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Bloc 4: La publicitat.

4.1. La imatge en la publicitat.

La publicitat té la finalitat de captar l'interés dels consumidors, fer-los conéixer
un producte i convéncer-los per a que el compren. Els anuncis, generalment,
no fan res més que buscar estratègies perquè el producte o la marca anunciant
acabe  essent significativa per al públic receptor. Podem dir que la publicitat,
més enllà de vendre productes, ven valors, maneres de fer i de ser, sempre
associades a aquests productes.

La imatge juga un paper importantíssim en l'articulació d'aquestes estratègies
comunicatives  i  persuasives.  Contribueix  a  construir  els  personatges  i  les
situacions que se'ns presenten als anuncis. Amb ella es pot crear un món fictici
a partir d'elements reals, que a través de la semblança visual pot esdevenir
completament  verídic  als  nostres  ulls.  Amb  la  fotografia  o  la  imatge  en
moviment es pot seleccionar, mirar els objectes, les persones i les situacions
des del punt de vista més adequat. Les imatges es poden retocar, se'n poden
variar  els  colors  i  les  textures  i  es  poden  barrejar  entre  elles  per  a  fer
muntatges. Aquestes possibilitats permeten manipular els objectes i els cossos
de les persones per a fer aparèixer en els anuncis, no ja allò real, sinó allò
desitjat.

La imatge utilitza totes les seves possibilitats  tècniques i  expressives per  a
construir aquests móns desitjats: els punts de vista són els adequats perquè el
personatge semble més alt, més sensual, més fort, més distant, més alegre.
Les ombres i els tocs de llum modulen les formes dels objectes i dels cossos;
els retocs digitals amaguen les protuberàncies de la pell i en suavitzen els tons;
els enquadraments proporcionen el significat just a l'escena, etc. Obra de la
imatge publicitària són els cossos perfectes segons l'estereotip de moda, els
paisatges magnífics, les cases lluminoses i les situacions impossibles que ens
transmeten a la perfecció una idea.

Momentos de inspiración. BALLANTINE’S.

La transformació d'objectes (ampolla i caixa

de llumins) i la juxtaposició de dos elements

(cara en primer pla que ens mira i ampolla)

ens fan associar ràpidament els significats que

ens susciten cada un d'aquest elements.



Bepure. BEEFEATER.

 La manipulació de colors ens permet recrear un món

idíl·lic i fantàstic i relacionar directament elements del

producte (els glaçons amb el qual serveixen la beguda)

amb aquests lloc idíl·lic i pur (l'aigua amb la noia a dins).

Toda tu energía. CEPSA.

La juxtaposició d'imatges realitzades des de diferents

punts de vista permet simular accions i determinades

 sensacions. El punt de vista subjectiu i el pla detall

 dels ulls del motorista permeten fer patent l'emoció que

sent i connectar amb l’espectador.

Ven a enterrar a tu amigo. LEVI’S.

Es busquen els punts de vista i les angulacions

 més adequades (pla nadir) per a transmetre visualment

una idea, visualitzar el producte i els personatge i crear

el màxim efecte i sensacions preteses.



4.2. Els recursos publicitaris: la persuasió.

Una  definició  de  publicitat  és  “la comunicació  massiva  que  té  per  objecte
informar, persuadir i aconseguir un comportament determinat de les persones
que  reben  aquesta  informació”.  Així,  la  publicitat  persegueix  tres  objectius:
informar, persuadir i aconseguir una determinada compra.

El repte dels publicistes és gran: han d'aconseguir que un producte determinat,
bàsicament idèntic a molts altres del  mateix tipus,  destaque i,  mitjançant  la
persuasió, es convertisca en el preferit. Un repte gran si tenim en compte que
el destinatari ja està saturat de missatges.

Persuadir és portar algú, amb bones o males raons, a fer o creure determinada
cosa. Els publicistes recorren a trucs per atreure l'atenció del  receptor amb
l'objectiu de subjectar-lo. Trucs o recursos que s'usen per a persuadir o, anant
més enllà, seduir.

