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Introducció

Ja és un fet, el nostre sistema solar ja no té nou planetes, sinó vuit. Per què

sabem ara que Plutó no és un planeta? Per què sabíem abans que Plutó sí que

era un planeta?

Obrint la introducció amb aquesta frase a mode de raonament conclusiu i

amb aquestes preguntes reflexives, i no amb una definició introductòria sobre

la psicologia de la comunicació, pretenem fer present que amb la comunica-

ció no només creem una conversa, un argument o una amistat, sinó també

un sistema solar. Com Copèrnic i el seu gir copernicà, considerarem al llarg

d'aquestes pàgines el gir copernicà del llenguatge, l'anomenat gir�lingüístic,

considerarem els discursos, les narracions, el debat sobre el fet que no es pot

excedir el llenguatge o la inefabilitat de les coses, la suposada –o no– dicotomia

entre realitat i virtualitat, i de quina manera, en conjunt, les noves tecnologies

han afectat i afecten el que entenem per comunicació.

Parlar amb la parella, la mare o el veí, saludar-se o acomiadar-se, fer un acudit

o un petit comentari, discutir l'ordre del dia, tenir una llarga conversa o fer-ne

cinc cèntims, ens pot resultar tan familiar com fer un gest de rebuig, tenir un

gest de generositat, posar cara de preocupació o somriure, caminar o córrer

precipitadament, fer alguna cosa de pressa i corrents o fer-ho tranquil·lament.

En tots aquests casos ens donen o donem informació.

De la mateixa manera que produïm un missatge, també en rebem, és a dir,

entenem alguna cosa. Un element es converteix en un estímul amb significat,

de manera que entenem una cosa, i no una altra. Per tant, ens podem preguntar

què és el que fa que entenguem això i no pas allò altre? Quins elements o

processos donen forma a un significat? Com configurem el que és i el que no

és? En altres paraules, per què anomenem aquest element cotxe i aquest altre

taxi? Per què podem dir gat, gato, chat o cat segons el lloc geogràfic on som?

你好，你叫什么名字?

Podem trobar el conjunt d'accions descrit més amunt tan quotidià com espe-

rar que el semàfor es posi verd per a travessar el carrer, veure l'anunci que in-

dica que arribem a la nostra estació, llegir el diari gratuït al tren, escoltar la

música que ens ve de gust amb l'iPod, enviar un missatge de text amb el mòbil,

arribar a l'oficina i llegir els correus de la safata d'entrada, navegar per a llegir

en línia l'actualitat, xafardejar quines fotografies i comentaris han penjat els

nostres amics al Facebook i reservar un vol i hotel a Internet per a les properes

vacances.

你好，你叫什么名字?

Hola! Com et dius? (Traducció
del xinès mandarí al català.)
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Aquesta petita descripció ens ajuda a entendre que, davant de la comunicació,

hi ha una gran paradoxa:

La comunicació és una cosa tan quotidiana que ens sembla natural. A

la vegada que la seva complexitat queda reduïda a la sensació de trans-

parència i linealitat, la quotidianitat la torna natural en comptes de so-

cial.

Entendrem també com les noves formes de comunicar-nos i les noves tecno-

logies estan agitant la societat de manera que parlem de noves maneres de re-

lacionar-nos i d'ésser. El continu que va des de l'expressió dels gravats i pintu-

res rupestres dels habitants de la cova d'Altamira a Santillana del Mar, durant

el paleolític superior fa 15.000 anys, fins a la xarxa d'Internet ens fa aturar-nos

un moment i pensar en les diferents relacions entre societat, comunicació i

tecnologia.

Marshall McLuhan (1969), en el seu interesantíssim llibre Counterblast, no es-

crit segons l'ús convencional de la prosa, ens diu:

Comencem una altra vegada a estructurar els sentiments i les emocions primordials de
les quals 3.000 anys literaris ens divorcien. Comencem una altra vegada a viure un mite.

Marshall McLuhan (1969). Counterblast (pàg. 17). Londres: Rapp & Whiting Ltd.

Per�què�es�fa�psicologia�de�la�comunicació�en�el�marc�de�la�comunicació

audiovisual?

La psicologia i la comunicació són dos àmbits que sempre han estat interrela-

cionats. La relació mútua entre les dues parcel·les parteix de la necessitat de

l'ésser humà de trobar respostes, entendre i relacionar-se com a agent comu-

nicatiu.

La psicologia i la comunicació mai han estat dues entitats separades,

són indissociables.

La psicologia sempre ha buscat estudiar el comportament humà. Des de la psi-

cologia i les seves diferents escoles s'ha volgut analitzar per què les persones

actuem d'una manera i no pas d'una altra. Diferents vessants psicològics i pa-

radigmes han volgut predir determinats comportaments, efectes i conseqüèn-

cies.

