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“If you find it hard to laugh at yourself, I would be happy to do it for you.”

― Groucho Marx



Abstract

L’humor en la comunicació de les organitzacions amb els seus públics és com dur una pistola 
carregada. Cal ser molt conscient de què en fem per no ferir ningú i, sobre tot, per no ferir la pròpia 
organització.

Per aquesta raó, les organitzacions tendeixen a evitar l’ús d’aquest recurs en la comunicació amb els 
seus públics. La prudència aconsella que el to de la comunicació sigui el més neutre, formal i 
asèptic possible.

Però l’humor és un instrument molt potent en comunicació i no s’hi hauria de renunciar només per 
por a possibles accidents. En determinades ocasions, pot ser fins i tot un bon aliat en les nostres 
necessitats comunicatives.

Com es poden minimitzar els seus riscos?
L’objectiu principal d’aquest treball és investigar sobre eines que permetin treure profit de la 
enorme potència de l’humor en la comunicació corporativa, amb el màxim control possible del risc.

En aquesta investigació, analitzarem què és l’humor i quins tipus d’humor existeixen a fi de situar 
el tema. A continuació relacionarem els diferents tipus d’humor en clau de comunicació 
corporativa, per trobar els tipus d’humor més adients per a les organitzacions i els que ho són menys 
o fins i tot són totalment desaconsellables.

Investigarem l’ús de l’humor en la comunicació corporativa, amb casos d’èxit i casos en què 
organitzacions no hagin assolit els efectes esperats sinó d’altres no desitjats.

Finalment explicitarem les conclusions de la nostra investigació.

En resum, el problema que ens trobem és el recel en l’ús de l’humor en la comunicació corporativa.

La nostra hipòtesi de treball és que l’origen d’aquest problema rau en el temor a les conseqüències 
negatives que se’n poden derivar, resultant en una auto-limitació en l’ús d’aquest recurs.

I amb aquest treball ens proposem contribuir a superar aquests recels aportant informació sobre 
eines que ens permetin minimitzar els riscos.

Sense fer-vos riure.

Paraules clau:

Humor, comunicació corporativa, risc, eines, control.
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Abstract

Humor in the communication of the organizations with their stakeholders is like carrying a loaded 
gun. One must be very aware of what we do with it for not blessing anyone and, above all, not 
blessing the organization itself.

This is why the organizations have tendency to avoid the use of this resource in their 
communication with their stakeholders. The prudence advices to keep our communication tone as 
much neutral, formal and aseptic as possible.

But humor is a very powerful instrument in communication and it should not be avoided just 
because of the fear of possible accidents. In certain occasions, it could be even a good ally in our 
communicative necessities. 

How can its risks be minimized?
The main objective of this work is to investigate the tools that can allow us getting advantage of the 
huge potential of the humor in corporate communication, with the maximum possible control of the 
risk.

In this research we’ll analyze what is humor and what types of humor exist, in order to place this 
subject. Later, we will put in relation the different types of humor with the corporate 
communication, to find the classes of humor that suit better the organizations as well as which fit 
worse or which are even completely avoidable.

We will search the use of humor in corporate communication, by checking successful cases or cases 
where the organizations did not reach the expected effects, but undesired others.

Finally, we will explain the conclussions of our research.

In summary, the problem we face is the distrust about the use of humor in corporate 
communication.

Our research hypothesis is that the ground of this problem lay on the fear to the negative 
consequences that can arise, resulting in a self-limitation on the use of this resource.

And with this paper we intend to contribute to overcome this distrust by bring out information about 
tools that may allow us to minimize its risks

Without making you laugh.

Key words:

Humor, corporate communication, risk, tools, control.
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Introducció

Tota organització és percebuda pels seus públics amb una identitat pròpia i diferenciada de les 
altres. La diferència pot ser subtil: si pensem en un proveïdor majorista d’arròs, l’empresa pot ser 
molt similar a una altra en producte, servei, canals de distribució i preu. Però la percepció de qui és i 
com és una organització o l’altra pot marcar una diferència positiva o negativa o senzillament 
provocar indiferència cap a la seva proposta.

El conjunt de persones que formen part de les organitzacions i les seves accions i decisions acaben 
generant una identitat organitzacional pròpia, i diferent dels qui la conformen. Aquesta personalitat 
és la que serà percebuda en els seus diferents matisos per part d’aquells amb qui es relaciona 
(clients, proveïdors, accionistes, competidors, usuaris, empleats, veïns, institucions, etc).

Les organitzacions les formen persones i els seus públics també ho són. Les persones tenim 
emocions, i les emocions són un factor clau en la presa de decisions. La nostra percepció de la 
identitat organitzacional impacta en les nostres emocions i per tant també en les nostres decisions.

La comunicació corporativa té una important influència en la configuració d’aquesta identitat i pot 
modular en positiu o en negatiu la imatge pública de l’organització. En aquesta configuració de la 
pròpia identitat, la prudència i la mesura són molt sovint bons aliats en la manera de comunicar de 
les empreses.

Aquesta és una de les raons per les quals l’ús de l’humor en la comunicació formal de les 
organitzacions és freqüentment reprimit. Perquè l’humor és una manera de comunicar que deixa 
molt exposada la pròpia personalitat.

Però l’humor és una eina molt potent en comunicació. Atrau l’atenció, trenca les distàncies, apropa 
les persones, les desposseeix per un moment de les seves cuirasses. Mostra aspectes d’elles que 
sovint s’amaguen rere la formalitat o el rigor de les relacions comercials. La potència d’aquesta 
arma és tanta que espanta perquè un pas en fals pot afectar la reputació de l’organització.

I és cert. L’ús de l’humor en la comunicació corporativa és arriscat. La prudència aconsella aparcar-
lo i mantenir la comunicació en el terreny de la neutralitat i la formalitat, el més asèptica possible.

Però pot haver circumstàncies en què la prudència i la mesura no siguin la millor de les solucions 
comunicatives. Potser en algun moment calgui sacsejar i treure de la somnolència als nostres 
públics. O apropar-nos-hi més, humanitzar el nostre discurs. Potser relaxar una situació de tensió 
oferint el missatge que sabem riure de nosaltres mateixos.

Si trobem la manera de minimitzar-ne els riscos i treure profit de l’enorme poder d’aquest recurs, no 
tindríem a l’abast un aliat molt poderós en la comunicació de les nostres organitzacions?

No paga la pena investigar eines i recursos que ens permetin reduir els riscos per poder utilitzar 
l’humor en la nostra comunicació sense sortir-ne escaldats?
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L’objectiu (i què no ho és)
 

L’objectiu d’aquest treball és investigar eines i recursos que ens permetin minimitzar riscos en l’ús 
de l’humor en la comunicació corporativa.

No pretén ser un tractat sobre l’humor. Introduirem definicions del concepte i recollirem les seves 
tipologies amb la finalitat d’ajudar a una millor comprensió de l’objecte de l’estudi. Però la finalitat 
del treball no és definir què és l’humor. Existeix abundant bibliografia sobre aquesta qüestió i 
l’aportació de la nostra investigació al tema no tindria gaire rellevància.

L’estudi tampoc no es centra en la comunicació de les corporacions en general. No aprofundirem en 
els recursos comunicatius dels que disposen les organitzacions, excepte en el cas específic de l’ús 
de l’humor.

No vol ser tampoc un recull de recursos humorístics ni un llibre d’estil de comunicació en clau 
d’humor.

Tampoc serà objecte principal de la investigació el recurs de l’humor en publicitat. L’humor en 
publicitat és un recurs utilitzat molt freqüentment.
Si bé la publicitat és un element d’entre els que configuren la imatge de les organitzacions, hi ha 
una distància entre allò que és la publicitat d’un producte o servei i la identitat de l’organització que 
proveeix aquell producte o servei. Aquest treball posarà el focus en l’ús de l’humor en la 
comunicació pròpia de l'organització envers els seus públics. Si en la configuració de la 
comunicació corporativa es fa ús de d’elements publicitaris els tindrem en consideració. Però no és 
objecte principal d’aquest estudi analitzar recursos humorístics en publicitat, sinó centrar la recerca 
en la comunicació de les organitzacions amb els seus públics.

Si al final d’aquesta investigació es poden extreure eines o elements que permetin reduir el risc i 
proporcionar per tant una major confiança i tranquil·litat en l’ús de l’humor en la comunicació de 
les organitzacions, haurem assolit el nostre objectiu.

Per fer-ho possible, introduirem primer algunes definicions i classificacions de diferents tipus 
d’humor, fruit de estudis i treballs previs de diferents autors.

En segon lloc, analitzarem casos d’èxit i d’altres on l’humor ha tingut un efecte negatiu per a 
l’organització

En un tercer moment, analitzarem com els diferents tipus d’humor poden encaixar o no en la 
comunicació de les organitzacions i en les diferents necessitats comunicatives.

I finalment traurem conclusions que ens ajudin a poder discernir quan i de quina manera l’humor 
pot ser emprat amb el mínim risc possible.
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Justificació

La decisió d'emprendre aquesta investigació neix de l’experiència de treball de l’autor en una 
empresa mitjana amb projecció internacional, com a responsable comercial d’exportació en un 
primer moment, i com a responsable comercial de la divisió industrial posteriorment. Fruit de 
l’evolució dels mercats, aquesta empresa es va internacionalitzar amb centres de producció a Xina i 
Bulgària i implantacions comercials als Estats Units, Polònia i Itàlia.

En aquest context multicultural i transnacional, la comunicació és un repte constant. Les relacions 
entre les persones que treballen en un projecte comú des d'orígens diversos, tant idiomàtics com 
culturals, esdevé una gran escola on una de les lliçons apreses és que l’humor pot ser un gran aliat 
en la creació de vincles i la cohesió dels equips. Però no qualsevol tipus d’humor ni en qualsevol 
moment. I el seu ús ha de tenir en compte la empatia, el respecte per l’altre i l’equitat en el tracte.

Quan aquesta comunicació intra-corporativa l’estenem més enllà de la nostra pròpia organització, si 
trobem convenient que aquesta faci servir l’humor en determinades ocasions en què es comuniqui 
amb els públics, els riscos es poden multiplicar exponencialment.
El coneixement de l’altre resulta freqüentment més superficial que amb les persones amb les quals 
treballem de manera quotidiana. I el recurs a l’humor requerirà una atenció especial a fi d’evitar 
malentesos que puguin malmetre la nostra pròpia imatge.

Però també en les relacions extra-corporatives l’humor pot ser un recurs comunicatiu molt 
important i fins i tot necessari en algun determinat moment.

Els riscos s’incrementen més encara avui dia, quan la comunicació ha esdevingut primordialment 
asíncrona. El missatge que enviem avui pot ser llegit en dies o mesos posteriors. El moment en què 
es llegirà potser no correspon al mateix moment o situació en què nosaltres hem emès el missatge. 
No tenim control sobre l’estat d’ànim ni sobre el moment en què els nostres públics rebran la nostra 
comunicació. I el que fem a la xarxa romandrà a la xarxa inevitablement, ja sigui per bé o per mal.

Tampoc no podem ser aliens al context de l’ús massiu de les xarxes socials, on els individus 
esdevenen prosumers. Han deixat de ser només consumidors d’informació per ser-ne també 
productors. I les xarxes han esdevingut canals on la informació -o la desinformació- circula i s'estén 
a gran velocitat. En aquest context, els riscos d’un mal pas en l’ús de l’humor en la comunicació 
corporativa no ho són només amb els nostres públics, sinó amb milions d’usuaris de tot el planeta.

Quan i com podem fer servir l’humor, doncs? Amb qui? De quina manera? Sobre què podem 
comunicar en clau d’humor?
Caldrà encertar el tema, l’oportunitat, el to, trobar el complicat equilibri entre fer gràcia o ficar el 
peu a la galleda.

El dibuixant José María Nieto, en la seva entrada al blog de la consultoria de comunicació Puentia, 
titulat Humor y Comunicación Corporativa, ens adverteix del perill:

«El humor es un arma peligrosa. Puede tener efectos contrarios a los esperados y despertar reacciones 
airadas. Del mismo modo que a un comediante que no cae en gracia le pueden tirar al río, a una empresa le 
puede salir muy caro comunicarse con chistes fallidos o bromas inoportunas. Esto se debe a que el humor 
siempre desvela defectos o debilidades, tanto propios como ajenos, de modo que, si reírnos de nosotros 
mismos nos deja desnudos, reírnos de nuestros clientes, trabajadores o proveedores es directamente una 
imprudencia.» (Nieto, 2020)
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Metodologia

En l’elaboració d’aquest treball utilitzarem el mètode d’investigació hipotètic-deductiu, en el qual el 
problema a solucionar i la hipòtesi de treball són els següents:

La definició del problema que es troba en l’origen d’aquest estudi, és el recel en l’ús de l’humor en 
la comunicació corporativa, malgrat tractar-se d’un recurs amb un gran poder i que pot ser molt 
recomanable davant determinades necessitats comunicatives.

