 

que relaciona el doble atractiu que suposa entrar en contacte amb “... toda la 

herencia cultural y natural de un país cercano y colorista. Recorre parques 

naturales y tesoros artísticos que son Patrimonio de la Humanidad”. Alhora 

s’apel·la a l’esperit d’aventura i evasió de l’espectador convidant-lo a recórrer 

centenars d’illes com les de la imatge. 

 Segons aquest text, l’esperit del Mediterrani consisteix en conjuminar el 

respecte pel patrimoni natural i cultural, que tindrà en Croàcia un cas exemplar. La 

diversitat de possibilitats d’aquest destí turístic es manifesta en una variació 

cromàtica, on en la imatge de les illes predomina el verd i el blau, mentre en la 

fotografia de l’escultura i en la pintura del logo del país apareixen com a colors 

dominants el vermell i el groc. 
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Fitxa de l’anunci: 

V. 7. Viatges 

Marca: Lleida. 

Revista: Viajes National 
Geographic, juny 06, pàg. 139. 
 
 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquesta imatge, unes roques volcàniques han agafat una forma artística com si 

fossin el resultat de la intervenció humana. L’element natural es converteix en un 

objecte de contemplació estètica per part d’un grup de turistes que recorren un camí 

de terra. En la part superior de les roques apareix superposat l’enunciat lingüístic 

“Esculpido a mano (por la madre naturaleza)”. La natura agafa unes 

connotacions maternals com la creadora de tan bella figura. L’element natural 

realitza una doble funció: com un lloc apte per a l’aventura i com un espai de 

contemplació estètica. La fotografia ocupa tota la pàgina provocant que l’espectador 

estigui més endins del lloc. 

En aquest discurs centrat en el “natural”, l’element natural realitza una 

funció narrativa d’Ajudant en la formació d’un relat geogràfic que 

proposa al consumidor un contracte doble d’autenticitat i bellesa. 
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 A la part de sota de la imatge, en un cos de lletra petit, s’informa sobre el lloc 

i l’origen d’aquestes formacions geològiques. Dins de la pròpia roca s’han fet 

habitatges i esglésies “... que muestran frescos de hace casi 1600 años”. 

L’acció de l’home ha creat una mena de cases-cova on es viu en estret contacte amb 

la natura. S’ajunta una doble originalitat: per una banda, la d’unes roques resultat 

d’unes alteracions geològiques úniques, i, de l’altra, la presència al seu si de cases i 

esglésies que conserven frescos mil·lenaris.  

Una altra vegada, com en V. 2 i en V. 6, es localitza un cas on el destí turístic 

es construeix a partir de la combinació harmònica entre un element natural 

meravellós i insòlit amb un element històric d’origen remot. D’aquesta manera, el 

discurs del sublim i dels orígens es complementen. 
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V. 8. Viatges 

Marca: Turquia. 

Revista: Viajes National Geographic, juny 06, pàg. 126. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

Destaca sobre el conjunt de la imatge l’eslògan de la campanya amb un cridaner 

fons vermell: “Feeling Lleida! Te emocionarás”. El text lingüístic s’adreça 

directament al lector-observador per mitjà d’un díctic assegurant-li una emoció futura 

garantida. Es tracta d’un mecanisme retòric anàleg a la profecia que s’autocompleix. 

Com el text té una voluntat informativa es col·loca amb una mida ben visible un 

telèfon i una pàgina web de contacte per tal de formar part del club d’amics de 

Lleida. Es busca “privatitzar” un espai geogràfic concret perquè els seus visitants-

consumidors se’l facin seu i el visquin com a propi. 

 

 

L’element natural porta a terme una funció narrativa d’Ajudant respecte 

d’un relat geogràfic dominant connectat amb un relat relacionat amb 

uns personatges que proposa a l’espectador un contracte d’identitat 

(“tu pots ser com ells”). 
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ELEMENTS FORMALS 

En V. 8 una església gòtica es situa en un paisatge d’alta muntanya. El tipus d’imatge 

podria ser, perfectament, confós amb una postal arquetípica dels Pirineus lleidatans. 

S’utilitza el tòpic visual per promocionar Lleida com un destí turístic. L’estructura 

compositiva és d’allò més tradicional. Es busca un tipus de turisme familiar i 

benestant. De forma semblant als textos V. 2 i al V. 6 es conjumina història i natura 

conformant així un sincretisme de singular atracció. 
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Fitxa de l’anunci: 

V. 9. Viatges 

Marca: Viajes Marsans. 

Revista: De Viajes, maig 06, pàg. 27. 

 

ELEMENT NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

Hi apareix un text escrit a mà on es barregen diferents mides (cursives, negretes, 

etc.), fet que implica irregularitat i informalitat. El text lingüísitc és: “Para tener una 

buena vista del Colibrí de cola larga debes sentarte muy quieto al borde 

del agua. Con una bebida en la mano. Lo sentimos, las reglas son las 

reglas.” L’enunciat és de caràcter instructiu indicant al lector-espectador aquelles 

passes que ha de seguir per contemplar una au típica de Jamaica. El text adquireix 

un caire lúdic amb una conclusió que apel·la a l’esperit de comprensió davant 

d’aquesta forma de viure. 

“Viajes Marsans” representa una visió de Jamaica associada al tòpic d’una 

vida tranquil·la i relaxada en estret contacte amb la natura, però amb totes les 

L’element natural compleix una funció narrativa d’Ajudant respecte 

d’un relat dominant relacionat amb un lloc “Jamaica” que és un mot 

màgic associat a un clixé exòtic. 
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comoditats modernes. L’element natural es converteix en un marc poderós que 

coadjuva en la conquesta d’una vida pausada. 