La comunicació com a disciplina necessita d'aquests estudis per a saber i en-

tendre com ens comuniquem les persones, en qualsevol àmbit, i sigui quin

sigui el mitjà o canal utilitzat.

Nota

Traduït de l'original anglès per
les autores.
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Entenent la comunicació com a part fonamental de la manera que tenen els

éssers humans de relacionar-se, la psicologia i la comunicació s'ajunten per a

trobar en la psicologia de la comunicació l'esforç per a desxifrar aquests com-

portaments i donar-los uns valors transformats com a codis.

Bé sigui per a demanar ajuda, per a expressar un sentiment o per a socialitzar,

entre altres finalitats de la comunicació, l'ésser humà sempre s'ha comunicat

per necessitat. Recordem que socialitzar també és, en última instància, una

necessitat i que cadascuna d'aquestes necessitats té uns codis propis, normes i

convencions socials que fan que aquests comportaments estiguin ritualitzats.

Les diferències culturals, contextos històrics, socials i geogràfics fan que hi ha-

gi codis diferents. Quan, en el mòdul "Comunicació", explorem tot allò relaci-

onat amb el procés de comunicació i els seus elements, ens adonarem que un

emissor no és només un individu que emet un missatge, i que un receptor no

és un individu o una audiència que rep aquest mateix missatge sense alteració,

en tant que el missatge hagi estat conduït per un canal sense interrupcions.

Posarem en qüestió aquest model clàssic de la teoria de la comunicació i les

seves definicions, i promourem alhora una comprensió reflexiva de la comu-

nicació més enllà d'aquests models. Entorn del concepte d'emissor i de la xar-

xa simbòlica necessària per tal d'interpretar signes i construir codis comuns,

l'antropòleg francès Marc Augé (2004), al seu llibre ¿Por qué vivimos?: Por una

antropología de los fines, diu:

En los pueblos africanos donde trabajé, la observación del cuerpo desempeñaba una fun-
ción esencial, pues se concebía como un emisor de signos que era preciso saber interpre-
tar, gracias a una red simbólica conocida por todos...

Marc Augé (2004). ¿Por qué vivimos?: por una antropología de los fines (pàg. 67). Barcelona:
Gedisa.

De la mateixa manera, Augé continua parlant del cos com a emissor, ja que

considera el cos contemporani com a fruit i explotació de les seves accions amb

les noves tecnologies. Per tant, el cos adquireix un nou estatus d'amplificació,

i carregat de pròtesis pot desafiar les variables espai-temps. Dit d'una altra ma-

nera, un telèfon mòbil amplifica la teva oïda, la teva comunicació millora,

supera l'obstacle de la distància i la preocupació per la immediatesa.

Si pensem que moltes persones fins i tot tenen accés a Internet des del mò-

bil, les possibilitats es tornen encara més il·limitades. Tot i això, encara ens

trobem limitats i lluitem constantment per a millorar les noves tecnologies.

L'ésser humà històricament sempre ha volgut superar les barreres del temps i

l'espai. Sobretot ha estat motiu d'interès la recerca de poder controlar el temps,

l'anomenada quarta�dimensió, ja que l'espai, que conté les altres tres dimen-

sions, el podem controlar en la seva mesura (ens hi desplacem, hi vivim), cosa

que no passa amb el temps.
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La preocupació del temps no és una qüestió d'ara; ja des de fa molt ha absorbit

l'interès de la humanitat. Des de l'antiguitat, els filòsofs i poetes han parlat del

pas irremeiable del temps i de com n'és, d'inaprehensible; fins i tot la famosa

frase del poeta llatí Virgili amb l'expressió tempus fugit ha esdevingut un tòpic

literari i una dita popular.

Els codis de la comunicació sempre han buscat ser universals en determinats

àmbits. Aquesta cerca ha estat motivada perquè els codis tenen limitacions i

barreres, ja que varien segons la cultura, religió, ètnia, classe social, gènere, etc.

Per això, el mitjà audiovisual, com a nou mitjà, vol trencar aquestes barreres

i hem de crear codis nous per tal de tenir una comprensió comuna.

És evident, doncs, que el mitjà�audiovisual�és�un�mitjà�de�comunicació. No

obstant, és nou i molts cops pot provocar estranyesa i pot resultar aliè, ja que

no és un mitjà natural. D'aquesta manera s'han de compartir codis que ens

ajudin a desxifrar aquesta comunicació, tal com en el teatre de l'antiga Grècia

hi havia codis de representació i comunicació:

Codis de la representació teatral a l'antiga Grècia

Els actors que entraven a escena per l'esquerra arribaven del camp o d'algun lloc llunyà,
i els que ho feien per la dreta arribaven de la ciutat o d'algun lloc proper. Els vestits
significaven el personatge: un rei portava una túnica vermella, i el personatge que patia
desgràcies, roba fosca. Tots els actors eren homes, per tant, els personatges femenins es
representaven també amb robes o màscares, to de veu, etc. De fet, l'ús de màscares feia
que l'expressió facial no fos tan important i ho fos més l'expressió corporal.