La hipòtesi del treball és que l’origen d’aquest recel rau en el temor a les conseqüències negatives 
que se’n poden derivar, resultant en una auto-limitació en l’ús d’aquest recurs. L’humor en la 
comunicació organitzacional comporta efectivament perills que poden desembocar en resultats 
indesitjats i perjudicials per a les organitzacions.

L’existència d’eines per minimitzar-ne els riscos pot permetre als emissors de comunicació de les 
organitzacions incloure l’humor en la comunicació corporativa com una possibilitat més, permetent-
los aprofitar l’enorme potència d’aquest recurs amb una major seguretat i confiança.

Aquest darrer serà doncs l’eix de la nostra recerca: investigar quines eines ens poden permetre una 
major tranquil·litat en el moment de fer ús de l’humor en la comunicació de les empreses i 
organitzacions.

En el primer capítol del treball, durem a terme una recerca sobre què és l’humor i en quines 
categories o tipus se’l pot classificar

En el segon capítol, investigarem diferents casos d’èxit o d’altres on l’humor hagi tingut un efecte 
negatiu per a l’organització. Intentarem extreure elements clau dels diferents casos que aportin 
informació sobre què potenciar i què evitar en l’ús de l’humor en la nostra comunicació.

Analitzarem després com els diversos tipus d’humor poden encaixar o no en la en les diferents 
necessitats comunicatives de les organitzacions. Quines de les tipologies d’humor tenen un 
potencial d’ús més interessant i amb menys risc de provocar resultats indesitjats.

I finalment traurem conclusions sobre aquests elements a potenciar i a evitar que ens ajudin a poder 
discernir quan i de quina manera l’humor pot ser emprat amb el mínim risc possible.
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Fonamentació / marc teòric

Què és l’humor?

D’entre els diferents significats de la paraula humor del Diccionari de la Llengua Catalana de 
l'Institut d'Estudis Catalans (2020), per als objectius d’aquest treball ens centrarem en aquesta:

«4 m. o f. [LC] Facultat de descobrir i expressar elements còmics o absurdament incongruents en idees, 
situacions, esdeveniments, actes.»

La definició del Cambridge Dictionary és aquesta:

«the ability to be amused by something seen, heard, or thought about, sometimes causing you to smile or 
laugh, or the quality in something that causes such amusement»

Podem definir l’humor tant per allò que ens fa riure o somriure com per la facultat d’expressar o de 
descobrir aquests elements còmics.

Però, què ens fa riure? En què consisteix aquesta facultat de provocar aquest estat d’ànim?

Segons el neurocientífic de la Universitat de Maastricht, Fabian van den Berg (2017) al portal 
Quora del lloc web Forbes.com, l’humor te a veure amb la resposta del nostre cervell davant el 
resultat sorprenent o inesperat. Quan esperem una cosa i succeeix una altra diferent, que provoca 
que les nostres expectatives es trenquin d’una manera que no representa cap amenaça.

«From an evolutionary standpoint you might think in the line of conveying that something isn’t threatening 
or dangerous, but it could also have to do with social relationships (since we laugh more with others 
around)»

«When scanning people, we notice that it has to do with expectations and the violation of scripts. We find 
things funny that don’t fit with what we think should happen. Our brains are pretty good at predicting what 
might happen. We like routines, anything that deviates will pop out.»

«Regardless of the joke-type, the brain responds to humor. Humor is when we expect one thing and then 
something else happens, when our scripts are broken in a non-threatening way. This also corresponds with a 
lot of jokes and physical humor. You expect one thing, and then the twist turns it around completely.»

«The brain doesn’t necessarily ‘decide’ if something is funny. It’s more a question of ‘did it see it coming?’ 
If expectations are violated, it can elicit joy and happiness. The entire process: the hows and whys aren’t 
known yet, but I believe the general consensus is that it relays social information to others. It signals that 
nothing bad is going on, everything is fine, so join in and don’t worry.» (van den Berg, 2017)

Podríem dir que en els sus orígens antropològics, el riure podria provenir del joc o de sensacions 
gratificants (com en d’altres espècies que poden riure, els gossos per exemple). Però l’habilitat de 
fer riure intencionadament els altres, l’humor, és una capacitat exclusiva de l’ésser humà. Aquesta 
capacitat seria fruit de deduir que, com el nostre cervell està acostumat a predir constantment un 
resultat, quan alterem aquesta rutina introduint un element sorprenent o inesperat en un context 
lliure d’amenaça provoquem un efecte d’alliberador de tensions, un efecte de joia, d’alegria en el 
nostre públic.
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L’escriptor, còmic i cineasta Woody Allen en un dels seus famosos monòlegs, explica:

“I had a terrible education. I attended a school for emotionally disturbed teachers.”

El mecanisme utilitzat és que el nostre cervell prediu un final lògic per a aquesta frase, anticipant 
que parlarà d’una escola on els emocionalment pertorbats són els alumnes (aquest seria el final 
habitual per aquesta frase). Però en substituir els alumnes pels professors trenca aquesta lògica, 
introdueix un escenari per al qual el nostre cervell no s’havia preparat i ens provoca el riure en fer-
nos imaginar, en un segon, un univers diferent a l’esperat. Provoca que el nostre cervell torni enrere, 
al començament de la frase, per reinterpretar-la des d’aquesta nova perspectiva que ens aporta el 
final inesperat. Sempre, és clar, en un context on aquesta disrupció de la lògica no constitueix cap 
amenaça.

En un context de sensació d’amenaça aquesta alteració del resultat esperat provocaria una reacció 
similar del nostre cervell, no preparat per a la situació inesperada. La nostra resposta pot arribar a 
ser fins i tot la mateixa (un atac de riure fruit del nerviosisme). El nostre cervell està preparat per, 
davant d’un fet inesperat que pot suposar una amenaça, reaccionar instintivament amb el que els 
anglosaxons anomenen fight or flight (lluitar o fugir). La part racional del nostre cervell pot trigar 
un moment en processar la situació i determinar si l’amenaça és certa o no. Per exemple, si anem 
passejant pel carrer i de sobte un gos borda fort al nostre costat, sense que ho esperem, reaccionem 
primer instintivament (posem el nostre cos en preparació per a la lluita o saltem cap a un costat 
fugint de l’amenaça). Quan comprovem que aquell gos està a l’altre costat d’una tanca que no pot 
superar i per tant no ens pot fer mal, ens relaxem.

Com diuen els professors assistents de psiquiatria Javanbakht i Saab a «The science of fright: Why 
we love to be scared» al repositori de notícies i articles de divulgació The Conversation:

«Basically, our “thinking” circuitry of brain reassures our “emotional” areas that we are, in fact, OK.» 
(Javanbakht, A.; Saab, Linda. 2017)

Retornant a l’humor, la Dra. Silvia Henández Muñoz en el seu article «El humor y su concepto. 
Humor, humorismo y comicidad» recollit en la publicació en línea Monogràfica.org defineix tres 
teories principals en l’intent de definir l’humor per part dels filòsofs, des de la Grècia clàssica al 
segle XX: 

«Podemos distinguir tres teorías fundamentales: la teoría de la descarga, la teoría de la superioridad, y la 
teoría de la incongruencia» (Hernàndez Muñoz, S., 2012)

En la teoria de la descàrrega, segons Silvia Hernández, l’humor és catarsi o un estat de plaer 
produït per l’estalvi d’energia psíquica que provoca, per a autors com Aristòtil o Freud 
respectivament.

La teoria de la superioritat considera que l’humor és la manifestació de la sensació de superioritat 
d’un sobre l’altre. Per això era criticable per a filòsofs com Plató o Hobbes.

Per a Henri Bergson, segons recull Hernández, «La comicidad sería una fórmula civilizada de liberar un 
cúmulo de emociones e impulsos que reprime la vida en sociedad, como el miedo o el sadismo, se trata de un 
cauce para ejercer una represalia contra quienes consideramos inferiores a nosotros (...) Para Bergson, la 
risa es una especie de correctivo. «En la risa observamos siempre una intención no declarada de humillar». 
Nos sentimos superiores a las personas de las que nos reímos, porque piensan de forma diferente y toman en 
serio cosas que nosotros no consideramos»
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I finalment, sobre la teoria de la incongruència, Silvia Hernández ens diu:

«La risa puede provenir de la convergencia inusual, inconsistente o incompatible de ideas, situaciones, 
conductas o actitudes. Una situación en la que la comprensión de una relación visible secuencial es 
esperada, y en cambio, ocurre algo inesperado. Este tipo de teoría fue desarrollada principalmente por 
Schopenhauer: «La causa de lo risible está siempre en la subsunción o inclusión paradógica, y por tanto 
inesperada, de una cosa en un concepto que no le corresponde, y la risa indica que de repente se advierte la 
incongruencia entre dicho concepto y la cosa pensada, es decir, entre la abstracción y la intuición. Cuanto 
mayor sea esa incompatibilidad y más inesperada en la concepción de que ríe, tanto más intensa será la 
risa».

Però la incongruència no és suficient per a provocar el riure, segons James Beattie, si coexisteixen 
altres emocions de més entitat, tal com es recull en l’article de John Morreall «Philosophy of 
Humor» publicat a la Stanford Encyclopedia of Philosophy

«James Beattie, the first philosopher to analyze humor as a response to incongruity, was careful to point out 
that laughter is only one such response. Our perception of incongruity will not excite the “risible emotion,” 
he said, when that perception is “attended with some other emotion of greater authority” such as fear, pity, 
moral disapprobation, indignation, or disgust» (1779, 420)» (MORREALL, J., 2012, revisat 2020)

En qualsevol cas, existeix la percepció que l’humor -o almenys uns determinats tipus d’humor- té 
efectes beneficiosos en les relacions socials pel que fa a la tolerància a l’ambigüitat i a la diversitat, 
l’estímul a la creativitat, la gestió del conflicte, la generació de confiança o la reducció o blocatge 
d’emocions negatives, tal com es recull en el mateix article de John Morreall:

«A chapter in the American Psychological Association’s Character Strengths and Virtues: A Handbook and 
Classification, under “Strengths of Transcendence,” is “Humor [Playfulness].” Engaging in humor can 
foster a tolerance for ambiguity and diversity, and promote creative problem-solving. It can serve as a social 
lubricant, engendering trust and reducing conflict. In communications that tend to evoke negative emotions--
announcing bad news, apologizing, complaining, warning, criticizing, commanding, evaluating--humor can 
provide delight that reduces or even blocks negative emotions»

Tipologia de l’humor

Existeixen diversos tipus d’humor i en aquest apartat intentarem explicar les característiques de 
cada tipus, amb la finalitat de poder posteriorment identificar quin dels diferents tipus podríem 
utilitzar per a diferents necessitats comunicatives.

Des del punt de vista de la psicologia, en l’estudi «Individual differences in uses of humor and their 
relation to psychological well-being: Development of the Humor Styles Questionnaire" (Martin, 
Puhlik-Doris, Larsen, Gray i Weir, 2003)  es classifica l’humor en quatre tipus diferents.
El Dr. Ronald E Riggio (2015) resumeix aquesta classificació en el seu article «The 4 Styles of 
Humor» de la següent manera:

1- Humor d’afiliació:
Aquest tipus d’humor té com a finalitat «afiliar», és a dir, sumar altres al grup. Utilitza acudits de 
coses que tothom pot trobar gracioses. Acostuma a centrar-se en la quotidianitat i busca crear 
benestar, felicitat, companyonia.
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2- Humor agressiu:
Implica insults o humiliacions dirigides cap a individus. Quan es dirigeix a amenaçar o danyar 
psicològicament a d’altres, és el tipus d’humor dels qui fan bullying. Mentre a alguns aquest tipus 
d’humor els resulta graciós, d’altres potser que riguin per ocultar un sentiment d’incomoditat.

3- Humor d’auto-millora o autoajuda: 
Consisteix en la capacitat de riure’s d’un mateix. Intentar trobar humor en les situacions del dia a 
dia i fer d’un mateix l’objectiu de l’humor d’una manera positiva. Es relaciona amb una saludable 
gestió de l’estrès.

4- Humor autodestructiu:
Aquest tipus d’humor es basa en l’auto-degradació o l’autocompassió. Psicològicament pot tractar-
se d’una forma d’humor no saludable i és sovint utilitzat per les víctimes de bullying per evitar 
atacs, situant-se un mateix com a objecte de burla abans que ho facin altres.

Des d’altres angles, podem trobar moltes altres classificacions de tipus d’humor.

Així, des del punt de vista de la temàtica emprada, Alberto Cajal (2019) distingeix 10 tipus 
diferents d’humor: l’absurd, el blanc, el cru, el grotesc, el hacker, el negre, el satíric, el sarcàstic, el 
sec i el verd.

L’humor absurd:
Se l’anomena també humor surrealista. Segons Cajal, evoca situacions irreals, impossibles o 
incoherents amb relació amb la quotidianitat que es manifesta de forma objectiva. Aquesta 
distorsió, paradoxalment, permet entreveure allò essencial de la realitat.
Es tractaria de l’humor típic dels Germans Marx, on davant de personatges i/o situacions que es 
caracteritzen per la seva quotidianitat, coexisteixen personatges o situacions absurdes. El contrast 
entre uns i altres provoca l’efecte còmic perseguit.