PARAULES ESQUER Els anuncis que contenen paraules com ara nou, ràpid,
millor, autèntic, genuí, únic, sorprenent, venen més productes.

ATRACCIÓ  SEXUAL Els  anuncis  que  utilitzen  animals,  nadons  o  atractiu
sexual tenen més probabilitat de vendre el producte del qual fan publicitat que
aquells que contenen personatges més neutres, caricaturescs o històrics.

PATRONS IDEALS Els models o patrons ideals de comportament tendeixen a
fer  créixer les vendes.  Així,  trobem joves que reben amor,  afecte i  amistat;
parelles  joves  que gaudeixen de qualitat  de  vida;  mestresses de casa  que
impressionen els marits.

DISSONÀNCIA  COGNITIVA Els  anuncis  capaços  de  provocar  dissonància
cognitiva  incrementen  les  vendes.  La  dissonància  és  la  percepció  de  que
tothom no té allò que l'anunciant suposa hauria de tenir. Es crea dissonància
quan s'afirma, per exemple, que la tecnologia que tenim no és la que hauríem
de tenir. La dissonància crea un malestar que ens mou contra la consonància,
és a dir, ens mou a comprar. Se’ns provoca la necessitat de comprar allò que
no necessitem.



4.3. Productes i promeses.

La publicitat forma part integrant del sistema de producció i de distribució al
servei  de  tots.  Els  fabricants  de  béns  i  proveïdors  de  serveis  necessiten
informar i recordar allò que ofereixen. La publicitat té un efecte estabilitzador de
l'ocupació, tot assegurant la venda regular de la producció. La publicitat és el
fonament de la competència en el  mercat; estimula el  desenvolupament i  la
innovació.
Aquesta seria una vessant positiva de la publicitat: compleix una funció social
informativa  i  econòmica,  és  motor  del  desenvolupament  econòmic,  és  un
impuls dinàmic del mercat. Ara bé, la publicitat va més enllà: ven molt més que
el producte que anuncia. Certament, un anunci concret demana al receptor que
compre un objecte  identificable,  però  l'anunci  porta  missatges implícits.  Per
exemple, el missatge que aquest objecte o producte conferirà un determinat
reconeixement social;  en aquest cas, el  missatge publicitari  va dirigit  més a
l’auto imatge del comprador que no pas a les qualitats funcionals de l'objecte
comprat.
La publicitat ven productes; però la publicitat ven, especialment, promeses. Es
venen  promeses  de  joventut,  promeses  de  bellesa,  de  vitalitat,  de  prestigi,
Molts espots, amb cares plenes de somriure i amb una actitud eufòrica, són
una promesa de felicitat fàcil. Amb la compra de l'objecte promocionat, s'ofereix
una promesa d'èxit social o sexual: l'èxit dels triomfadors gràcies al producte.
Observeu com el següent anunci no ven només el cotxe, promet l’èxit amb les
dones. La publicitat no apel·la a la nostra racionalitat sinó a la nostra emotivitat.



4.4. Anuncis i valors.

Podem imaginar el nostre món sense publicitat? Possiblement no. La publicitat
ens ajuda i orienta a l'hora de prendre decisions de compra. En el nostre món
modern, industrialitzat i consumista, ens seria difícil viure sense la informació
que ens dóna idea sobre tot el que s'ofereix. No obstant, hem d'analitzar si la
publicitat ha de tenir límits o bé si l'objectiu mercantilista d'augment de vendes
ho legitima tot.
La primera i més global consideració que podríem fer sobre el fet publicitari és
preguntar-nos si la publicitat sobrepassa la funció que li és pròpia, és a dir, si
sobrepassa  la  funció  d'informar  i  persuadir  el  consumidor.  I  sobrepassa  la
funció  quan va  més  enllà  del  món  comercial  i  penetra  en  àmbits  culturals,
educatius i socials que no li corresponen. Com sobrepassa la seva funció?