 

ELEMENTS FORMALS 

En la imatge V. 9 es posa en escena una composició vertical dividida en dues 

meitats. La meitat superior és un paisatge costaner, i, en l’altra meitat, apareix en 

lletres ben grosses el mot de Jamaica amb un fons de fusta. En el paisatge 

sobresurten dues cadires col·locades, estratègicament, davant del mar i encerclades 

per una espessa vegetació, com si fos una cova arrecerada del sol amb unes grans 

vistes. La natura es converteix en un espai idoni per a la contemplació ociosa i per a 

la tranquil·litat civilitzada amb el confort d’una beguda en la mà tot assegut en una 

gandula. 
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Fitxa de l’anunci: 

V. 10. Viatges 

Marca: Malta. 

Revista: De Viajes, juny 06, pàg. 43. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’enunciat lingüístic és “Malta, descubre el corazón del Mediterráneo”. Es 

convida el lector-espectador a descobrir l’illa de Malta, venuda com un lloc 

emblemàtic del Mediterrani. La mare adopta una posició d’esquenes a l’espectador-

lector en una imatge no gaire nítida contemplant el paisatge mentre el seu fill dorm. 

Es tracta d’un paisatge reposat sense edificacions, tan sols amb uns para-sols. El cor 

de Malta és un lloc de platges tranquil·les sense massificacions o alteracions brutals 

de l’entorn natural. Un lloc adient perquè l’espectador es retrobi amb l’essència del 

Mediterrani. 

 

Dins d’aquesta història, l’element natural compleix una funció narrativa 

d’Objecte a assolir per part del consumidor visitant Malta. La marca 

proposa un relat prevalent relacionat amb un lloc (l’illa de Malta) 

connectat a un relat de personatges (un fill i una mare). 
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ELEMENTS FORMALS 

En la societat moderna la platja és un dels escenaris que més recorden la idea de 

paradís natural. La platja, però, combina significats molt distints. Pot implicar 

descans o aventura, reflexió solitària o intensa relació social. En aquest cas trobem 

dos personatges, una mare i un fill, tombats en una platja de Malta. L’espai natural 

es converteix en un lloc idoni per al repòs i el descans. Platja i família són els dos 

motius temàtics que conformen aquesta narració. 
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Fitxa de l’anunci: 

V.11. Viatges 

Marca: Mondial Assistance. 

Revista: De Viajes, juny 06, pàg. 45. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

Es tracta d’una fotografia metafòrica en blanc i negre que l’estilitza, i, per tant, la 

metàfora queda més clara. Aquest cromatisme contrasta amb el color vermell del 

nom de la marca “Mondial Assistance”, color vermell de la sang i de la vida, d’una 

empresa que precisament es dedica a assistir els accidentats arreu del món.  

El receptor del missatge s’autoreconeix com a professional i eficaç a través de 

l’enunciat lingüístic “En buenas manos”. L’objecte “ampolla”, metàfora de la 

demanda d’auxili, obtindrà una ràpida resposta. Per mitjà d’una interrogació retòrica 

en primera persona del plural “¿Alguien nos necesita?” la marca ofereix el seu 

ajut i suport. 

L’element natural compleix una funció narrativa d’Ajudant dins d’un 

relat prevalent sobre un “saber fer” connectat amb un relat geogràfic 

que remet a l’espectador al tòpic cultural d’un missatge de nàufrags 

que arriba a la costa després d’una llarga travessia. 
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ELEMENTS FORMALS 

En la imatge V. 11 s’observa una ampolla de vidre llançada al mar, que recrea el 

motiu clàssic del missatge de socors d’uns nàufrags perquè arribi a la costa més 

propera empès pel corrent de l’aigua. Per si n’hi havia encara cap dubte, dins de 

l’ampolla s’hi veu un paper doblegat. L’element natural és una platja d’aigües 

transparents amb unes palmeres de fons. En un context de naturalesa salvatge es 

representa un objecte intacte lligat a la civilització que atenua l’efecte d’inseguretat 

provocat sobre l’espectador-observador per la naturalesa indòmita. 
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Fitxa de l’anunci: 

V. 12. Viatges 

Marca: Lleida. 

Revista. De Viajes, juny,  

pàg. 89.  

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS FORMALS 

Dins de la campanya turística de la Diputació de Lleida es troba una imatge que 

reuneix un conjunt de persones practicant un esport aquàtic en un espai natural 

idíl·lic. Allò que destaca és la presència del llac. La inseguretat que pugui causar en 

l’espectador les aigües d’un llac muntanyenc es compensa amb la imatge d’unes 

barques conduïdes per unes persones amb armilles salvavides. Es tracta d’una natura 

practicable per anar a fer una acció. 

Per l’expressió corporal dels subjectes, es pot deduir que estan relaxats i 

gaudint de l’experiència. Es tracta d’una naturalesa domesticada ja que les aigües 

estan calmades i el subjectes tenen el control de llur embarcació, a més el sol llueix. 

L’element natural esdevé un mitjà per al plaer del subjecte. A través del contacte 

L’element natural compleix una funció narrativa d’Ajudant dins d’un 

relat prevalent relacionat amb un espai geogràfic connectat amb un 

relat sobre uns personatges on la marca proposa un contracte 

d’identitat (“us hi podeu semblar”). 



 246

amb la natura, hom podrà practicar esport i experimentar emocions profundes que 

l’acostaran a l’ideal estètic del sublim. 
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Fitxa de l’anunci: 

V. 13. Viatges 

Marca: Puerto Rico. 

Revista: De Viajes, juny 06, pàg. 99. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

“Explorar”, “descobrir”, “conèixer”, són verbs transitius habituals en anuncis de 

viatges, sobretot conjugats en la seva forma imperativa. En aquesta imatge apareix 

el següent enunciat lingüístic: “Explora más allá de la playa”. S’incita al lector-

espectador a través d’una ordre-invitació en segona persona del singular a descobrir 

altres llocs fora de l’espai tòpic d’una platja. 