Per exemple, a la pel·lícula Duck soap l’adinerada vídua Mrs. Teasdale (interpretada per Margaret 
Dumont) ofereix una recepció al nou President de Freedonia (Groucho Marx). En rebre’l, ella inicia 
un discurs protocol·lari de benvinguda (situació normal) i Groucho l’interromp traient de la butxaca 
una baralla de cartes i demanant-li que n’agafi una (situació totalment absurda en aquell context)

darkchia00. (2010). Rufus and Mrs Teasdale [Vídeo en línia]. Disponible a: <� https://www.youtube.com/watch?
v=P5EWQ1F0BMY>

L’humor blanc:
Cajal el fonamenta en «referencias que expresan una idea humorística sana o limpia, libre de crudeza o 
una connotación negativa tácita». Així doncs, aquest tipus d’humor exclou el cinisme, la ironia o la 
sàtira.

Un exemple d’aquest tipus d’humor el trobaríem en alguns programes infantils de televisió o en 
aquells on la innocència dels protagonistes els col·loca en situacions divertides de les quals se’n 
surten amb l’ús de la imaginació. Com en aquest capítol de Pippi Langstrum quan mentre els nens 
es banyen les vaques se’ls mengen la roba i ho solucionen vestint-se amb sacs.

Dibujos Animados & Cartoons. (2016). Pippi Calzaslargas 1x21 Pippi Viaje en tren Parte 4. [Vídeo en línia]. 
Disponible a: <https://www.youtube.com/watch?v=QdemUyU73jM>
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L’humor cru o slapstick:
Sempre segons Cajal, aquest estil d’humor es fonamenta en «situaciones o circunstancias que resultan 
vergonzosas, ridiculizantes y dolorosas para los involucrados»
És un humor on el protagonista pateix sovint cops o caigudes que posen en risc la seva integritat 
física i sobre tot, la seva dignitat. 

Un exemple serien les desventures que patia capítol rere capítol el personatge Wile E. Coyote en les 
seva obsessió per capturar a l’ocell Roadrunner.

NERD TV. (2018). Wile E Coyote Best Moments 1 [Vídeo en línia]. Disponible a: <https://www.youtube.com/watch?
v=XCJwcNmGxRc>

 L’humor grotesc:
«Viene a designar aquello que es extraño, ridículo, excéntrico, fantástico e irracional. Es una mezcla de 
animalización, caricatura, horror y también cierta indiferencia. (...) La cosificación con rasgos de 
decadencia, monstruosidad y deformación dan pie una mezcla de emociones, donde convergen la desazón, la 
angustia y lo terrorífico.» (Cajal, 2019)

Un exemple d’aquest humor grotesc podria ser la sèrie de televisió The Addams Family on els 
protagonistes són caricaturitzats de manera excèntrica i tètrica en la seva indumentària i els seus 
actes. No obstant, aquesta caracterització ens duu a descobrir la monstruositat de l’aparent 
«normalitat» dels personatges aliens a la família.

MGM. (2019). The Addams Family Goes To School (Full Episode) | MGM [Vídeo en línia]. Disponible a: 
<https://www.youtube.com/watch?v=HQlB4jSy-3Q>

L’humor hacker:
Afirma Cajal que «este tipo de humor surge de aquellos expertos que utilizan un idioma propio derivado 
de la programación. Suelen ser parodias elaboradas que están relacionadas con documentos, archivos, 
estándares, códigos, especificaciones, lenguajes y elementos afines.»

Un exemple el tindríem en aquest vídeo de Doormonster.tv on es parodien les habilitats dels 
hackers a les pel·lícules.

DOOR MONSTER, (2016). Hacker Fight [Vídeo en línia]. Disponible a: <https://www.youtube.com/watch?
v=ZTwCtQIEswM>

L’humor negre:
«Tiene como esencia el pesimismo, la muerte y temas que están relacionados con la tragedia humana, lo 
dramático de la vida y lo patético del ser.» (Cajal, 2019).
L’humor negre es caracteritza per riure de la mort i la tragèdia. 

Woody Allen va publicar el 1976 a The New Republic «Remembering Needleman», que 
exemplifica alguns dels trets de l’humor negre:
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«At the cremation.

It has been four weeks and it is still hard for me to believe Sandor Needleman is dead. I was present at the 
cremation and, at his son’s request, brought the marshmallows, but few of us could think of anything but our 
pain.
Needleman was constantly obsessing over his funeral plans and once told me, “I much prefer cremation to 
burial in the earth, and both to a weekend with Mrs. Needleman.” »

L’humor satíric: 
Aquest tipus d’humor es caracteritza per fer fer riure per mitjà de l’exageració dels defectes i vicis 
dels éssers humans. És força utilitzat per fer crítica i per denunciar.

En seria un exemple la següent escena de la pel·lícula The Great Dictator de Charles Chaplin on es 
satiritzen els personatges de Adolf Hitler (Hynkel) i Benito Mussolini (Napoleoni): 

CHAPLIN, CH, (2018). Charlie Chaplin - When dictators meet - (Hynkel receives Napoloni, The Great Dictator) 
[Vídeo en línia]. Disponible a: <https://www.youtube.com/watch?v=tVLQ8lNd1Pk>

L’humor sarcàstic:
«Su fundamento radica en la desvalorización o la degradación con relación al objeto o sujeto blanco de esta 
expresión. Este desprecio intencionado sirve como burla, lo que también incluye la parodia y la 
ridiculización. Es precisamente este contraste de valores lo que genera el efecto humorístico para aquellos 
que pueden apreciar su intencionalidad.»
«En esta categoría también se recurre a la ironía, que está asociada con una rebeldía implícita en contra 
del status quo establecido. Muchas veces lo que se dice tiene un significado opuesto con respecto al sentido 
literal» (Cajal, 2019)

El diccionari del Institut d’Estudis Catalans, defineix el sarcasme com a «ironia mordaç»
Les diferències entre la ironia i el sarcasme rauen en que amb la segona es busca denigrar o ofendre 
a algú. 

Segons el web «20 ejemplos de Sarcasmo e Ironía», amb la ironia es posa en evidència que allò que 
s’està dient no té l’objectiu de dir allò mateix sinó una altra cosa.
El sarcasme consisteix en la utilització de la ironia com a recurs per ofendre o insultar una altra 
persona.

Un exemple de sarcasme el trobem per exemple en aquest moment de la sèrie Big Bang Theory, on 
la veïna Penny s’assabenta del nou password del Wi-Fi de l’apartament de Leonard i Sheldon: 
Pennyalreadyeatsourfoodshecanpayforwifi. (no spaces)

Abhinee2020 (2012). Sheldon change the WiFi Password- The Big Bang Theory funniest talks 
32. [Vídeo en línia]. Disponible a: <https://www.youtube.com/watch?v=8cQhZkYDDa8>

L’humor sec:
Segons Cajal, l’humor sec està relacionat amb «la exposición de aquello que se considera gracioso 
sin ningún tipo de lenguaje corporal. En esencia, el interlocutor no muestra emociones, por lo que 
su mensaje resulta monótono, serio, informal y natural al mismo tiempo.»
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«También se caracteriza por un aire de ingenuidad, insinceridad y la poca atención a los hechos 
que lo rodean. Dado que manifiesta una tranquilidad absoluta y una sensación de inmutabilidad, 
tiende a disimular muy bien la intencionalidad de quien trata de decir algo gracioso siendo 
indiferente al contexto o la situación.»

Un dels mestres d’aquest tipus d’humor era el humorista Eugenio, capaç d’explicar històries 
hilarants des d’un posat absolutament seriós i hieràtic.

RTVE, (1992). Chistes de Eugenio: "El de Hacienda", "El loco" y "El intérprete». [Vídeo en línia]. Disponible a: 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/humor-en-el-archivo-de-rtve/chistes-eugenio/1047987/>

L’humor verd:
Humor que utilitza l’obscenitat i la sexualitat.

Un exemple d’aquest tipus d’humor el trobem aquest vídeo del còmic britànic Benny Hill:

sasha64, (2013). Benny Hill - Naked Lust in Sinful Sweden [Vídeo en línia]. Disponible a: 
<https://www.youtube.com/watch?v=CnkPhK7tmhw>

Casos d’èxit i fracassos

Cas d’èxit: Kentucky Fried Chicken UK – Agència Modern London

El mes de febrer de 2018, el nou proveïdor logístic de la cadena d’establiments franquiciats 
Kentucky Fried Chicken (KFC) al Regne Unit i Irlanda, l’empresa DHL, va fallar en el 
subministrament del principal ingredient d’aquests restaurants: el pollastre.
La manca de subministrament va obligar a tancar a la majoria dels establiments d’aquesta cadena al 
Regne Unit.
Les pèrdues econòmiques s’estimaven en 1 milió de lliures al dia, però cal afegir la no menys 
rellevant pèrdua de clients en favor d’altres establiments de menjar ràpid com Burger King i els 
perjudicis als empleats de KFC, molts d’ells amb ingressos per hora treballada, que deixaven de 
percebre el salari i en molts casos es van veure obligats a cercar d’altres feines.
La notícia de la manca de subministrament i el tancament dels restaurants va ocupar les capçaleres 
de diaris i noticiaris televisius de les grans cadenes com la BBC. La imatge de l’empresa estava en 
qüestió.
La crisi havia esclatat el 20 de febrer de 2018. El 21 de febrer la notícia es trobava era ja a les 
capçaleres dels grans mitjans. El 22 de febrer l’agència Mother London que s’ocupava de la 
publicitat de KFC a Gran Bretanya havia creat l’anunci que es publicaria el 23 de febrer en dos 
diaris d’abast nacional: Metro i The Sun.
L’anunci es va fer viral a les xarxes socials i va ser recollit en d’altres mitjans de premsa escrita, 
ràdio i televisió amb més de mil milions d’impressions.
Posteriorment guanyaria el Lleó d’Or a Cannes en la categoria Print & Publishing.

Què va provocar aquesta reacció positiva envers la imatge d’una companyia en la pitjor crisi que 
afectava el cor de la seva activitat empresarial: un restaurant especialitzat en pollastre... sense 
pollastre per oferir als seus clients?

Pàg. 14 de 51

https://www.youtube.com/watch?v=CnkPhK7tmhw
https://www.rtve.es/alacarta/videos/humor-en-el-archivo-de-rtve/chistes-eugenio/1047987/


L’anunci era una disculpa de KFC als clients, empleats i als franquiciats, amb el text següent:
“We’re sorry. A chicken restaurant without any chicken. It’s not ideal. Huge apologies to our 
customers, especially those who travelled out of their way to find we were closed. And endless 
thanks to our KFC team members and our franchise partners for working tirelessly to improve the 
situation. It’s been a hell of a week, but we’re making progress, and every day more and more fresh 
chicken is being delivered to our restaurants. Thank you for bearing with us.”
 
Però aquest text per si sol no hauria estat rellevant en termes de difusió i impacte. L’agència va tenir 
l’encert d’afegir una imatge en clau d’humor, mostrant un dels coneguts cubells de pollastre buit on 
el logo KFC s’havia transformat en FCK, que el públic britànic entenia perfectament com 
l’expressió malsonant «f*ck»

L’ús de l’humor en la comunicació va donar al missatge la força i l’impacte que el text de disculpa 
per si sol no hauria tingut. O fins i tot (segons els creatius de l’agència en el vídeo de Adweek) 
podria haver tingut l’efecte contrari: la percepció d’un missatge corporatiu «robòtic», impersonal. 
Adweek. (28 de juny de 2018). How KFC became FCK to Say Sorry in The U.K And Ireland. [vídeo en línia] 
Disponible a: <https://youtu.be/V6cEM0RvT9Y>

MOTHER LONDON. 2018. kfc-fck [Anunci en premsa]. <https://motherlondon.com/work/kfc-fck/> Recollit en 
tonimarino.co.uk <https://tonimarino.co.uk/fck-ad-kfc/>
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Quines van ser les claus de l’èxit d’aquesta acció comunicativa?

1- La rapidesa: L’anunci es va publicar només tres dies després de l’inici de la crisi. La creació i 
enviament als mitjans es va fer en només dos dies i va haver de ser supervisat i aprovat prèviament 
per la direcció de KFC i pels seus serveis jurídics.

2- L’adequació al públic target: L’anunci probablement no hagués tingut la mateixa rebuda 
entusiasta en algun altre país com ara els Estats Units, on el joc de paraules hagués provocat 
segurament controvèrsia en bona part del públic. En canvi, al Regne Unit l’ús d’aquesta paraulota 
va encaixar amb el sentit de l’humor britànic i el missatge es va comprendre adequadament.