En l'àmbit audiovisual ha calgut establir paràmetres de manera que es natura-

litzin i que ningú es qüestioni què està veient o escoltant, és a dir, què percep

o entén: ha calgut crear un món amb significat. Per tant, necessitem signes

unificadors que facin possible la nostra comunicació. El llenguatge en si ja

és una convenció social, però això ho veurem més endavant. Joseph Camp-

bell ens diu que hi ha mites que són universals, que es repeteixen aquí i allà

en diferents cultures, religions, civilitzacions i moments històrics. Estudiarem,

per tant, la semiòtica, i la narrativitat, l'anàlisi del discurs i l'anàlisi de la con-

versa; les repercussions dels mitjans i les noves tecnologies en la societat. La

construcció de la realitat, la societat, conceptes com gènere, poder i un seguit

d'exemples il·lustraran tot allò sobre què volem reflexionar i en què volem

aprofundir, i considerarem cadascun dels aspectes detingudament.

Continguts

En el mòdul "Comunicació", com ja hem dit abans, parlarem del procés de co-

municació i dels seus elements, i ens endinsarem en el paradigma d'emissor-

receptor i el concepte de codi amb l'esdevenir dels canvis de la societat.

En el segon mòdul, "Influència en la matèria", repassarem l'evolució de la co-

municació audiovisual al llarg de la història. Conceptes entorn de la immedi-

atesa, la reproductibilitat i la importància de les imatges deixaran pas a una

La famosa frase de Virgili

"Sed fugit interea, fugit irre-
parabile tempus, singula dum
capti circumvectamur amore".
('Però mentrestant fuig, fuig el
temps irremeiablement, men-
tre ens demorem atrapats per
l'amor cap als detalls'.)
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altra etapa diferent de la de l'oralitat i l'escriptura. Aquest mòdul se centrarà

també en els canvis que hem sofert per la introducció de les noves tecnologies

i les diferents variables i dimensions que s'albiren.

El tercer mòdul, "Societat mòbil", estudiarà què significa que la societat sigui

cada cop més mòbil. La portabilitat de les noves tecnologies, la globalització

i mercantilització ha esdevingut essencial en la vida quotidiana de les perso-

nes, de tal manera que en determinats llocs geogràfics el fet de no tenir mò-

bil, Internet o un ordinador provoca impaciència i hostilitat. Donem per des-

comptat la possibilitat de comunicar-nos amb l'altre quan, com i on volem,

si no provoca estats de confusió o desesperació. El nostre aquí i ara ja no té

la connotació d'aquí i ara com a magnituds reals; la dilució ha estat present

en la quotidianitat.

En el quart mòdul veurem que "Crear una realitat" suposa entendre com les

pràctiques socials quotidianes construeixen la nostra identitat, com veiem

l'altre, els conceptes que utilitzem i els significats amb els quals pensem; en

definitiva, el món on vivim.

Els "Camins oximorònics" a mode d'epíleg amplia la nostra visió transdisci-

plinària de la comunicació i les noves tecnologies. Aborda els efectes socials i

les conseqüències que tenen, té en compte els discursos i un posicionament

crític traslladat a diferents exemples. Apunta la rellevància de tenir present

sempre allò que produeix un discurs, així com allò que no en produeix cap.

Tan important és el que forma i inclou com allò que, en el moment de la pro-

ducció, queda fora.

Enfocament�des�de�la�psicologia�social

La psicologia ha tingut molts vessants i perspectives. Pel que fa a la comuni-

cació, se'ns fa especialment interessant emmarcar aquest procés, els seus fona-

ments i els seus elements entorn de la psicologia social. Tot i així, la psicologia

social ha tingut un vessant psicologista subratllat per tendències conductistes

i cognitivistes que esmentarem breument. Cap als anys setanta va aparèixer

una psicologia social crítica amb el que es va anomenar crisi de la psicologia

social. Aquesta psicologia social crítica es contraposa al que s'ha denominat

una psicologia més convencional. L'individu reificat en la perspectiva psicologis-

ta serà desplaçat per la subjectivitat, per exemple. Tot tindrà una expressió so-

cial, fins i tot el cos individual té una expressió social, com relata Marc Augé

(2004, pàg. 68); o com diu Tomás Ibáñez (2001, pàg. 198): "Tota acció és in-

trínsecament social".