 

ELEMENTS FORMALS 

Aquesta imatge no parla de turisme familiar, sinó d’un turisme practicat per homes 

joves esportistes presents en totes les escenes. El subjecte de la imatge principal se 

L’element natural compleix un paper narratiu d’Ajudant dins d’un relat 

prevalent relacionat amb un lloc (“Puerto Rico”) vinculat amb un relat 

sobre un personatge que proposa a l’espectador un contracte 

d’identitat (“tu podries ser com ell”). 
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situa d’esquenes a l’espectador. Es tracta d’un practicant de surf que contempla les 

onades d’un mar revoltat en un dia ennuvolat. En la part inferior apareixen unes 

altres imatges de menor format que representen diferents espais naturals prototípics 

del Puerto Rico turístic. 

L’element natural es converteix per la seva condició salvatge i verge en el lloc 

idoni per a la pràctica d’esports aquàtics. La natura, com un espai apte per al 

descobriment i la recerca activa de llocs ideals per a la pràctica d’esports, esdevé en 

aquesta narració el reclam temàtic bàsic de Puerto Rico com a destí turístic. 
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ANUNCIS DE MOTOR 
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Fitxa de l’anunci: 

M. 1. Motor 

Marca: Volkswagen Golf TSI. 

Revista: Viajes National 

Geographic, maig, pàgs. 1-2. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

 

ELEMENTS RETÒRICS 

L’enunciat lingüístic és “Con el tiempo hay cosas que pierden el sentido”. Es fa 

un paral·lelisme temàtic entre els efectes amnèsics que provoca el pas del temps 

sobre qualsevol subjecte, i la sensació que provoca a l’usuari conduir un “Nou Golf 

TSI” on el conductor ideal s’oblida de repostar gasolina gràcies a la seva gran 

autonomia de consum. 

 

 

 

L’element natural compleix una funció narrativa d’Ajudant dins d’un 

relat dominant relacionat amb un “saber fer” i una matèria que planteja 

al consumidor un contracte de submissió relativa (“utilitzeu aquest 

producte”) connectat amb un relat geogràfic (el viatge). 
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ELEMENTS FORMALS 

En aquesta fotografia es reprodueix un automòbil creuant una planura amb un 

paisatge ennuvolat. La benzinera s’esvaeix al seu pas. Curiosament, té un rellotge, 

símbol del pas del temps. Aquest cotxe no necessita quasi gasolina perquè continuï 

el seu trajecte. Cromàticament, el vermell de l’objecte és l’únic vermell en tot l’anunci 

juntament amb la lletra “I” de TSI. Es destaca així el baix consum del producte. 

D’altra banda, les línies paral·leles de la imatge proporcionen una sensació de 

viatge, de recorregut constant. En aquesta fotografia hi ha, a més, molt de cel que 

representa el temps. 

 L’automòbil travessa un paisatge muntanyenc que simbolitza la llibertat de 

moviments proporcionada per la conducció de la màquina. No hi ha res que l’aturi ni 

el pugui frenar dotant el seu usuari d’un gran poder de moviment. La natura 

monòtona en forma de paisatge contrasta amb el cotxe vermell que és qui 

proporciona l’alegria. 
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Fitxa de l’anunci: 

M. 2. Motor 

Marca: Nuevo Toyota Rav4. 

Revista: Viajes National Geographic, maig 06, pàg. 13. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquesta escena es representa un tot-terreny de la marca Toyota realitzant una 

maniobra envoltat de contenidors d’un port mentre cau una intensa tempesta. 

Malgrat que les circumstàncies climatològiques són molt adverses, el conductor de la 

màquina no solament no perd el control, sinó que la conducció es converteix en tot 

un repte. L’enunciat lingüístic afirma “Nuevo Toyota RAV 4. Redefine tu 

diversión”. Es personalitza el missatge buscant la complicitat d’un hipotètic 

conductor apel·lant al motiu de l’entreteniment. 

L’element natural compleix una funció narrativa d’Ajudant dins d’un 

relat dominant basat en un “saber fer” que proposa al consumidor un 

contracte de submissió relativa (“utilitzeu això”) i un contracte de 

mestratge (“sabreu fer això”) encadenat a un relat relacionat amb un 

lloc. 
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 De forma semblant a l’anterior imatge, la natura es troba revoltada, es tracta 

d’una natura que es pot anomenar “tigre”, salvatge i violenta, però idònia perquè 

l’usuari-consumidor gaudeixi d’una experiència de risc sota control per mitjà d’una 

conducció activa. La natura salvatge acaba sent vençuda, dominada lúdicament pel 

subjecte gràcies a l’acció del producte concebut com a instrument de la utopia en 

forma d’aventura. 
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Fitxa de l’anunci: 

M. 3. Motor 

Marca: Mitsubishi Motors. 

Revista: Viajes National Geographic, maig, pàg. 123. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En la imatge M. 3 es reprodueix un paisatge polar on al capdamunt d’un iceberg 

apareixen una zebra i uns pingüins. La presència d’aquests dos animals li 

proporciona un toc d’irrealitat a una escena que sembla “natural”. Aquest fet provoca 

una sensació d’estranyament en l’espectador. El cotxe té la capacitat de col·locar al 

seu usuari en una situació extraordinària. Tot i que no apareix en la fotografia, té les 

rodes embrutades de gel. El “Mitsubishi Motors” arriba tan lluny que ha vist paisatges 

que ningú més hi veuria. L’escena és extraordinària com el mateix producte. 

 L’enunciat lingüístic “Lo que quieras – Donde quieras” incideix en aquesta 

idea sobre la capacitat gairebé il·limitada que té el “Nuevo L200” per arribar allà on 

sembla més inimaginable i fabulós.  

Per una altra part, la presència de tonalitats blanques, blaves i grisos 

metàl·lics provoca que només sobresurti la marca en color vermell. El propi color de 

L’element natural compleix una funció narrativa d’Objecte que hom 

podrà assolir utilitzant un Mitsubishi. 
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la pintura de l’objecte és semblant al de l’aigua. L’element natural és emprat com un 

mitjà que demostra el poder utòpic de l’automòbil per arribar a llocs recòndits on és 

possible contemplar escenes increïbles i insospitades. 
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Fitxa de l’anunci: 

M. 4. Motor 

Marca: Volkswagen Passat. 