3- L’audàcia: D’una banda l’atreviment en l’ús d’una interjecció malsonant però que transmetia la 
sensació d’impotència de l’empresa davant la situació i provocava l’empatia del públic, que amb 
tota probabilitat hagués pronunciat la mateixa paraula en cas de trobar-se en aquesta situació. 
D‘altra banda, la modificació del logo. Una de les primeres coses que s’aprenen en comunicació és 
que els logos no es toquen. I menys encara per transformar-los en una paraulota. Aquesta audàcia 
no era només la de l’agència de comunicació, sinó també i principalment la dels directius de 
l’empresa que ho van permetre.

4- La humilitat: Amb aquest anunci, la petició de disculpes quedava reforçada per l’auto-
transformació de la pròpia marca, de la identitat de la companyia. Aquesta demostració de capacitat 
de riure d’un mateix en una situació de crisi es percebria pels públics com un gest «humà». 
L’empresa es situava en una posició en la qual les disculpes tenien molta probabilitat de ser 
acceptades donada l’absència de prepotència, generant empatia en els seus públics.

5- L’honestedat: Igualment, la capacitat de riure’s d’un mateix en aquest cas feia percebre el 
missatge com a honest i transparent. El públic s’identificaria amb la manera en què la companyia 
reaccionava i el perdó que es demanava s’entendria com a sincer. A més, el text s’adreçava a tos els 
públics afectats i no només als clients, reforçant així la imatge de sinceritat.

6- La tria dels mitjans: L’agència va decidir publicar l’anunci en només dos diaris impresos 
d’abast nacional. Els dos diaris tenien la característica comuna de ser dos dels mitjans més llegits en 
el trasllat a la feina dels britànics, cosa que faria que els anuncis fossin comentats abastament als 
llocs de feina i la seva difusió fos viral. La decisió de no publicar-ho a les xarxes (malgrat l’ús que 
se n’havia fet per part de l’empresa en els dies previs) sembla que tenia la intenció d’evitar que el 
missatge fos motiu de comentaris irònics o sarcàstics o entrar en polèmiques sobre l’honestedat de 
les disculpes, especialment envers els empleats. Es va decidir l'ús de mitjans de comunicació 
massius però unidireccionals.

Veurem com alguns d’aquests ingredients són essencials en l’ús de l’humor en la comunicació de 
les organitzacions.
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La reacció del públic a l’anunci es pot resumir en un dels nombrosos tweets comentant la 
publicació:

@PaulWellman_ (23 de febrer de 2018) [Piulada] <https://twitter.com/PaulWellman_/status/967021886336061442?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E967021886336061442%7Ctwgr
%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.huffpost.com%2Fentry%2Fkfc-says-fck-in-full-page-ad-apologizing-for-
chicken-shortage_n_5a9034b1e4b0ee6416a2adfb>. (Recollit per Jenna Amatulli a Huffpost.com, 23-02-2018)

Cas d’èxit: Presentació de iPhone (Steve Jobs – Apple Computer, Inc. - 2007)

L’any 2007 Steve Jobs va presentar un aparell que canviaria el món de la telefonia mòbil per 
sempre: el primer iPhone. 

Juan Carlos Villacorta (2018). Presentación primer iPhone 2007 por Steve Jobs (Subtítulos español).  [vídeo en línia] 
Disponible a: <https://www.youtube.com/watch?v=R-sLPTUEq6E>

En la presentació mundial d’aquest revolucionari invent no van mancar pinzellades d’humor 
enginyosament dosificades de manera que per una banda no rebaixessin la importància de l’aparell i 
el que representava com a avenç en el món de la telefonia mòbil, però d’altra banda servissin per 
causar un impacte emocional positiu envers la empresa i el producte. Per exemple, en presentar per 
primer cop la imatge que combinava l’iPod i el telèfon en un sol aparell:
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O quan Jobs llistava els avantatges de la nova tecnologia «Multi-touch» que feia servir la pantalla 
tàctil de l’aparell. El darrer d’aquests avantatges era «...and we patented it» provocant la hilaritat 
del públic.

En un altre moment de la presentació, en la demostració de la integració de l’aplicatiu Google Maps 
en l’iPhone, Steve Jobs truca a una cafeteria de la cadena Starbucks propera al local on es feia la 
presentació i quan li responien demanava 400 latte per emportar, immediatament dient que era una 
broma i que s’havia equivocat de número (com faria un nen fent bromes per telèfon)

La presentació vista avui, 13 anys més tard, és encara prou atractiva com per veure-la sencera i al 
marge de la multiplicitat d’innovacions que aquell aparell representava, que avui ja formen part de 
la nostra quotidianitat, la seva introducció ha quedat fixada a la memòria de tots els que l’hem vista 
algun cop:
Mentre apareixien en pantalla els logos d’un iPod, un telèfon i un logo que simbolitzava Internet, 
que visualment giraven cada cop més ràpid fins a unir-se, Steve Jobs anava presentant la innovació 
de la següent manera:
«We are introducing three revolutionary products: A widescreen iPod with touch controls, a 
revolutionary mobile phone and a breackthrough Internet communications device. An iPod, a 
phone and an Internet communicator. An iPod, a phone and Internet communicator. An iPod, a 
phone...Are you getting it? These are not three separated devices. This is one device».

Un dels efectes beneficiosos de l’ús de l’humor és que afavoreix la fixació en la memòria d’allò que 
es diu. Però com veurem més endavant, cal parar atenció a com i quan s’usa, perquè les expressions 
humorístiques rebaixen la percepció de la veracitat del que es diu amb proximitat a l’acudit, la 
broma o el gag. (Bitterly, Schweitzer, 2019). El discurs de Steve Jobs sembla haver tingut molt en 
compte aquestes consideracions i fa un ús de l’humor només en ocasions puntuals i precises.

Quines serien les claus de l’èxit de l’ús de l’humor en aquesta acció comunicativa?

1- L’adequació al públic target: Encara que la presentació es feia en directe a un grup d’unes 400 
persones, estava destinada a ser divulgada a la xarxa per ser vista per milions d’individus. El públic 
objectiu eren persones interessades en noves tecnologies, en aparells sofisticats, els usuaris de 
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productes de la marca Apple, persones amb curiositat sobre novetats en el món de la telefonia, etc. 
Aviat aquest invent, d’aquesta marca o de totes les altres que han aparegut en els darrers anys, ja no 
seria un producte d'elit sinó un estri d’ús corrent que la majoria de gent duem amb nosaltres tot el 
dia. Però en aquell moment, encara era una eina que no estava a l’abast de tothom.
El sentit d’humor emprat, però, ja ens diu que Apple volia fer arribar el seu missatge a una gran 
quantitat de gent i per això l’humor està exempt de qualsevol agressivitat o sarcasme. Per aquesta 
raó quan es refereix als smartphones existents en aquella època per demostrar que iPhone estava 
«cinc anys per davant», no utilitza l’humor en el discurs que es manté neutre en aquells moments.

2- El tipus d’humor emprat: L’humor emprat és un humor blanc, fins i tot infantil , com en el 
moment de la trucada a Starbucks o en la imatge d’un iPod amb un disc de telèfon. Per arribar a la 
màxima audiència possible i no provocar cap mena de rebuig en uns públics potencials tant amples, 
multi-nacionals, multi-culturals, de gairebé totes les edats (adolescents a ancians), gèneres i 
creences, l’humor que s’utilitza no conté agressivitat, sarcasme, ironia o dobles sentits, no és humor 
negre ni verd. Es tria un humor blanc, d'afiliació i amb tons d’auto-millora (la imatge de l’icònic 
iPod amb disc de telèfon seria un exemple de riure amb el propi producte).

3- La tria dels mitjans: Hi ha res més intel·ligent que presentar el primer aparell de telefonia mòbil 
de la empresa Apple fent una infantil broma telefònica? Cal destacar també la presentació d’un estri 
que representa un avenç en la gestió d’elements d’àudio i vídeo mitjançant gags audiovisuals com el 
del joc inicial amb els tres logos.

Cas de fracàs: Copper Stallion Media (empresa de vídeos nupcials de Dallas, U.S.A.)

El mes de novembre de 2019, una parella va encarregar a l’empresa Copper Stallion Media un 
reportatge videogràfic de la seva boda. D’acord amb les condicions de l’empresa, els joves 
promesos van fer un prepagament de 1.800 USD.
Desgraciadament la núvia, Alexis Wyatt, va morir en un accident de trànsit el mes de febrer de 
2020, abans de la celebració del casament previst per maig.
El nuvi, Justin Montney, es va posar en contacte amb l’empresa per informar-los i va reclamar la 
devolució dels diners avançats. L’empresa durant tres mesos no va respondre la seva petició, per la 
qual cosa el jove va explicar el seu cas a un mitjà de ràdio local, KRDO (krdo.com), on també va 
explicar que la companyia l’havia amenaçat de demandar-lo per haver publicat un comentari 
negatiu al portal de serveis de bodes The Knot (www.theknot.com). Aquest portal, així com Yelp 
(www.yelp.com) van omplir-se de crítiques negatives i baixes puntuacions per a l’empresa després 
de l’entrevista del nuvi a KRDO.

La reacció de l’empresa va ser acusar al client de difamació, però no només això.
Copper Stallion Media va iniciar un atac personal contra Justin Montney contractant un domini amb 
el seu nom (https://www.justinmontneywedding.com/) que encara és actiu, on van fer públic 
l’intercanvi de comunicacions i van donar la seva versió dels fets. 
Argumentaven que la parella sabia que els diners no es podien retornar perquè quan es fa una 
reserva de la data triada, aquesta queda bloquejada i els diners avançats són una forma de 
compensació si, per la raó que sigui, el cancel·la l’esdeveniment, atès que no existeix la possibilitat 
de que es pugui reservar aquella data per a una altra persona.

Encara que el web ha modificat el contingut, es pot consultar el post original a 
https://web.archive.org/web/20200523210610/https://www.justinmontneywedding.com/
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En aquest post original, l’empresa escrivia coses com les següents:

«Justin Montney then contacted the failing news station, KRDO in Colorado Springs, CO to tell his 
story. In the news story he admits that the contract was non-refundable but says we should give the 
money back due to the circumstance. Life is a bitch, Justin.»

«Since this smear campaign started, we have received numerous emails, phone calls and comments 
online. We are documenting everything to build our case against Justin Montney. We have acquired 
this domain name for the next two years.»

«This website is registered with us for the next two years.
Thanks to your non-refundable deposit, you support this website and domain.
Welcome to the interwebs you stupid shit.»

El 23 de maig de 2020, l’empresa publicava un post a la seva pàgina de Facebook (avui 
desactivada), recordant que aquest era el dia en que la parella Alexis Wyatt i Justin Montney 
s’havien de casar, desitjant a Justin que plorés tot el que hagués hagut de ser el dia del seu casament 
i finalitzant amb l’expressió «Sorry, not sorry»

Imatge: The Denver Channel / News / contact7 [En línia]. Disponible a: 
<https://www.thedenverchannel.com/news/contact7/wedding-videographer-refuses-to-provide-refund-after-brides-
death-harasses-her-family>
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Finalment, encara avui una cerca a Google del web que Copper Stallion Media va allotjar en el 
domini www.justinmontneywedding.com, mostra la següent descripció:
«She would still be alive if she knew how to drive.»

Captura de pantalla de la cerca «justinmontneywedding» al cercador Google.com. (20 de novembre de 2020)

La reputació i la imatge de l’empresa es va veure seriosament afectada i les crítiques a les xarxes 
van ser devastadores.

Si analitzem la comunicació de la companyia en aquest cas, des del punt de vista de l’ús de l’humor, 
podem trobar diferents aspectes que poden ajudar a explicar per què el resultat ha estat negatiu per a 
l’organització:

1-  El context: La necessitat comunicativa sorgeix quan el nuvi, Justin Montney, fa servir les xarxes 
socials i els llocs web The Knot o Yelp, així com el mitjà de comunicació de masses KRDO per 
denunciar el seu cas. Independentment de qui tingui la raó, el client o l’empresa, les circumstàncies 
en què es produeix el cas no són propícies per a l’ús de l’humor, especialment per a l’humor 
sarcàstic, agressiu o l’humor negre. La mort en accident de trànsit de la núvia és un fet tràgic que 
desperta una forta empatia cap al nuvi i predisposa un posicionament més proper a ell que no pas a 
l’empresa.

2- El tipus d’humor emprat: Utilitzar un tipus d’humor agressiu, sarcàstic i negre, «Life is a bitch, 
Justin»,  «sorry, not sorry» «...if she knew how to drive» no serveix per a cap de les finalitats que 
l’humor ha de tenir en la comunicació de les organitzacions. No humanitza l’empresa, no redueix 
les tensions ni serveix per afavorir un apropament cap al posicionament de l’organització. L’ús 
d’altres tipologies d’humor com el d'afiliació o el d’auto-millora hagués pogut obtenir algun resultat 
diferent. Un exemple seria «Hem comès un error i sentim molt haver causat molèsties a una 
persona que ha patit una tragèdia com és la pèrdua en accident de la que havia de ser la seva 
esposa. Hem explicat el perquè de la necessitat de fer un dipòsit no retornable però en aquest cas 
concret hem de fer una excepció i retornarem al Sr. Montney l’import anticipat. Hem estat 
insensibles i no hem sabut escoltar correctament el que se’ns demanava. Són aquestes coses les que 
fan que encara siguem solters».
O, si la decisió fos no retornar els diners, probablement hagués estat encara millor aparcar l’humor 
en aquest cas.