La psicologia� social té, doncs, diferents orientacions teòriques segons si

s'emfatitzen uns elements o uns altres. No obstant això, volem destacar que la

psicologia social, tot i que és una disciplina jove, ens formula preguntes sobre

com ens veiem i com ens afectem els uns als altres, és a dir, com ens influeixen
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les persones, les situacions, el context, els elements culturals, la percepció so-

cial, etc. En definitiva, com podem expressar i entendre els processos psicolò-

gics des d'una dimensió social.

Al llarg d'aquest material llançarem una mirada crítica a l'estructura que ver-

tebra el marc social dels elements que envolten el camp de la psicologia de

la comunicació.

La psicologia social ha estat, i és, heterogènia. Però a la vegada s'han fet es-

forços meticulosos per a diferenciar la psicologia social de la psicologia de la

personalitat, la sociologia, l'antropologia o la filosofia.

Des del nostre punt de vista, cap d'aquestes fronteres és útil. La psicologia so-

cial ha de ser transdisciplinària, ha de reduir aquestes fronteres i diluir els lí-

mits, de manera que els punts on és lícit cartografiar una disciplina i no pas

una altra es dilueixin per sempre. Així doncs, us demanem que ens acompa-

nyeu per disciplines tan diverses com la psicologia, l'antropologia, la filosofia,

la sociologia, la lingüística, la física quàntica, la psicoanàlisi, la història, la co-

municació audiovisual i el sentit comú, entre d'altres.

Veurem com les pràctiques socials quotidianes construeixen la realitat del nos-

tre voltant, com la nostra societat influeix en els nostres pensaments, senti-

ments i comportaments, i com, a la vegada, aquests influeixen en la societat.

S'estableix així un marc d'interdependència, o un efecte mirall o cercle viciós,

incapaç de tenir un punt de partida i un punt on s'assenyali el traç que repre-

senti la línia final.

Amb la "crisi" de la psicologia social va aparèixer un punt de fuga heterodox,

lluny dels corrents hegemònics, lluitant envers la deslegitimació i la discri-

minació, un punt de vista crític. Aquesta visió crítica és la que volem donar

a aquestes pàgines, per tal que el lector, al seu torn, les analitzi críticament.

No es tracta de refutar o de provar teories o models a l'estil empirista, sinó

d'emprendre un diàleg amb tothom que vol tenir un altre punt de vista, de

connectar coses que d'entrada semblen inconnexes, de reflexionar i produir un

coneixement que a la vegada està construint aquest objecte de coneixement.

Al llarg d'aquestes pàgines volem construir una hibridació de matèries i disci-

plines que permetin que el lector gaudeixi d'una versió dels fets, una realitat

que no serà ni més ni menys certa que cap altra.
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Objectius

L'estudi d'aquests materials us ajudarà a aconseguir els objectius següents:

1. Entendre el marc teòric i els diferents punts de vista entorn del procés de

la comunicació.

2. Conèixer els elements i conceptes que intervenen en la comunicació i

l'espectre de models i maneres de comunicar-se.

3. Recórrer els diferents marcs socials, històrics i teòrics que envolten

l'evolució de la comunicació cap a altres mitjans.

4. Saber identificar els diversos enfocaments arran de la introducció massiva

de les noves tecnologies a la quotidianitat.

5. Comprendre els conceptes sobre la mobilitat de la societat contemporània,

el trencament de les dimensions de l'aquí i l'ara, els valors de la immedia-

tesa, la duplicitat i la comercialització.

6. Identificar com les pràctiques socials construeixen els conceptes i elements

que conformen la nostra realitat.

7. Adonar-se de la rellevància del llenguatge i les pràctiques discursives que

provoquen comprensions diferents de la realitat.

8. Debatre i entendre els diferents posicionaments sobre les noves tecnolo-

gies i els seus efectes.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Comunicació
Vanesa Gamero Gonzálvez i Milena Gamero Gonzálvez

1. Emissor-receptor

2. Codis i signes

3. Psicologia del color

4. Percepció social

Mòdul didàctic 2
Influència en la matèria
Vanesa Gamero Gonzálvez i Milena Gamero Gonzálvez

1. El problema ontològic del temps

2. Un recorregut per les imatges

3. Un recorregut per la comunicació

4. Influència social

Mòdul didàctic 3
Societat mòbil
Vanesa Gamero Gonzálvez i Milena Gamero Gonzálvez

1. Societat contemporània

2. Immediatesa, mobilitat i globalitat

3. D'allò analògic a allò digital i a allò virtual (d'allò orgànic a allò mecànic

i a l'avatar)

Mòdul didàctic 4
Crear una realitat
Vanesa Gamero Gonzálvez i Milena Gamero Gonzálvez

1. Comunicació, societat i realitat

2. Llenguatge, discurs i narracions

Mòdul didàctic 5
Camins oximorònics
Vanesa Gamero Gonzálvez i Milena Gamero Gonzálvez

1. L'individu connectat o l'individu aïllat

2. Percepció social i tecnologies "socials"

3. Sexualitat
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