MODELANT MENTALITATS La publicitat contribueix a modelar la mentalitat de
nens, joves i adults; la publicitat indica quins han de ser els nostres ideals, les
aspiracions, els sentiments profunds.

MANEJANT SENTIMENTS Optant més pel camí de l'emotivitat que el de la
racionalitat, la publicitat juga amb els nostres sentiments de culpa, les nostres
pors i angoixes, els sentiments de soledat i les nostres tensions internes.

UNIFORMANT La publicitat esdevé un factor d'integració social, però la seua
integració  és  uniformadora.  Contribueix  a  disgregar  les  subcultures  d'una
determinada  societat  a  favor  d'una  cultura  dominant.  L'eficàcia  publicitària
necessita un màxim de massificació.

ESTIMULANT EL CONSENTIMENT La publicitat mai fomenta la discussió, la
crítica, la reflexió. Cerca el consentiment. Estimula el consentiment a favor de
la situació dominant. Així, la imatge de la subordinació de la dona, transmesa
per  la  publicitat,  legitima  la  seua discriminació  en  la  vida  quotidiana,  en  el
treball, a casa. Reflecteix el que passa a la realitat; però aquesta reproducció
legitima la desigualtat.

ESTABLINT O REFORÇANT VALORS Les persones no sabem viure sense
valorar, és a dir, vivim una actitud positiva i preferencial davant determinades
accions, objectes o persones. La publicitat, seleccionant uns valors i marginant
altres,  reconfigura el  nostre univers de valors atenent sempre a uns criteris
econòmics.

Així, doncs, el fenomen publicitari incideix en àrees que van més enllà de la
seua funció declarada; penetra en àmbits que no li són propis i, en aquests,
opera eficaçment per mitjà de tècniques de psicologia publicitària.



4.5. Tipus de publicitat.

SPOT Espai  publicitari  breu, propi  de la ràdio i  dels mitjans de comunicació
audiovisuals. És el que tradicionalment entenem per un anunci de TV.

PUBLICITAT  ENCOBERTA Publicitat  visual  que  es  troba  estratègicament
col·locada  en  series  de  televisió,  programes  o  premsa,  sense  especificar
clarament  que  es  tracta  de  publicitat.  D’aquesta  forma  enganya  sobre  la
naturalesa publicitària del missatge, ja que el receptor de la publicitat no és
conscient que es troba davant d’un missatge publicitari. Observeu en aquests
fotogrames dos exemples de publicitat encoberta en sèries de televisió.

 
7 vidas Big Bang Theory

PATROCINI La  finalitat  del  patrocini  publicitari  és  diversa.  Per  una  banda,
trobem el  patrocini  radiofònic (estudiat  al  Bloc  3),  que  és  una  forma  de
transmissió de continguts publicitaris destinada al finançament d’un espai de
ràdio. En algunes ocasions és una mateixa emissora qui patrocina un concert o
un producte.

Per altra banda, està el  patrocini esportiu, és a dir, publicitat que té com a
finalitat  finançar  activitats  esportives  mitjançant  diverses  tècniques.  A
continuació, n’esmentes algunes:

 Publicitat al vehicle: El cas més típic és el de cotxes i motos, però hi ha
d’altres, com el ciclisme o, en menys mesura, els esports de rodes com
el  patinatge.  Sovint  és  plasma  amb  una  enganxina  (pegatina)  a  la
superfície del  vehicle,  que pot ser més gran o més petita segons els
diners aportats.



 Publicitat  a  l’equipament  tèxtil:  Molts  esportistes  individuals  o
membres d’un equip llueixen marques als seus respectius equipaments.
El  que  implica  dur-los  sovint  està  recollit  en  una  sèrie  de  clàusules
contractuals  que poden ser  més o menys restrictives segons el  valor
econòmic  de  l’acord.  Als  equips  de  futbol  aquesta  publicitat  baralla
quantitats indecentment milionàries.

 Publicitat  als  complements: Pilotes  de  futbol,  esquís  o  altres
complements d’equipament necessari per al funcionament de qualsevol
esport.