3- El públic: Resulta difícil imaginar a quin públic es dirigia Copper Stallion Media amb aquesta 
comunicació. Si tenim en compte el perfil dels seus clients potencials, parelles que desitgen un 
vídeo-reportatge del seu casament a l’estat de Texas a Nord-Amèrica, difícilment encaixa un tipus 
d’humor com el que s’ha emprat. La burla, el sarcasme, fins i tot l’humor negre, no s’adiuen de cap 
manera amb aquest tipus de públic. Com hem vist, un tipus d’humor més d'afiliació, humor blanc o 
humor d’auto-millora o l’absència del recurs humorístic en la comunicació haguera estat una millor 
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alternativa. Probablement l’empresa (o la persona que gestiona la seva comunicació) es dirigia 
principalment al Sr. Montney, menystenint la resta de públics, els quals però han rebut els missatges 
en molts casos com una agressió també envers ells.

4- Manca d’anàlisi sobre les repercussions: El conflicte sobre la devolució o no de l’import 
avançat hauria tingut un impacte d’un abast limitat. Però la reacció de l’empresa i les burles al nuvi 
han estat objecte de cobertura mediàtica molt més enllà de l’àmbit local a l’estat de Texas. Se n’han 
fet ressò mitjans d’abast nacional com CSB News als Estats Units 
(https://www.cbsnews.com/news/copper-stallion-media-wedding-video-refund-harassment/) o mitjans estrangers 
com el britànic Daily Mail (https://www.dailymail.co.uk/news/article-8359689/Wedding-video-company-tells-
man-fianc-e-died-car-crash-lifes-bitch-deny-refund.html). Fins i tot a l’estat espanyol, els fets han estat 
recollits a mitjans com 20 Minutos (https://www.20minutos.es/noticia/4275864/0/empresa-fotografia-niega-
reembolsarle-dinero-novio-muerte-prometida/?autoref=true), el diari AS 
(https://as.com/epik/2020/05/28/portada/1590686004_329849.html) o la edició espanyola del portal Yahoo 
(https://es.noticias.yahoo.com/boda-cancelada-reembolso-fotos-video-enfado-novio-ataques-ligitio-reputacion-
104048114.html?
guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAIAuOBKqkozY6
XG_Zwm92a42qyddrtrob8zQnqJeeZU57KEQvH9vRXzRgS05PFHVUHd7Jgkwn_kLCvf8lEg_ZKzs1VhexpIQQSny2
3y1l1r9_5Lo2YN9N-LwMSDJat3-sryluGR5uaJeNp4VKqhNhr6J8SjGhXaTckiuKyPmq00o).

5- Posar el focus en l’altre i no en nosaltres mateixos: per ser efectiu en comunicació, l’humor 
requereix d’un component essencial, la complicitat entre l’emissor i el receptor. Podem riure’ns del 
nostre client? És una qüestió controvertida. Però si ho fem rient-nos també de nosaltres mateixos 
tenim més probabilitats de rebaixar la tensió que si no ho fem. En aquest cas l’humor cercava 
agredir, fer mal a un altre. Difícilment aquest tipus d’humor causarà un efecte positiu en els nostres 
públics.

6- Asimetria en l’escala de poder: Una altra de les característiques de l’humor en positiu 
consisteix en l’equilibri entre les parts o l’afavoriment de la part més feble en la relació entre 
l’emissor de la comunicació en clau humorística i el receptor de la mateixa. En el cas que ens 
ocupa, una de les parts, l’emissor, és una empresa que no ha patit cap tragèdia personal i que ha 
rebut un pagament per un servei que no haurà de prestar (independentment si la seva reivindicació 
és justa no). L’altra part, el nuvi i la família de la núvia han patit una tragèdia personal i 
addicionalment una pèrdua econòmica. L’ús de l’humor per part de l’empresa envers als seus 
clients serà percebut negativament per part d’aquests i de la resta de públics de l’organització atès 
que entre ambdues parts no existeix una relació d’equilibri o bé un desequilibri on l’humor sigui 
emprat per la part percebuda com a més feble. O per la part amb més poder si aquesta empra 
l’humor envers sí mateixa i les seves pròpies debilitats.

7- El temps: S’atribueix a l’actor Steve Allen l’autoria de la frase «Tragedy plus time equals 
comedy» (Quote Investigator, 2013). Es pot fer humor amb qualsevol assumpte, per tràgic que sigui? Sí, 
però cal una distància suficient, ja sigui temporal o geogràfica o psicològica, per a que ens puguem 
riure d’un fet tràgic. En el cas que ens ocupa, el temps transcorregut entre els fets tràgics i l’ús de 
l’humor no és ni de bon tros suficient. Simultaniejar el dia previst del casament amb una de les 
bromes agressives de la companyia és un exemple del ús inadequat del factor temps en l’ús de 
l’humor.

Aquest darrer element, el temps, o més concretament la distància psicològica, ja sigui temporal, 
geogràfica o d’altre tipus, mereix que hi dediquem una especial atenció.
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El psicòleg i especialista en l’estudi de l’humor Peter McGraw, director de l’Humor Research Lab 
(HuRL) a la Universitat de Colorado Boulder, és cocreador de la Bening Violation Theory, 
Aquesta teoria suggereix que l’humor s’esdevé quan una persona percep una situació com a errònia 
o  d’alguna  manera  amenaçadora  (la  infracció  o  violation)  i  malgrat  tot  percep  la  situació 
simultàniament com a acceptable o correcta d’alguna manera («benigna»). 

Imatge: HUMOR RESEARCH LAB. Bening violation theory. [En línia]. Disponible a:
<http://leeds-faculty.colorado.edu/mcgrawp/Benign_Violation_Theory.html>

L’equip de McGraw posa com a exemple jugar a barallar-se i fer pessigolles. Produeix el riure en 
humans, així com en d’altres primats, i seria una transgressió benigna perquè és psicològicament 
amenaçadora però es tracta d’atacs inofensius.
Si falla un dels elements la situació pot deixar de ser divertida. Per exemple en el cas que 
esdevingui massa agressiva (quan deixa de ser benigna) o si perd l’element transgressor (per 
exemple si aturem les pessigolles, l’atac)

Aquesta teoria es aplicable també al temps de l’acció. El professor McGraw va voler determinar si 
era possible quantificar quan els acudits sobre un fet delicat començaven a fer efecte i quan 
esdevenien avorrits.

L’experiment l’expliquen els mateixos autors, Peter McGraw i Joel Warner a l’article When is a 
joke too soon? A scientific inquiry publicat el 24 de març de 2014 a la revista online Slate:

El Laboratori de Recerca de l’Humor (HuRL) va iniciar un experiment quan l’huracà Sandy va 
començar a desenvolupar-se al Carib occidental cap a finals d’octubre de 2012. Els dies previs a 
que la tempesta arribés a la costa l’equip va recollir tres piulades d’un compte real de Twitter de 
recent creació en aquell moment (@AhurricaneSandy), que feia servir un to humorístic mordaç.
En diversos moments del curs de la tempesta, diferents participants d’una enquesta online 
puntuaven la gràcia de les piulades en una escala, i el seu nivell ofensiu en una altra escala. Els 
ratis resultants dibuixaren un patró curvilini: els enquestats trobaven més gracioses les piulades 
quan van ser preguntats el dia abans que la tempesta arribés a terra ferma. Després, quan milions 
de persones van quedar sense electricitat i van haver centenars de víctimes a la Costa Est, amb 
milions de dòlars de pèrdues, la percepció sobre la gràcia de les piulades va caure en picat. Però a 
mida que el trauma remetia, els ratis humorístics van recuperar posicions, amb una punta als 36 
dies de l’arribada de la tempesta a les costes, decaient de nou a mida que la intensitat emocional 
de la catàstrofe anava quedant enrere en el passat.
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En altres paraules, les piulades sobre l’huracà Sandy no eren una qüestió tan simple com «massa 
aviat» o «massa tard». L’humor depenia del nivell d’amenaça (més divertit quan no hi havia massa 
risc, però tampoc massa poc).
Semblen unes conclusions molt senzilles però moltes de les teories històriques sobre l’humor no 
explicarien el fenomen enregistrat per McGraw durant la tempesta. Si la gent riu per sentir-se 
superior als altres, com afirmaven Plató i Aristòtil, o si ho feien per a un alleugeriment psíquic com 
deia Sigmund Freud, el patró haguera estat l’oposat: Els ratis de comicitat haurien d’haver arribat 
en el moment de major infortuni i trauma. I si l’humor sorgeix quan hi ha una incongruència entre 
allò que la gent espera que passi i el que passa en realitat, segons les teories del filòsof francès 
Blaise Pascal al segle XVII, els participants haurien puntuat les piulades amb la mateixa comicitat 
durant tot l’experiment atès que la incongruència entre la situació i les piulades no canviava.

Però els resultats de l’experiment encaixen amb la teoria de la transgressió benigna de l’humor 
desenvolupada per McGraw i Caleb Warren. Segons aquesta teoria, l’humor sorgeix quan el 
concepte sembla erroni o amenaçador però es simultàniament correcte o segur. Abans que la 
tempesta fes estralls, les bromes eren gracioses perquè l’huracà no era massa amenaçador. Enmig 
de la tempesta, les bromes eren massa transgressores. En aquest moment és quan la gent puntuà les 
piulades com a més ofensives. Amb el pas del temps, l’ofensa s’esvaeix i l’humor retorna. Mesos 
després quan molta gent ha continuat amb les seves vides, el concepte ja no era graciós perquè 
només era benigne. (Interessa comentar que no sembla que el tema de Sandy hagi quedat oblidat 
amb el temps: els participants també puntuaven la irrellevància de les piulades i aquests ratis no es 
van disparar mentre els ratis de comicitat queien).

La teoria de la infracció benigna emfatitza el rol de la distància psicològica a la comèdia: Sense 
prou distància, la broma ofèn; massa, avorreix.
Aleshores, com trobes el moment còmic idoni? Esperar dies, mesos o inclús anys abans d’afrontar 
un tema tabú és una manera òbvia de fer sentir una transgressió distant i per tant més benigna. 
(South Park, per exemple, va proclamar el 2002 que la SIDA era «finalment graciosa»). Però com 
els experiments del HuRL han demostrat, hi ha altres maneres d’incrementar la distància 
psicològica enlloc d’esperar simplement que les coses passin.

En un altre estudi, els participants llegiren sobre una dona jove que va enviar l’SMS «Haití» per 
donar 10$ a un programa de caritat en el mòbil 200 cops -sense adonar-se de qui s’hauria de fer 
càrrec de la factura:
La gent va trobar aquesta història més divertida quan la dona va ser descrita com una 
desconeguda, més que no pas una amiga propera. En altres paraules, una transgressió extrema 
com gastar accidentalment 2.000$ era menys amenaçadora i per tant més divertida quan els 
investigadors incrementaven la distància psicològica entre la persona que experimentava el 
contratemps i la persona que se suposava que havia de riure-se’n. D’una altra banda, els 
participants de l’estudi que llegiren sobre una dona que enviava el text «Haití» cinc vegades i 
accidentalment gastava 50$ van trobar la història més divertida quan la dona va ser descrita com 
una amiga enlloc d’una desconeguda. Per tant, una transgressió relativament modesta com aquesta 
errada de 50$ era només prou amenaçadora per a ser graciosa quan hi havia una mínima 
distància entre el subjecte de la broma i la persona que se suposava que l’havia de captar.
Per tant, potser ens hem equivocat quan demanem si és «massa aviat» per un acudit. Potser una 
pregunta millor per fer seria «Quan el cop d’efecte és prou proper per ser còmode i quan és prou 
distant per importar?»
<https://slate.com/culture/2014/03/when-is-a-joke-too-soon-a-scientific-inquiry.html>

Pàg. 24 de 51

https://slate.com/culture/2014/03/when-is-a-joke-too-soon-a-scientific-inquiry.html


Per entendre millor el concepte d’infracció, Warren i McGraw en defineixen les següents tipologies 
en els seu article When Does Humorous Marketing Hurt Brands? (Journal of Marketing Behavior, 
2016, 2: 39–67):

- Infracció o transgressió física: inclou qualsevol cosa que danyi o pugui potencialment danyar la 
salut d’algú o el seu benestar físic o psicològic. Per exemple, indicis de perill, malaltia, 
contaminants o moltes gradacions de violència i agressió física (encara que hi ha contextos en els 
quals la violència o l’agressió física podrien semblar adequats)

- Infracció de la identitat: inclou qualsevol cosa que insulti o qüestioni el valor, la dignitat o la 
imatge de la persona o d’un grup de persones. Per exemple, insults, estereotips negatius, 
comportaments vergonyants, rendiment deficient o crítica.