Revista: Viajes National Geographic, juny 06, pàg. 6. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquesta imatge es contempla un cotxe aparcat juntament a un embarcador d’un 

llac en un paisatge d’alta muntanya. La narració implícita, proporcionada per les 

marques de les ones de l’aigua, és que el conductor ha anat fins a l’embarcador i ha 

saltat a l’aigua. El cotxe és el mitjà que porta l’usuari a aquest lloc. La natura esdevé 

un lloc per sentir sensacions profundes. 

En aquest cas, la natura és un escenari bell que comparteix amb l’objecte les 

seves qualitats positives. La condició sublim de l’espai natural equival a la perfecció 

d’un producte “estudiado al milímetro a nivel sensorial”. Aquelles emocions 

oblidades, l’usuari les recupera per mitjà de les sensacions despertades per la 

L’element natural compleix  una paper narratiu d’Objecte assolit pel 

producte per mitjà d’un relat dominant relacionat amb un “saber fer” 

vinculat a un relat geogràfic. 
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conducció d’un producte, on a l’igual que el paisatge sublim, envia missatges 

agradables a tot el cos a través de l’olfacte, el tacte, l’oïda i la vista. 

La marca ha agafat allò millor que es troba en la natura per traslladar-lo a la 

fabricació d’un automòbil. La natura realitza un doble paper retòric com a model 

d’inspiració per a la realització de l’objecte sensorialment perfecte i com a marc 

inclusiu de l’acció. 
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Fitxa de l’anunci: 

M. 5. Automòbil 

Marca: Lancia. 

Revista: Viajes National Geographic, juny 06, pàg. 17. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquesta imatge es realitza una analogia entre les característiques d’un mol·lusc 

cefalòpode i les del nou “Lancia Ypsilon”. Es treu l’element natural del seu context 

habitual (l’element aquós) perquè impliqui la mateixa estranyesa que veure un cotxe 

amb aquests colors. Es produeix un paral·lelisme cromàtic entre l’objecte i l’element 

natural. Tots dos, a més, són “perillosos” en el sentit que desperten l’atracció. 

L’enunciat lingüístic aclareix qualsevol mena de dubte en la interpretació del 

missatge: “Su picadura paraliza el corazón. Su visión corta la respiración”. La 

visió del mol·lusc impressiona tant com la visió del producte. 

L’element natural compleix una funció narrativa d’Ajudant respecte 

d’un relat prevalent relacionat amb un “saber fer” i una matèria que 

proposa al consumidor un doble contracte de mestratge i de submissió 

relativa. 
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 Aquest automòbil és caracteritzat com un objecte que trenca les regles del 

color i les de la tecnologia. S’apel·la a un motiu estètic i a un de tècnic per construir-

ne la imatge de marca. L’estranyesa i originalitat de l’element natural es pretén que 

sigui paral·lela a la de l’artefacte. Així doncs, es busca un perfil de públic que es senti 

singular i diferent respecte dels gustos de la col·lectivitat. 
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Fitxa de l’anunci: 

M. 6. Automòbil 

Marca: Audi. 

Revista: Viajes National 

Geographic, juny 06, 

contraportada. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquesta imatge es ven un automòbil descapotable. Per això, apareix una 

fotografia del cel i dels núvols. És la part de la natura que normalment un passatger 

es perd i descobrirà amb aquest utilitari. El cel és un element natural caracteritzat 

per la seva inaccessibilitat i immutabilitat, és també símbol de la transcendència i de 

l’ordre còsmic. La natura és emprada com un mitjà retòric per aconseguir un objectiu 

que la traspassa. Els núvols agafen la forma del mapa del món. Cromàticament, 

destaca el blanc i el blau dels núvols i del cel que contrasta amb el negre del text 

lingüístic principal i, sobretot, amb el vermell de la marca “Audi” que realitza una 

funció de sinècdoque respecte el conjunt del producte. 

L’element natural desenvolupa un paper narratiu d’Ajudant que 

col·labora en la configuració d’un relat vinculat a un lloc que relaciona un 

mitjà terrestre com un automòbil amb un mitjà aeri com el cel. 
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L’enunciat lingüístic és “Descubre otro mundo. Audi Cabrio S4”. Cal 

destacar la importància de l’expressió “otro mundo”, un altre món que acostuma a 

passar desapercebut. S’apel·la al motiu de la recerca d’una altra realitat que 

traspassa els límits de l’experiència convencional. S’adreça directament al lector-

espectador per buscar la seva implicació en aquesta aventura perceptiva.  

A la part superior, apareix un altre text lingüístic en un cos de lletra més petit 

que diu: “A la vanguardia de la técnica”. Aquells investigadors i innovadors són 

els que estan a l’avantguarda tecnològica, canvi que obre la porta a la contemplació 

per part de l’usuari d’una perspectiva diferent sobre l’entorn. 
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Fitxa de l’anunci: 

M. 7. Motor 

Marca: Cadillac. 

Revista: El Mueble, núm. 528, pàg. 5. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En la part superior d’aquesta imatge es reprodueix un fenomen natural conegut com 

a tornado, i en la part inferior apareix un automòbil “Cadillac” en moviment amb els 

vidres enfosquits, sense que l’espectador pugui entreveure el rostre del conductor. 

Es tracta d’una natura “tigre”, violenta, igual de forta que el motor turbo d’aquest 

objecte. S’empra un element natural a l’igual que en M. 5 com una metàfora de les 

característiques atribuïdes al producte (“potència”, “força”, “energia”). Al mateix 

temps, la natura de color blau és el diesel. 