 Tanques publicitàries i cartells: Situades pels voltants de l’estadi per
ser  visibles  durant  tot  el  partit  o  bé  en  determinats  moments,  com
patrocinar  l’entrega  de  premis  o  el  photocall corresponent.  Un  altre
exemple seria el fons que hi ha al darrera quan es fan rodes de premsa.



PUBLICITAT  DIRECTA Hi  ha  diversos  tipus  de  publicitat  directa.  Per  una
banda, i com ja hem estudiat al Bloc 3, està la més coneguda i tradicional, la
publicitat  directa radiofònica.  Narrada pel  mateix  locutor  del  programa, el
qual  la insereix en el  marc del  seu discurs sense que hi  haja cap tipus de
separació (ni formal ni verbal). Exemple:

«(...)  podríamos incluso hacer un libro. Hablando de libros, ¿aún compras tus
libros sin descuento? Atención la que me he montado para enlazar la historia.
¿Aún  compras  tus  libros  sin  descuento?  Pero,  hombre,  a  estas  alturas  ya
deberías saber que en la FNAC todos los libros tienen el precio mínimo (...)»

Actualment, tot i  ser menys heterodoxes i estar fregant en alguns casos els
límits  de  la  legalitat,  trobem  altres  tècniques  de  publicitat  directa més
agressives. Aquestes noves tècniques també empren les imatges com a reclam
publicitari,  encara que treballen amb estàndards de qualitat i originalitat molt
baixos. Així i tot, trobem les següents:

 Mailing: Publicitat enviada al correu postal.
 Emailing: Enviament massiu de publicitat al correu electrònic d’un gran

nombre de persones.
 Cupons de descompte: Els descomptes que ofereixen les marques són

un reclam per als consumidors.
 “Buzoneo”:  Fullets  publicitaris  que  es  deixen  a  la  bústia  dels

consumidors. Solen fer-la empreses properes al domicili del consumidor
bé  en  la  mateixa  ciutat  bé  en  la  mateixa  província.  Per  exemple,
supermercats  (ALDI,  LIDL),  negocis  de  menjar  ràpid  (Telepizza,
McDonalds), tendes d’electrodomèstics (EXPERT), etc.

 “Parabriseado”: Quan els fullets es deixen al parabrisa dels cotxes.
 “Perching”: Quan els fullets es deixen al manillar de les motos
 “Poming”: Quan els fullets es deixen al pom de la porta.

PUBLIREPORTATGE Espai  publicitari  radiofònic de curta durada (menys
de 10 o 15 minuts)  que adopta diferents formes (entrevista,  monòleg d’una
persona aliena a l’emissora, etc.) i que té la finalitat de promoure la compra
d’un producte o servei o d’un conjunt de productes o serveis. Exemple:

«[Inici sintonia programa publicitari]
Locutor: Dolors Martínez, bon dia!
Publicitat: Bon dia, Antoni. Avui vull donar una bona notícia (...)
Locutor: Les bones notícies sempre són benvingudes.
Publicitat: La notícia comercial del dia és aquesta (…). Demà més informació
del Corte Inglés. Molt bon dia.
[Fi sintonia programa publicitari]»



ACTIVITAT  Realització d’una imatge publicitària

Per parelles, realitzeu un anunci institucional (promogut per l’IES  8 de Març)
amb  el  qual  es  pretén  sensibilitzar  sobre  alguna  problemàtica  actual
(assetjament escolar o  buying, addicció a les noves tecnologies, violència de
gènere,  etc)  o bé  promoure alguna activitat  del  centre (actuació musical  o
teatral, entrega de premis, anunci d’un concurs d’audiovisuals, etc).
Haureu de buscar una manera enginyosa de comunicar ràpidament la idea que
es  vol  transmetre.  Tot  i  que  podeu  integrar  text,  el  missatge  ha  de  ser
visualment directe, emprant imatges d’objectes escanejats, imatges cercades a
Internet o bé imatges fotografiades.