- Infraccions de comunicació/lingüístiques: inclouen quansevol cosa que trenqui les normes de 
comunicació  o lingüístiques respectivament. Típicament aquestes infraccions fan més difícil 
comunicar o comprendre la comunicació d’algú altre. Per exemple, pronunciació incorrecta o 
inusual, errors de discurs, ironia verbal, sarcasme, afirmacions enganyoses, mentides, gramàtica 
pobre, tartamudeig o incongruències.

-  Infraccions socials/culturals: inclouen allò que s’aparta d’una norma social o cultural, entenent 
que la norma és percebuda comunament com a vàlida. Dit d’una manera diferent, comportaments 
que s’aparten de normes que no semblen purament descriptives o arbitràries (per exemple, 
infraccions d’una norma prescriptiva). Exemples d’aquest tipus d’infracció serien modes rebels, 
mala educació, no seguir els costums, comportaments injustos, traïció, temes tabú (sexe, 
excrements, etc.), actes desagradables, llenguatge groller no dirigit cap a un altre, i comportaments 
irrespectuosos.

- Infraccions a la lògica: inclouen allò que pertorba la visió de la persona del món com a lloc 
consistent, raonable o racional. Per exemple, errors de lògica, coses impossibles, il·lusions o 
qualsevol cosa que no tingui sentit.

Tornat als exemples exposats anteriorment, i sota aquest prisma de la Teoria de la infracció 
benigna, en el cas de Kentucky Fried Chicken al Regne Unit, la transgressió de la comunicació, de 
la pròpia identitat, sociocultural i fins itot a la lògica de KFC als seus públics (l’ús de l’expressió 
malsonant simbolitzada en l’alteració del logo en FCK) era prou propera psicològicament en el 
temps i amb els destinataris del missatge que hagués pogut ser massa agressiva amb els perjudicats 
per la situació, però l’ús d’un estil d’humor d'afiliació i d’auto-millora, centrant-se en la pròpia 
companyia i no en terceres parts, l’atorgava aquest caràcter benigne que combinat amb la 
transgressió, esdevenia còmic.
Mentre que en el cas de l’empresa Copper Stallion Media i Justin Montney la proximitat 
psicològica i temporal dels fets tràgics i el tipus d’humor agressiu emprat, mancava del component 
benigne en l’equació, fet que resultava en un efecte desproveït de comicitat i esdevenia altament 
ofensiu.

Igualment en el cas de la presentació de l’iPhone, la broma a la treballadora de Starbucks no 
guardava cap distància temporal (s’esdevenia en el mateix moment) i per tant la transgressió podria 
haver estat percebuda com a ofensiva o cruel de no haver-se tractat d’una transgressió 
completament benigna, sense cap intenció d’humiliar o enganyar a aquesta persona, i amb un 
aclariment i disculpes en el mateix moment. La benignitat de l’acció compensava la transgressió i 
tot i així la transgressió existia, per la qual cosa es produïa l’efecte humorístic buscat.
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En el seu article You Must Be Joking! Benign Violations, Power Asymmetry, and Humor in a 
Broader Social Context (2019), Leo Kant i Elisabeth Norman complementen la Teoria de la 
Infracció Benigna, afegint al concepte de «distància psicològica» les seves aportacions pel que fa a 
al concepte de «distància social»: les diferents perspectives en una situació donada, entre el qui fa 
la broma, el qui rep la broma, i la distància social entre ells i entre ells i la broma. 
També introdueixen el factor de la «asimetria de poder» entre les dues parts i com aquesta asimetria 
pot influir en la distància social entre l’emissor i el receptor. Argumenten que aquesta asimetria pot 
explicar discrepàncies sobre si alguna cosa és o no divertida.
En tercer lloc, introdueixen el factor de les «diferències culturals» i com aquestes poden també 
influir directa o indirectament en la percepció de què és divertit i què no ho és.
Finalment, analitzen implicacions potencials més enllà de l’humor, amb d’altres situacions socials 
amb fronteres comunes. Per exemple en casos d’assetjament sexual, bullying, agressions, abusos de 
superioritat, lideratges destructius, comportaments inadequats en el lloc de treball, relacions 
parentals, relacions familiars, etc.

Aquests elements que es poden encabir dins del concepte de distància psicològica poden fer que 
l’humor s’interpreti correcta o incorrectament, i que l’humor pugui influir positiva o negativament 
el nostre missatge.

Un altre exemple d’un cas de comunicació no reeixit (tot i que convé posar-hi un interrogant perquè 
potser aquest era l’efecte buscat) és el de la campanya de l’Ajuntament de Zamora contra la 
violència masclista el novembre de 2017. 

Cas de fracàs? Èxit?: Campanya contra la violència masclista de l’Ajuntament de Zamora

El novembre de 2017, la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Zamora va col·locar en vuit 
panells al centre de la ciutat uns cartells amb acudits masclistes i la llegenda «La violencia hacia las 
mujeres no es un chiste. No seas cómplice». La campanya es duia a terme els dies previs al 25 de 
novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.
Segons la regidora Laura Rivera, presidenta del Consell Municipal de la Dona en el qual es va 
aprovar aquesta campanya, es pretenia «denunciar determinades actituds de la vida quotidiana que 
denoten violència masclista i que estan completament normalitzades, però que fan molt de mal a la 
societat».

Els acudits que apareixien als panells eren tres:

"¿Qué hace una mujer fuera de la cocina? Turismo"; "¿En qué se parecen las mujeres a las pelotas 
de frontón? En que cuanto más fuerte les pegas, antes vuelven"; y "¿En qué se parecen las mujeres 
a las baldosas? En que las dos se pisan"

A sota, apareixia el missatge institucional mencionat: «La violencia hacia las mujeres no es un 
chiste. No seas cómplice»
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Imatge: ALVAREZ, M. ABC Castilla y León. 2017. [En línia]. Disponible a: <https://www.abc.es/espana/castilla-
leon/abci-zamora-no-frena-campana-chistes-machistas-contra-violencia-genero-201711220847_noticia.html?ref=https:
%2F%2Fwww.google.com%2F>

La campanya va aixecar molta polèmica a nivell estatal, i va aparèixer en nombrosos mitjans de 
comunicació.

Si analitzem l’ús de l’humor en aquesta comunicació de l’Ajuntament de Zamora, destinada a 
provocar en el públic una reacció d’afiliació cap a la campanya, podem trobar diversos elements 
que desvirtuen el missatge i l’allunyen de la intenció pretesa.

1- El context: Fins al mes d’octubre de 2017, 44 dones havien estat assassinades per violència 
masclista a l’estat espanyol segons la base de dades Epdata de l’agència Europa Press 
<https://www.epdata.es/datos/violencia-genero-estadisticas-ultima-victima/109/espana/106>
Aquesta situació es repetia any rere any, amb xifres similars.
L’ús de l’humor, encara que pretengui una finalitat de conscienciació i de posar en relleu actituds 
masclistes que poden passar inadvertides per a determinats sectors de la població presenta un 
component de risc que no es pot obviar i l’equilibri entre transgressió i benignitat és molt delicat.

2- El tipus d’humor emprat: Encara que no es tractava d’una comunicació amb pretensió de ser 
humorística, el fet d’emprar un component de característiques humorístiques inherents, com és 
l’acudit, pot fer qüestionar si el tipus d’humor emprat era el correcte. Es tracta d’un tipus d’humor 
agressiu, sarcàstic envers les dones i també d’humor negre. Si bé el consistori zamorà no s’alineava 
amb aquest tipus d’humor ens hem de preguntar si era necessari fer-ne ús o si es podria haver 
enfocat la campanya sense fer-lo servir. 

Fruit de la polèmica, l’Ajuntament va retirar els cartells i va substituir-los per un altre que deia: «¿Y 
ahora? ¿Te vas a reir cuando escuches un chiste machista?»
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Imatge: CRÓNICA GLOBAL. Campaña contra la violencia machista en Zamora / TWITTER. Crónica Global (2017) 
[En línia]. Disponible a: <https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/zamora-campana-chistes-
machistas_102524_102.html>

3- El públic: El públic destinatari del missatge el podem classificar en dues categories: les persones 
que fan servir aquest tipus d’humor sense ser conscients de la normalització implícita de la 
violència de gènere que comporta (conducta que es busca modificar) i les persones que sense fer-lo 
servir el poden sentir sense percebre el fet com a lesiu. Exclouríem les persones que fan servir 
aquest tipus d’humor conscientment buscant la infravaloració de les dones perquè probablement no 
són target per a aquest tipus de campanya ja que aquesta conducta difícilment es veuria alterada per 
un missatge com aquest.
Si ens centrem en els dos tipus de públic target podríem dir que l’ús d’aquest tipus d’humor pot fer 
reflexionar a qui no ho ha fet, i provocar algun canvi en el seu comportament. Per a les persones 
que no fan servir aquest tipus d’humor però que hi conviuen, pot despertar en elles una consciència 
de la negativitat que comporta.
Però caldria preguntar-se si la publicitat d’aquest tipus d’acudits en la comunicació institucional és 
la millor manera de modificar aquests comportaments socials.
I finalment, però el més important de tots, no podem oblidar un públic al qual aquest tipus de 
missatge pot arribar d’una manera molt directa: les dones que pateixen violència de gènere, en la 
intensitat que sigui. S’ha pensat en aquest públic en el disseny de la campanya? La campanya va 
destinada a modificar comportaments masclistes en benefici de la societat però, podria ser 
percebuda com una agressió més a qui ja les pateix?

Si tornem a la pregunta que es feia l’Humor Research Lab a propòsit dels resultats dels seus estudis 
experimentals: «Quan el cop d’efecte és prou proper per ser còmode i quan és prou distant per 
importar?», es podria considerar que el cop d’efecte en aquest cas seria massa proper com per ser 
còmode (un efecte que podria ser el que es perseguia, ja que la campanya buscava ser «d’impacte i 
de xoc» segons la regidora Laura Rivera).

Ens hauríem de preguntar si l’ús del recurs a l’humor en aquest cas, tot i haver estat polèmic i 
haver-se hagut de retirar, va assolir l’efecte buscat. Possiblement hi havia maneres millors de fer 
una campanya institucional de cara al Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la 
Dona. No obstant, l’abast de la repercussió de la campanya, la polèmica i el debat que provocà 
podria haver estat l’efecte buscat i per tant assolit.

En tot cas, la polèmica no va passar cap factura al partit de la Regidora d’Igualtat ni al del seu 
alcalde (IU) que van passar de 8 regidors governant en coalició amb el PSOE, als 14 actuals 
(majoria absoluta). Font: El País <https://resultados.elpais.com/elecciones/2019/municipales/08/49/275.html>
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Cas de fracàs: - Campanya Gamer Girl de MediaMarkt

El gener de 2018, el compte te Twitter de l’empresa de matriu alemanya MediaMarkt dedicada als 
videojocs (@mediamarktgames) va voler adreçar-se al públic femení amb un missatge pretesament 
humorístic que va rebre nombroses crítiques que van acabar amb l’esborrament de la piulada.

Imatge: Tweet de  @mediamarktgames, recollit a La Vanguardia. Youtubers e influencers, contra la campaña 
“machista” de MediaMarkt. (8 de gener de 2018). [En línia]. Disponible a: 
<https://www.lavanguardia.com/muyfan/20180108/434167118549/mediamarkt-twitter-machista-gamer-youtubers-
chicas.html>

La imatge mostrava una noia llepant o rosegant un comandament de videoconsola dient «mmm sexy 
plastic» amb el text «This is not a gamer girl» i una altra noia dient «I’ll shower when Hyrule is 
free» fent referència a un personatge de videojoc, i amb la llegenda «This is a gamer girl».
La piulada acompanyava la imatge amb el text: «Después de estos reyes, veremos muchas Posers 
no es gamer»

La piulada va ser molt criticada a Twitter i a YouTube, en ser considerada sexista. Es criticava la 
imatge de la noia arreglada llepant el comandament de la consola, per les connotacions sexistes i la 
seva caracterització de persona poc intel·ligent de la noia considerada no gamer, com per la imatge 
de la noia considerada gamer i per les dues alhora.

Analitzem on podem trobar els riscos en aquesta comunicació:

1- Adequació al públic: La piulada, publicada a l’inici del període de rebaixes després de Reis, 
cercava atraure al públic femení interessat en els videojocs a la proposta d’aquest tipus de material 
en l’empresa Mediamarkt. Per fer-ho, contraposaven la imatge d’una noia que accedia a aquest món 
dels videojocs com una forma de postureig, amb autèntiques aficionades als videojocs, que ho 
serien tant que arriben a prioritzar el joc davant d’altres coses com la higiene personal.
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Sembla una manera un tant estranya d’atraure al públic target. La dicotomia «noia arreglada, 
superficial i amb poques llums» versus «noia implicada i competent en videojocs, desarreglada i 
-segons com s’interpreti- bruta» és probablement poc atractiva ni per a un perfil de públic ni per a 
l’altre.
El tipus de públic a qui ens dirigim condiciona el tipus d’humor que hem d’emprar. En aquest cas, 
la polèmica pel to sexista de la imatge i pel tractament del públic femení (suposadament el target) 
en cadascuna de les dues categories mencionades podria denotar que la estratègia no sembla haver 
estat prou estudiada.