 L’enunciat lingüístic principal afirma que “Mucho más que un coche. Es un 

Cadillac”. La marca juga amb la idea del seu valor afegit respecte la resta de 

competidors. No endebades en l’imaginari popular s’associa un “Cadillac” al luxe i a 

L’element natural realitza un paper narratiu d’Oponent dins d’un relat 

prevalent relacionat amb una material tecnològic i un “saber fer” 

connectat a un relat sobre un lloc geogràfic. 
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la riquesa. En aquest cas, es treballa la idea de la “força” de l’artefacte amb un 

disseny poderós que recorda, fins i tot, en la part frontal a un blindat com si fos el 

“sobirà” omnipotent de la carretera. 
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Fitxa de l’anunci: 

M. 8. Motor 

Marca: Jeep Commander. 

Revista: Car and Driver, núm. 128, pàg. 23. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquesta imatge es ven la novetat que el tot-terreny promocionat té set places. Es 

trasllada la situació de la col·locació de l’objecte al mar a través de la figura de set 

pals de submarinistes. A través d’una hipèrbole temàtica es fa veure que el producte 

prové de les profunditats del mar. Es tracta d’una natura domesticada que serveix 

com a il·lustració de les característiques del producte. 

Cal destacar que l’anunciant es cura en salut i adverteix en lletra petita que 

es tracta d’una ficció publicitària, i, afegeix que “[...] Jeep recomienda una 

conducción responsable y respetuosa con el medio ambiente [...]”.  

Aquí es produeix una certa dissonància comunicativa perquè es representa 

l’objecte realitzant unes accions agressives amb l’entorn natural i alhora s’adverteix 

L’element natural desenvolupa un rol narratiu d’Oponent antagonista 

vençut gràcies a la intervenció d’un producte tecnològic. 
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que són fruit de la invenció publicitària. Allò que, tanmateix, no és fruit de la ficció, 

és el regust militarista de l’apel·latiu “Commander” de la marca. 
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Fitxa de l’anunci: 

M. 9. Motor 

Marca: Mitsubishi Motors. 

Revista: Car and Driver, núm. 128, pàg. 37. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

Com pot millorar-se la versió d’una cosa ja existent? Com pots millorar un gat? Amb 

un cap de lleó. En aquesta imatge s’empra un animal per tal de fer una analogia amb 

l’objecte. Es tracta d’un fotomuntatge marcat per la desproporció entre el cos 

empetitit del lleó i el seu cap ben gran amb la boca oberta mostrant uns afilats 

queixals. 

El nou “Mitsubishi Colt” és un cotxe petit, però millorat (“El Colt de siempre 

pero mejorado”). S’apel·la a la tradició, però a un costum perfectible. Si el lleó 

tradicionalment simbolitza la fortalesa, aquí es tracta d’un lleó amb un cos limitat. 

Destaca més per la seva personalitat i grapa que per la seva envergadura i volum. La 

seva expressió facial expressa un caràcter colèric i rabiós, agressiu i bel·licós, com el 

propi nom de l’automòbil, “Colt”, marca d’un conegut revòlver. 

L’element natural actua com a Ajudant que serveix per exemplificar a 

través d’un símil les millores produïdes en un producte tecnològic. 
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Fitxa de l’anunci: 

M. 10. Motor 

Marca: Kia Motors. 

Revista: Car and Driver, núm. 128, contraportada. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

Dins d’una imatge molt poblada de la sabana africana apareix entre zebres, nyus i 

gasel·les, la figura d’un automòbil com si fos una classe d’animal més. L’enunciat 

lingüístic reforça aquesta idea amb l’afirmació “Una nueva especie”. Es concep la 

natura com a origen de la vida, com a “Mare Natura”, i com a espai habitat per 

animals salvatges. Aquest automòbil té la capacitat, a l’igual que el de la imatge 3, 

de portar el seu usuari a destins on es pot contemplar una natura habitada per 

animals salvatges. 

Mentre els diferents animals formen grups, l’objecte apareix sol paral·lel a 

una zebra que camina en sentit contrari respecte el seu ramat. Segons el discurs 

subjacent, l’objecte s’integra perfectament en un entorn natural esdevenint una 

espècie més de la selva. Es tracta d’un model adient per realitzar viatges a espais 

L’element natural actua com a Objecte controlat gràcies a la intervenció 

del producte tecnològic en un espai natural salvatge. 
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naturals feréstecs que despertaran les emocions dels seus usuaris tot sentint-s’hi 

més lliures i complets. 
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Fitxa de l’anunci: 

M. 11. Motor 

Marca: Volvo. 

Revista: Car and Driver, núm. 129, pàg. 11. 

 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquest cas es representa una composició en tres columnes on la primera és 

partida en tres franges. En la primera franja, un conductor circula sense capota amb 

les llums enceses sota un cel a trenc d’alba. En la segona, apareix una imatge d’unes 

muntanyes emboirades a la vora d’un camí. En la darrera, l’objecte circula amb tres 

passatgers amb la capota desplegada, al costat d’un paisatge amb núvols baixos, 

que formen una mena de tapís irregular de color blanc respecte el terra. A la banda 

de l’esquerra, hi ha dues franges rectangulars allargades que recreen un paisatge 

ennuvolat amb un cel de tonalitats ocres i grisenques. L’objecte és el mitjà per anar 

als llocs més llunyans. 

L’element natural realitza una funció narrativa d’Ajudant dins d’un relat 

prevalent relacionat amb una matèria i un “saber fer” connectat a un 

relat vinculat a un espai geogràfic. 
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 Es tracta d’una natura expressada per mitjà de fenòmens metereològics 

extrems d’una gran visualitat. Com afirma el text lingüístic, l’objecte “Volvo” arriba 

allà on no pot fer-ho la civilització: es tracta de llocs ben allunyats fora dels circuits 

geogràfics habituals, més enllà de la cobertura del mòbil, fora de l’àmbit del seu 

sistema de navegació, lluny d’aquells llocs que les revistes publiciten, completament 

perdut, només amb el teu amic, el silenci. S’apel·la a una vida senzilla, allunyada de 

la ciutat, en contacte amb una natura en estat pur. 

La natura és símbol de llibertat, esdevé el marc de l’alliberament individual 

respecte la vida quotidiana. L’objecte és el mitjà que permet l’individu escapar cap a 

espais allunyats del remolí urbà i de la rutina quotidiana. 
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Fitxa de l’anunci: 

M. 12. Motor 

Marca: Smart Daimler-Chrysler. 

Revista: Car and Driver, núm. 129, pàg. 65. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquesta imatge s’utilitza la natura com a marc de fantasia a través de la 

representació de la figura del monstre del llac Ness per tal de fer una analogia amb 

el preu de l’objecte. El cost de l’automòbil “Smart” és tan sorprenent com la visió del 

monstre del llac Ness per part de l’espectador (“nadie creerá que has visto un 

diesel cdi a un precio así”). El missatge de fons és que els miracles són possibles 

tot i que tothom negarà la seva existència. La natura adquireix un valor com a mitjà 

on es produeixen fets fantàstics i miraculosos. 

 Aquest exemple del monstre del llac Ness és conegut per tothom, sobretot 

per part de les generacions joves. Per les característiques de l’objecte, és el perfil 

preferent de públic al qual s’adreça l’anunci. L’espectador interpreta fàcilment aquest 

cas associant-lo al món del fantàstic. Es tracta d’un argument per associació 

L’element natural desenvolupa una funció narrativa de Subjecte de la 

narració dins d’un relat dominant que utilitza una figura fantàstica per 

establir un vincle analògic amb el producte promocionat. 
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focalitzant la característica del “fantàstic” i el “sorprenent”, vincle relacional entre 

l’element natural i l’objecte, que esdevé la peça fonamental de l’argumentació. 
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Fitxa de l’anunci: 

M. 13. Motor 

Marca: Jeep Grand Cherokee. 

Revista: Automóvil, núm. 340, pàg. 79. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquesta escena s’observa un automòbil de la marca “Jeep” aturat enfront d’un 

edifici senyorívol, que té un mirall a través del qual es reflecteix l’objecte travessant 

un toll d’aigua d’un carrer urbà. L’aigua marca la diferència entre la ciutat i la natura 

salvatge. 

L’enunciat lingüístic és “Salvajemente urbano”. Trobem la premissa major 

implícita que aquest objecte és “salvatge”. El propi nom del model “Cherokee” remet 

a la idea de la terra salvatge. S’atribueix a l’automòbil per mitjà d’una personificació 

una característica més pròpia d’un ésser viu que d’un objecte inanimat, un tret més 

comú d’un entorn natural que d’un entorn civilitzat.  

L’element natural desenvolupa un paper narratiu d’Oponent, encarnat 

en la imatge d’una natura salvatge, que gràcies a l’acció del producte és 

sotmesa i domesticada convertint-se en un element atractiu més de 

l’espectacle de la conducció. 
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L’altra premissa és que aquest automòbil és “urbà”. La combinació de totes 

dues premisses contribueix a construir la seva imatge de marca com un mitjà 

agressiu que permet exercir el domini sobre els carrers de la ciutat salvant tot tipus 

d’obstacles o impediments. 

D’altra banda, el mirall de l’edifici es converteix en una mena de pantalla 

imaginada de cinema que representa una escena del trajecte que ha fet l’objecte fins 

arribar al seu destí. La natura és sotmesa a través de l’objecte als designis de l’heroi 

protagonista, el rei de la jungla urbana. 
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Fitxa de l’anunci: 

M. 14. Motor 

Marca: Honda. 

Revista: Automóvil, núm. 341, pàg. 35. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquesta imatge es reprodueixen petites fotografies de records que il·lustren 

moments d’oci d’una família realitzant diferents activitats en el seu temps lliure: 

caminant per la muntanya, muntant a trineu, pescant, a la platja, en una sínia, 

gronxant-se, etc. Per transportar els protagonistes al destí, apareix fotografiat en la 

part inferior un automòbil familiar d’àmplies dimensions. La natura és únicament el 

marc del record o l’objecte del record. 

 L’enunciat lingüístic és “Nuevo Honda Accord Tourer. Diseña tu tiempo 

libre”. Trobem la premissa implícita que tothom posseeix temps lliure i té la 

capacitat econòmica i vital d’organitzar-se’l. L’enunciat pot ser interpretat de dues 

maneres: la primera implica que les característiques tècniques i de volum de l’objecte 

condicionen el disseny del temps lliure del seu usuari; la segona convida a 

L’element natural desenvolupa un rol narratiu d’Ajudant en la 

configuració d’una composició amb diferents escenes que representen 

escenaris d’un temps alliberat de la llosa laboral. 
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l’espectador a organitzar el seu temps d’oci amb l’ajut de l’objecte però sense que 

aquest el mediatitzi. El producte es postula com un coadjuvant que permet a una 

família gaudir d’una sèrie d’experiències agradables de caire esportiu i lúdic, moltes 

de les quals són en contacte amb la natura. 
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Fitxa de l’anunci: 

M. 15. Motor 

Marca: BMW. 

Revista: Viajes National Geographic, núm. 75, pàg. 13. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquesta escena un cotxe circula per una carretera amb un paisatge desenfocat. 

Es tracta d’un entorn realista, però ens apropa al costat oníric de la nostra ment. 

L’element natural es representa de forma que s’assembli a un escenari que recordi al 

del món del somni. 

El cotxe es postula com un objecte a somiar que pot ser accessible. 

L’enunciat lingüístic afirma: “Es curioso lo cerca que estamos de los sueños, 

sin saberlo”. En un to col·loquial, un subjecte indefinit que agafa la forma de la 

primera persona del plural adverteix sobre la proximitat dels somnis tot i la seva 

aparent distància. Tan sols cal prendre’n consciència per portar-los a terme. Es 

pressuposa implícitament que adquirir un “BMW” equival a un somni, i que tothom té 

el poder adquisitiu necessari per fer-ho. 