2- El mitjà: Twitter és una xarxa social on les discussions, les polèmiques, les confrontacions, el 
debat apassionat i fins i tot l’insult són el pa de cada dia. Aquesta eina, limitada en nombre de 
caràcters, no és la més idònia per als matisos. La resposta és sovint ràpida i amb un grau de 
visceralitat important. Si un missatge és ambigu o pot ser malinterpretat, a Twitter existeix una alta 
probabilitat que això succeeixi. El missatge de Mediamarkt Games pot ser percebut com a simple en 
una primera lectura, però n’admet unes quantes més. La lectura sexista s’hauria d’haver pogut 
preveure i la possible reacció dels usuaris i usuàries de la xarxa Twitter tampoc no era difícil 
d’imaginar.

3- El tipus d’humor emprat: Si bé el tipus d’humor cercava ser d'afiliació (les veritables gamers 
entendran el missatge i es sumaran a la nostra proposta comercial, mentre que les que no ho són 
voldran també adherir-s’hi per no semblar Posers), el tipus d’humor conté un component de 
negativitat. Hi ha sàtira i fins i tot sarcasme en la caracterització de la noia Poser. Però també 
s’estereotipa la noia gamer. Hi ha na certa agressivitat contra un dels dos personatges en l’intent 
d’afiliar-ne l’altre.
No existeix un component d’auto-millora en aquesta piulada. L’empresa es posiciona com a jutge 
sobre qui és autèntic i qui no ho és. No fa cap mirada envers a sí mateixa involucrant-se en aquest 
judici. Aquesta manca del component de riure’s d’un mateix, és un element que podria haver 
mitigat bona part de la controvèrsia. Sembla que l’intent de fer un humor de tipus d'afiliació no 
resulta reeixit, almenys per a bona part del públic d’aquesta comunicació.

4- Teoria de la Infracció Benigna: Tenim un component transgressor (la dicotomia Poser-Gamer) 
però ens manca una major presència del component benigne que hauríem de trobar simultàniament 
per a que l’humor funcioni, segons la teoria elaborada pel HuRL. La caracterització de les dues 
noies no deixa ben parades cap de les dues. La distància psicològica pot ser massa gran amb les 
dues noies representades (amb la qual cosa la possible transgressió perd la seva eficàcia 
humorística, esdevenint irrellevant o provocant indiferència) o massa propera si les persones es 
poden sentir reflectides per alguna de les dues caracteritzacions, cas en el qual la transgressió no 
quedaria compensada i la imatge (com sembla haver succeït) es percebria com a ofensiva.

Encara que el següent estudi de Warren i McGraw giri entorn de la publicitat de les marques i no 
tant de la comunicació corporativa, penso que la seva recerca té molta aplicació per al present 
treball. Voldria doncs recollir aquí les consideracions dels psicòlegs Caleb Warren i Peter McGraw, 
en el seu article When Does Humorous Marketing Hurt Brands? (Journal of Marketing Behavior, 
2016, 2: 39–67). En aquest article, identifiquen tres casos en què l’ús de l’humor en el màrqueting 
té més possibilitats de danyar la marca anunciant:

1- Quan presenta un anunci humorístic altament amenaçador enlloc de moderadament 
amenaçador.
2- Fa broma d’un sector de la població enlloc de la gent en general 
3- Provoca evitació enlloc d’aproximació
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I proposen cinc preguntes-guia per als gestors de màrqueting que vulguin usar l’humor per atraure 
l’atenció i entretenir els consumidors sense ferir involuntàriament la personalitat de la marca.
Warren i McGraw suggereixen tenir en consideració aquestes cinc preguntes:

1- És divertit l’intent humorístic?
2- L’anunci crea humor de manera altament amenaçadora?
3- L’anunci crea humor amenaçant una persona o grup concrets?
4- L’anunci crea humor de manera que també crea evitació?
5- Quin és el context per a l’intent humorístic?

1- És divertit l’intent humorístic?

Les teories contemporànies sobre l’humor suggereixen que l’anunci ha de comportar alguna cosa 
que amenaci el benestar, identitat o estructura normal de creences del públic objectiu (la infracció) 
de manera que sigui percebuda simultàniament com a benigna. De tota manera pot ser difícil saber 
d’avançada què considerarà com a infracció l’audiència i quines infraccions seran considerades 
com a benignes. Crear anuncis humorístics requereix un coneixement profund dels desitjos, 
creences culturals i identitat del públic objectiu. Fins i tot així, alguns intents humorístics estan 
condemnats a fracassar. Una manera de contribuir a l’èxit és emprar rigoroses proves de mercat 
abans del llançament.

2- És la infracció implícita massa amenaçadora?

Les marques es beneficiaran més d’anuncis humorístics que utilitzin transgressions benignes menys 
amenaçadores enlloc de les que ho són més, ja que aquestes darreres tenen més probabilitats de 
provocar reaccions negatives que resultin en una actitud menys favorable a la marca.
Els estudis previs han demostrat una relació positiva entre la publicitat humorística i la imatge de 
les marques que tendeixen a presentar amenaces lleus, com ara una estàtua d’una figura històrica 
fent una bombolla de xiclet. Per contra, els anunciants es recolzen cada cop més en violència, sexe 
i altres infraccions relativament amenaçadores per crear anuncis humorístics. Els autors de 
l’estudi consideren que caldria revertir aquesta tendència creant continguts que provoquessin 
l’humor per la representació d’alguna cosa mitjanament inapropiada.

3- L’anunci crea humor amenaçant una persona o grup concrets?

És també important pels publicistes considerar si un anunci crea humor amenaçant una persona 
concreta o un grup específic de persones (infracció excloent) enlloc de al públic en general 
(infracció inclusiva). Les infraccions inclusives que apunten a una regla universal o a la gent en 
general, són una manera més segura de crear humor. Un estudi d’aquests investigadors mostra 
com un anunci humorístic que menysté a tots els conductors té un efecte més favorable envers la 
percepció de la marca que un anunci que menysté un grup particular de conductors (per exemple, 
les dones).
Els anuncis humorístics efectius usen habitualment transgressions amb objectius inclusius. Per 
exemple, una de les claus de l’èxit de l’anunci clàssic de les granotes de la cervesa Budweiser a la 
Super Bowl de 1995 és que l’humor que resulta de les granotes grallant  el nom «BUD-WEIS-ER» 
no surt a expenses de ningú en particular. En contrast, transgressions excloents, que apunten a una 
persona o a un grup concret són menys beneficioses per a les marques. Per exemple, l’anunci 
satíric de Groupon a la Super Bowl de 2011 al voltant de la lluita del Tibet per la llibertat va 
provocar rebuig de televidents i premsa, possiblement perquè la infracció que induïa a l’humor 
afectava a un grup específic de persones: els tibetans.
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4- L’anunci crea humor de manera que també crea evitació?

Els publicistes haurien de considerar també la possibilitat que la infracció usada per crear humor 
motivi l’evitació. En la seva recerca Warren i McGraw van dur a terme estudis que demostraven 
com infraccions en la puresa que indueixen al fàstic, una emoció que motiva evitació de 
contaminants, són una manera particularment arriscada de crear humor per marques de begudes o 
aliments. De manera similar preveuen que infraccions socials còmiques que provoquin vergonya 
poden ser perjudicials per a marques socialment visibles, com roba o joies. Hi ha possiblement 
altres infraccions que són igualment arriscades per a les marques. En canvi, infraccions en la 
lògica com un avió amb cames d’en un anunci de Google, són menys arriscades perquè tendeixen a 
motivar apropament. 

5- Qui és el consumidor i quin és el context de l’intent humorístic?
 
Les preguntes prèvies, que són coherents amb el focus de la investigació de Warren i McGraw, 
tracten sobre com anuncis humorístics similars poden tenir efectes diferents sobre actituds envers 
les marques depenent de la gravetat de la infracció per crear humor. Estudis previs, de tota 
manera, mostren que per a saber quan els anuncis humorístics són efectius, els publicistes 
necessiten també tenir en compte factors contextuals, incloent les característiques del públic 
objectiu, la categoria del producte, els mitjans emprats, i si la infracció benigna que provoca 
l’humor té relació amb el missatge de l’anunci. Els intents de comicitat tenen més efecte positiu en 
les actituds envers les marques quan els consumidors objectiu estan menys involucrats amb el 
missatge, tenen una baixa necessitat de cognició i una més favorable actitud prèvia envers la 
marca. L’intent humorístic també sembla tenir més beneficis en productes de baix risc (com un 
xiclet), i menys en productes de més risc (medicaments), i els que ofereixen hedonisme (ex. la 
televisió) abans que no beneficis funcionals (ex. una rentadora), encara que els beneficis de l’intent 
humorístic per als diferents tipus de producte poden dependre també del mitjà de la comunicació i 
la rellevància de la infracció benigna que provoca l’humor. En resum, els publicistes haurien de 
considerar no només si l’anunci és divertit i i la gravetat de la infracció en l’anunci, sinó també el 
context en què s’exposarà al consumidor.

Aquestes preguntes són igualment vàlides per a la comunicació corporativa. Ens haurem de 
qüestionar el context, el públic al qual dirigim la nostra comunicació, si el tipus d’humor que volem 
emprar és massa agressiu o transgressor i pot ser percebut com a ofensiu o si pel contrari és massa 
benigne com per a no provocar l’efecte humorístic buscat. Haurem de tenir molta cura de no dirigir 
l’humor contra una persona o un grup de persones concret i que el nostre humor no generi un efecte 
d’evitació. I tenir en consideració els mitjans que volem emprar per difondre aquesta comunicació 
en clau d’humor.
L’humor en comunicació és, efectivament, un assumpte seriós.

Hem vist fins ara com l’humor pot tenir un efecte positiu en la imatge d’una organització en 
moments de crisi (cas KFC al Regne Unit) i com pot girar-se en contra i generar polèmica en 
d’altres casos (cas Copper Stallion Media, Ajuntament de Zamora i Mediamarkt Games). En el cas 
de la presentació de l’iPhone de Apple, el tipus d’humor emprat no malmetia en cap moment la 
imatge de l’organització, si bé el seu nivell de benignitat era tant alt que les transgressions quedaven 
fortament minimitzades i per tant, el seu impacte en la imatge corporativa era mínim tant per la 
dosificació com per la benignitat del tipus d’humor.
Però en quins casos podria ajudar l’humor en la comunicació i per tant seria una eina aconsellable?
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En el seu estudi The impression management benefits of humorous self-disclosures: How humor 
influences perceptions of veracity els doctors T. Bradford Bitterly i Maurice E. Schweitzer van dur 
a terme estudis comparatius entre la revelació d’informació personal negativa amb l’ús de l’humor i 
sense, (per exemple en una entrevista de feina).

Els resultats d’aquests estudis ens poden ser de molta utilitat a l’hora de decidir si l’ús de l’humor 
ens pot ajudar en la nostra necessitat comunicativa organitzacional, o si podria  resultar 
contraproduent:

Per mitjà de cinc estudis, identifiquem l’humor com una eina potent en la gestió de la impressió que 
influeix en la percepció de la veracitat. En molts terrenys, com les negociacions o les entrevistes, 
els individus s’enfronten a un repte respecte de la divulgació d’informació negativa i gestió de les 
impressions. Per exemple, un entrevistador por preguntar a un sol·licitant de feina que anomeni la 
seva major feblesa. En aquestes condicions, divulgacions que revelin informació negativa (ex. «no 
sóc bo en matemàtiques») poden malmetre les percepcions de calidesa i competència. Demostrem 
que afegir una afirmació humorística amb la divulgació (ex. «no sóc bo en matemàtiques. La 
geometria és on poso la ratlla») canvia la percepció de la veracitat de la divulgació. Les 
divulgacions són menys susceptibles de ser jutjades com a certes quan van acompanyades d’una 
afirmació humorística que quan no. 
(...)
 Com a resultat, amb l’ús de l’humor, l’orador pot marcar un canvi en l’objectiu i disminuir la 
veracitat tant de l’afirmació humorística com de les afirmacions pròximes a ella. Preses en conjunt, 
quan un objectiu divulga informació negativa, incloent informació que és altament rellevant per al 
company conversacional, l’ús de l’humor por potenciar les percepcions de calidesa i competència. 
Conversem sobre les implicacions dels nostres descobriments respecte de la comunicació, la 
percepció interpersonal i la gestió de la impressió
(...)
Per mitjà dels nostres estudis, trobem que amb l’ús de l’humor, un individu redueix la percepció de 
veracitat de revelacions negatives fetes en el mateix torn de paraula. Postulem que l’ús de l’humor 
dona forma a la percepció de les motivacions de l’orador, que al seu torn alteren fonamentalment 
la manera en la qual els observadors codifiquen les declaracions no-humorístiques de l’orador.
L’humor impregna les nostres interaccions socials, i aquests descobriments suggereixen que l’ús de 
l’humor pot tenir amples implicacions per entendre la comunicació, els errors comunicatius i les 
percepcions interpersonals.
(...)
Estudis previs conjecturaven que la informació negativa sobre competències clau és més 
perjudicial en les percepcions interpersonals que la informació negativa sobre competències no-
clau. (ex. Galinski & Schweitzer, 2015), i som els primers en demostrar que això és cert. 
Curiosament, trobem que l’ús de l’humor mitiga els efectes nocius de revelar informació negativa 
sobre ambdues competències clau i no-clau. Aquest resultat subratlla la potencial generalització de 
les nostres troballes, perquè algunes de les nostres revelacions amb més conseqüències inclouen la 
revelació d’informació negativa sobre febleses clau.
(...)
Les nostres conclusions remarquen la importància de l’humor en la gestió de la impressió. Els 
individus freqüentment cerquen crear impressions positives, però s’han d’enfrontar també al repte 
de revelar informació negativa (ex. En una entrevista de feina, negociacions, cites). Identifiquem 
l’humor com una eina potent per navegar en aquestes situacions. Les nostres descobertes també 
remarquen una important relació entre l’ús de l’humor i la percepció de veracitat de les 
afirmacions pròximes. Més específicament, torbem que l’humor fa que les declaracions pròximes 
semblin menys verídiques. Aquesta relació pot tenir efectes beneficiosos quan revelem informació 
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negativa però poden perjudicar a l’orador quan quan exposa informació positiva que vol que 
l’audiència interpreti com a certa. Més amplament, els oradors haurien de reconèixer que el seu ús 
de l’humor pot, en les declaracions pròximes a l’ús de l’humor en la conversa, disminuir la seva 
credibilitat.