En aquesta estructura narrativa, l’element natural actua com a Ajudant 

dins d’un relat dominant relacionat amb una matèria tecnològica i un 

“saber fer” connectat a un relat subsidiari sobre un lloc geogràfic. 
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ANUNCIS DE TECNOLOGIA 
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Fitxa de l’anunci: 

T. 1. Tecnologia 

Marca: Movistar. 

Revista: PC actual, núm. 185, pàg. 11. 

 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquesta composició s’observa un personatge femení assegut en un bar cafè amb 

una altra persona que no s’hi veu, però s’intueix per la presència de dues tasses. De 

fons, apareix un paisatge difuminat. El subjecte trasllada la seva oficina allà on vol. 

La natura representa la llibertat mirada per la protagonista. L’espectador contempla 

el paisatge desenfocat mentre l’esmorzar apareix enfocat. 

En un lloc central de la imatge, s’observa un telèfon mòbil amb un text 

lingüístic que explica les principals característiques del producte. Aquest objecte 

tecnològic permet treballar-hi d’una forma flexible i adaptable a les necessitats vitals 

del seu usuari, i anar més enllà de l’espai tradicional d’una oficina. 

L’element natural realitza una funció narrativa d’Ajudant dins d’un relat 

relacionat dominant relacionat amb un personatge que empra un 

material tecnològic que li permet gaudir d’un paisatge des del confort 

d’una cafeteria. 
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 L’enunciat lingüístic és “Lo que más me gusta de mi oficina son las 

vistas”. L’oficina convencional caracteritzada per ser un espai tancat i rígid es 

converteix aquí en un espai obert a l’exterior. S’inverteix el curs normal dels 

esdeveniments per destacar la flexibilitat en el lloc de treball facilitada per un telèfon 

mòbil. Mentre el personatge pren un àpat pot alhora atendre els seus clients i 

relaxar-se a través de la contemplació d’un paisatge. D’aquesta manera, la natura es 

configura com un espai d’alliberament respecte la rutina laboral.  
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Fitxa de l’anunci: 

T. 2. Tecnologia 

Marca: Wanadoo. 

Revista: PC actual, núm. 185, pàg. 15. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquest cas, l’element natural s’utilitza com un exemple visual per desenvolupar un 

paral·lelisme amb l’augment d’activitat d’una empresa. El text es troba dividit en 

dues parts. En la primera, on predomina el color verd, un subjecte d’esquenes a 

l’espectador observa com ha crescut el bruc. Aquest tipus de verd remet a la llar 

unifamiliar on hom viu —ja que s’està venent allotjament—. L’element natural 

s’utilitza com a metàfora respecte el producte. Hom pot fer, a banda, una lectura 

irònica ja que l’element natural ha crescut tant que el protagonista s’ha quedat ben 

petit i haurà de buscar una nova residència. En la part inferior, destaca el color 

vermell de l’empresa “Wanadoo” on s’exemplifica en un text lingüístic les diferents 

modalitats que millor s’adapten a cada negoci. 

L’element natural desenvolupa un paper narratiu de Subjecte metafòric 

de la història dins d’un relat prevalent relacionat amb un “saber fer” 

connectat a un relat vinculat a un espai natural. 
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 L’enunciat lingüístic es formula a través d’una oració condicional, recurs que 

sovinteja en la publicitat actual: “Si su negocio ha crecido, nuestros planes de 

alojamiento también”. L’ús de les oracions condicionals és un bon truc de la 

publicitat per imposar premisses i conduir el lector per un camí interpretatiu 

determinat. Es troba en el primer terme de l’enunciat lingüístic una pressuposició o 

premissa implícita referida a l’augment del negoci que implica una conclusió implícita, 

on no s’estan d’esmentar el mot clau: “alojamiento”. Aquest mot presenta un doble 

sentit ja que tant pot referir-se a l’allotjament físic proporcionat per una llar com a 

l’espai de memòria virtual que facilita “Wanadoo” a una empresa per gestionar el seu 

negoci. 
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Fitxa de l’anunci: 

T. 3. Tecnologia 

Marca: Hostalia. 

Revista: PC actual, núm. 185, pàg. 57. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquesta imatge s’esguarda una platja i un para-sol en un dia lluminós amb un 

terra de fusta que condueix fins al mar. La natura es concep com un espai de 

llibertat a l’igual que en 1. El mar representa un espai infinit, metàfora d’una llibertat 

que no pot ser més absoluta. 

L’usuari d’una tecnologia sense cables porta la feina amb ell. “Hostalia”, 

empresa informàtica, es dedica a mantenir en perfecte funcionament tots els serveis 

web. La tecnologia facilita el contacte amb la natura gràcies a la flexibilitat espacial 

que proporciona la tecnologia. 

S’utilitza l’argument causal que relaciona un fet amb una causa. Hom 

descansa mentre altres s’hi dediquen. El mot “desconnectar” per mitjà d’una dilogia 

L’element natural actua com a Ajudant d’una estructura narrativa 

vinculada de forma preferent a un “saber fer” que utilitza un espai 

natural com a exemple de la llibertat proporcionada al consumidor que 

adquireix el producte. 



 284

es refereix tant a apagar una màquina com a descansar del treball. La tecnologia 

s’erigeix com un mitjà ja que permet mobilitat i descans, i alhora és la responsable 

que l’empresa continuï funcionant a través de les eines informàtiques. 
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Fitxa de l’anunci: 

T. 4. Tecnologia 

Marca: Movistar. 

Revista: PC actual, núm. 186, pàg. 15. 

 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquesta imatge es representa un gos amb taques de pintura sobre el seu cos en 

un camp de gespa. L’element natural es troba modificat totalment i esdevé una font 

de fets inesperats, però localitzables a través de “Google”. Se l’utilitza com a 

metàfora visual de la capacitat de recerca de “Google”. Si els gossos destaquen per 

la qualitat del seu olfacte per seguir rastres, el mòbil “Movistar” incorporant “Google” 

cerca les coses més estranyes i insòlites. 

L’enunciat lingüístic afirma a través d’una clàusula condicional seguida d’una 

forma imperativa en segona persona del singular: “Si existe, buscálo con tu 

móvil. Movistar lanza Google”. Es parteix de la pressuposició implícita que tot allò 

que existeixi es trobarà amb l’ús de “Google”.  

L’element natural modificat de forma arbitrària funciona dins de 

l’estructura narrativa com a Ajudant que serveix per il·lustrar les 

qualitats del producte com a poderós motor de cerca. 
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 La tecnologia esdevé un instrument poderós que entreté l’usuari: “Ya no hay 

nada que no puedas hacer con tu móvil”. S’adreça directament al lector perquè 

el mòbil és un aparell eminentment individual i personal. En aquest cas, el telèfon 

mòbil es ven com un element lúdic quasi màgic capaç de trobar tot allò que busca 

per mitjà de l’acció de “Google”. L’element natural és un mer mitjà que serveix per 

exemplificar tot apel·lant a l’imaginari popular sobre les virtuts i les qualitats d’un 

telèfon mòbil amb un cercador. 
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Fitxa de l’anunci: 

T. 5. Tecnologia 

Marca: arsys. 

Revista: PC actual, núm. 185, pàg. 137. 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquest cas apareix en la part superior un iceberg, i, a sota, en lloc de gel hi ha tot 

un conjunt bigarrat de signatures. Un iceberg es caracteritza per amagar bona part 

del seu volum sota l’aigua. L’element natural s’utilitza com a metàfora de les qualitats 

de l’objecte. 

La natura serveix com a exemple per il·lustrar la qualitat adjectiva que pretén 

vendre l’empresa “arsys”: la gran quantitat de recursos humans que existeixen 

darrere dels seus productes. Els productes proporcionats per aquesta empresa tenen 

un capital humà que respon per ells. Per la seva banda, l’enunciat lingüístic reforça la 

idea de la invisibilitat d’allò essencial a través d’una frase pròpia del llenguatge 

col·loquial dotada d’un cert halo misteriós: “Lo que se ve no es todo lo que hay”.  

 

L’element natural funciona com a Ajudant dins d’un relat prevalent 

relacionat amb un “saber fer” i connectat a un relat sobre un espai 

geogràfic que serveix per exemplificar les virtuts del producte. 
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Fitxa de l’anunci: 

T. 6. Tecnologia 

Marca: Sage. 

Revista: PC world, núm. 231, pàg. 132. 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquesta escena l’element natural és representat com una metàfora d’una possible 

amenaça respecte de la qual cal protegir-se’n. Els paraigües es situen simètricament 

alineats amb la mateixa tonalitat cromàtica que el fons de l’eslògan de l’empresa 

anunciant. L’antivirus té el mateix color que tota l’escena i el logo de l’empresa. El 

mot clau és la forma imperativa “Protégete” dirigida emfàticament a un potencial 

usuari. 

L’element natural s’empra com a exemple il·lustratiu de com el subjecte 

adopta les mesures necessàries per no ser víctima d’un xàfec. De la mateixa manera, 

l’empresa proporciona la tecnologia antivirus per enfrontar-se a totes les amenaces 

procedents d’Internet. Es fa un paral·lelisme temàtic entre els perills del món natural 

L’element natural realitza una funció narrativa d’Oponent metafòric 

vençut gràcies a la intervenció del producte dins d’un relat dominant 

relacionat amb un “saber fer”, connectat a un relat relacionat amb un 

fenomen climatològic. 
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i els del món de la tècnica resolts a través de l’aplicació de mesures de protecció, 

sigui un paraigües, sigui un sistema de protecció informàtica. 
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Fitxa de l’anunci: 

T. 7. Tecnologia 

Marca: Cisco Systems. 

Revista: PC world, núm. 232, pàg. 169. 

 

ELEMENTS NARRATIUS 

 

ELEMENTS RETÒRICS I FORMALS 

En aquesta il·lustració un subjecte d’esquenes a l’espectador contempla des d’un 

turó una badia. La natura torna a simbolitzar la llibertat, a l’igual que en 1 i 3, 

representada com un horitzó de fons infinit. El cel ocupa la part més important de la 

fotografia. El protagonista d’esquenes a l’espectador, vestit de tardor amb un clima 

propi d’un període laboral, porta en la seva mà esquerra una eina de comunicació 

sense cables que li permet estar contemplant un paisatge amb el mar de fons i poc 

urbanitzat mentre continua estant localitzable. 

L’enunciat lingüístic principal és “sin límites” on s’apel·la a la possibilitat 

d’accedir per part del client a l’oficina des de qualsevol hora i des de qualsevol lloc 

sense cap mena d’obstacle o barrera temporal i física. Es modifica el sedentarisme 

L’element natural desenvolupa un paper narratiu d’Ajudant dins d’un 

relat prevalent sobre un “saber fer” connectat a un relat sobre un 

personatge i a un relat geogràfic. 
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adscrit al treball clàssic d’oficina per mitjà d’una tecnologia sense cables, i es 

pregona un nou tipus de treball molt més flexible i dúctil. 

 La tecnologia s’erigeix en el mitjà que ajuda a canviar la forma de fer negocis. 

La natura és un paisatge que encarna la llibertat, el trencament de la noció 

tradicional de temps i espai laboral. La posició elevada del subjecte li proporciona 

una sensació de control visual sobre el seu entorn, el mateix domini i seguretat que li 

procura en l’àmbit del treball les xarxes d’autodefensa “Cisco Systems”. La posa 

pensarosa del protagonista busca en la contemplació del paisatge un marc idoni per 

a la recerca de la inspiració i l’alliberament respecte de les tensions laborals. 
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