Així doncs, trobem en aquests estudis algunes claus d’utilitat en la nostra recerca de minimitzar 
riscos en l’ús de l’humor en la comunicació corporativa. D’una banda com hem vist, l’humor altera 
la percepció de veracitat de les afirmacions properes a l’expressió humorística. Els nostres públics 
poden percebre d’una manera més benigna una declaració negativa per part de la nostra 
organització  quan aquesta vagi acompanyada d’humor. Podem usar aquest recurs per rebaixar la 
percepció d’aquesta negativitat. Però haurem de vigilar quan fem servir l’humor en el cas 
d’afirmacions positives perquè en aquest cas, l’humor també jugarà un paper en la disminució de la 
percepció de veracitat de les afirmacions que hagin estat fetes de manera pròxima a l’afirmació 
humorística.

Diferents tipus d’humor i necessitats comunicatives

Segons es recull a la publicació Humor styles and personality: A meta-analysis of the relation 
between humor styles and the Big Five personality traits (Mendiburo-Seguel, Páez, Martínez-
Sánchez), els quatre tipus bàsics d’humor, en els quals podem intentar encabir totes les tipologies 
d’humor segons la seva temàtica, es poden agrupar en dos eixos: Eix positiu-negatiu i eix 
intrapersonal-interpersonal (és a dir, enfocat a nosaltres mateixos o als altres) 

1- Humor d'afiliació:
Aquest tipus d’humor ens serà d’utilitat quan busquem sumar altres al grup. Molt centrat en la 
quotidianitat és un estil d’humor que busca entretenir i millorar les relacions amb els altres, proveint 
benestar, felicitat i acompanyament. El situaríem en l’eix positiu i interpersonal, envers els altres. 

2- Humor d’auto-millora o autoajuda: 
Consisteix en la capacitat de riure’s d’un mateix o de les coses que ens afecten. Busca fer front a 
l'estrès i les emocions negatives i ens permet distanciar-nos dels estímuls que que ens generen 
problemes. El situem en l’eix positiu i en l’eix intrapersonal, ja que posa el focus en nosaltres 
mateixos.

3- Humor agressiu:
Es relaciona amb el sarcasme, la ironia, la ridiculització i l’ús de l’humor com a forma de 
manipulació. Implica insults o humiliacions dirigides cap a d’altres individus. Es situa per tant en 
l’eix negatiu i interpersonal.

4- Humor autodestructiu:
Aquest tipus d’humor es basa en l’auto-degradació o l’autocompassió, situant-se un mateix com a 
objecte de burla abans que ho facin altres. El situaríem doncs en l’eix negatiu i en l’eix 
intrapersonal.

L’estudi Humor styles and personality: A meta-analysis of the relation between humor styles and 
the Big Five personality traits (Mendiburo-Seguel et al.) relaciona aquestes quatre categories 
principals d’humor, amb els cinc trets principals de la personalitat definits per Goldberg (1993): 
Obertura a l’experiència, consciència, extraversió, amabilitat i inestabilitat emocional o 
neuroticisme.
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Les denominacions d’aquests cinc trets de la personalitat («Big Five») en anglès formen l’acrònim 
OCEAN: openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness i neuroticism.

Trobem les definicions de cadascuna en l’article Los 5 grandes rasgos de personalidad: 
sociabilidad, responsabilidad, apertura, amabilidad y neuroticismo. Ahondamos en la Teoría de los 
Cinco Grandes Factores de la Personalidad. (Bertrand Regader, 2014):

1- Openness to experience o Obertura a l’experiència (O):

Mostra en quin grau un subjecte tendeix a cercar noves experiències personals o concep d’una 
manera creativa el seu futur. La persona oberta a l’experiència té una relació fluïda amb la seva 
imaginació, aprecia l’art i l’estètica, i és conseqüent amb les seves emocions i amb les dels qui 
l’envolten. Prefereixen trencar amb la rutina i acostumen a posseir coneixements sobre amples 
temes degut a la seva curiositat intel·lectual. El seu oposat és el Tancament a l’Experiència (o al 
Canvi).
Els individus que hi puntuen baix tenen interessos més convencionals. Gaudeixen més del senzill 
que del complex, ambivalent i subtil. Acostumen a observar les ciències o l’art com disciplines poc 
pràctiques. Prefereixen la familiaritat a la novetat; són moderats i aferrats a la tradició.

2- Conscientiousness o consciència (C):

Es refereix a com de centrat està el subjecte en els seus objectius, a més de com disciplinat es 
mostra per a la consecució d’aquests fins. Podríem dir que la persona amb alta puntuació en el 
factor C és un individu organitzat, amb capacitat de concentració, que acaba les seves tasques i 
que pensa abans de prendre una decisió.

3- Extraversion o extraversió (E):

Defineix el grau en què el subjecte es mostra obert amb els altres i canalitza la seva energia en 
contextos socials. Dit d’una altra manera, el factor E examina quant li agrada a un subjecte estar 
envoltat d’altres persones, quant li agrada expressar-se davant els altres, etc.
El seu oposat és la introversió, que es caracteritza en persones reservades, que sovint són titllades 
d’antipàtiques. Solen ser certament independents, prefereixen la rutina i l’ambient familiar. 
Prefereixen estar sols i no els agrada formar part d’aglomeracions de gent, la qual cosa no vol dir 
que siguin menys felices. Freqüentment es mostren tan animats com el que més en cercles estrets 
d’amistat. Són més reflexius que els extravertits i tendeixen menys a l’acció.

4- Agreableness o agradabilitat (A):

És el grau en què la persona es mostra respectuosa, tolerant i tranquil·la. La persona amable és 
aquella que confia en l’honestedat dels altres individus, té vocació per ajudar i assistir a qui ho 
necessiti, es mostra humil i senzill i és empàtic envers les emocions i sentiments aliens.

5- Neuroticism o neurotisme (N):

 Segons Mendiburo-Seguel, Páez i Martínez-Sánchez, el Neurotisme es defineix com una dimensió 
de la personalitat caracteritzada per una tendència a experimentar emocions negatives, i s’associa 
amb angoixa emocional o efecte negatiu. La gent amb alta puntuació en N presenta una major 
ansietat, depressió, ira hostil, impulsivitat, autoconsciència i vulnerabilitat emocional 
(emocionalment inestable).
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Com hem vist abans, les empreses són percebudes amb una personalitat pròpia i diferenciada de les 
altres. Aquests grans trets de la personalitat dels subjectes poden tenir un reflex en com es percep la 
personalitat d’una organització.

L’estudi de Menduburu-Seguel et al. Relaciona els quatre tipus bàsics d’humor amb aquests cint 
grans trets de la personalitat:

En les conclusions del seu estudi, detecten una forta correlació entre la personalitat extravertida i el 
tipus d’humor d'afiliació, així com amb l’humor d’auto-millora en menor mesura.
En aquest tipus de personalitat gairebé no trobem relació amb l’humor agressiu o l’autodestructiu.
Això seria coherent amb la visió que els extravertits gaudeixen més en general de sí mateixos i del 
contacte social i que aparentment no gaudeixen de situacions i estímuls de natura agressiva o 
autodestructiva.

Pel que fa a la personalitat amable, s’observa que mostren una relació significativament negativa 
amb l’humor agressiu i l’autodestructiu, i una relació positiva amb l’humor d'afiliació, encara que 
en un grau no tan consistent com en el cas de la personalitat extravertida.

El mateix succeïa amb els subjectes amb personalitat conscient o responsable respecte de l’humor 
agressiu i autodestructiu.

En la personalitat neuròtica, tenien una relació positiva amb l’humor agressiu i l’autodestructiu 
mentre que mostraven una relació negativa amb l’humor d’auto-millora.
El neuroticisme s’associa amb l’humor autodestructiu. La inestabilitat emocional, associada amb 
gran afectació i emocions negatives, enforteix l’expressió i experiència dels estils d’humor que 
qüestionen el jo, i soscava aquells que el reforcen. De tota manera, la relació entre neuroticisme i 
humor autodestructiu no és tant estable com succeeix entre la personalitat extravertida i l’humor 
d'afiliació.

En la personalitat oberta a experiències, caracteritzada per l’atracció per nous estímuls i la 
creativitat, es trobava una relació positiva amb el tipus d’humor d’auto-millora i en menor mesura 
amb l’humor d'afiliació, i no es relacionava amb els dos tipus d’humor negatius.

Pel que fa al gènere, la masculinitat positiva s’associava amb l’humor d’auto-millora, sobre tot 
degut a les característiques de independència, autosuficiència i autoconfiança. 

De la mateixa manera, els trets femenins positius es relacionaven amb l’humor d'afiliació, reflectit 
en un estil definit per l’interès en els altres i la calidesa.

La masculinitat negativa, la qual s’expressa amb actituds hostils, cíniques i competitives, es 
relacionaven amb l’humor agressiu.

La feminitat negativa, que s’expressa amb trets d’indecisió i servilisme, es relacionava 
negativament amb els dos estils d’humor positius.

Les persones les relacions de les quals es basen en estils d’humor benignes, són més propenses a ser 
amables i també fàcilment ferides.
Els estils d’humor positius estan més relacionats amb personalitats extravertides i obertes a noves 
experiències, el que indicaria que tant l’humor d'afiliació com el d’auto-millora estan relacionats 
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amb una major flexibilitat, imaginació i capacitat de perspicàcia així com amb una millor capacitat 
de fer front i resoldre problemes.

Els estils d’humor agressiu i autodestructiu es corresponien amb personalitats neuròtiques i no amb 
les personalitats responsables, , la qual cosa mostra com la baixa capacitat de reflexió i control dels 
impulsos s’associa amb un ús inadequat de l’humor en situacions socials.

L’estil d’humor d’auto-millora es corresponia amb la personalitat amable i no amb la neuròtica, la 
qual cosa suggeriria que aquest estil en particular està relacionat amb el benestar social i emocional.

D’altra banda, l’estil d’humor agressiu no es correspon amb la personalitat amable, fet que indica 
que estaria associat a una baixa empatia i preocupació pels altres, la qual cosa va en detriment de les 
relacions socials i interpersonals.

Per tant, si la imatge que volem transmetre, o la que s’adiu més amb la personalitat de la nostra 
organització, en cas de fer servir l’humor tindrem una major coherència comunicativa fent servir el 
tipus d’humor que més s’adiu amb la nostra personalitat corporativa i amb la dels nostres públics.

L’humor de matriu negativa (agressiu o autodestructiu) quedaria doncs descartat en gairebé tots els 
casos, perquè només s’adiu amb un tipus de personalitat emocionalment inestable, imatge amb la 
que no voldríem que s’identifiqués la nostra empresa.

Però també en el cas d’una personalitat corporativa extravertida, l’humor d'afiliació tindrà una 
major coherència que l’humor d’auto-millora, mentre que en cas d’una personalitat oberta a 
experiències, l’humor d’auto-millora hi té una major relació que no pas el d'afiliació.

Serà important també conèixer bé els públics de les nostres comunicacions per emprar el tipus 
d’humor més adient per a ells, el que serà millor entès i crearà proximitat i afinitat per tractar-se del 
tipus que més s’adiu amb la seva personalitat.

Si posem com a exemple algunes companyies operadores virtuals de telefonia mòbil, com Simyo o 
Pepephone, en les que podríem observar trets de personalitat extravertida, trobem que solen fer 
servir el tipus d’humor d'afiliació, el que més pot escaure’s a la seva personalitat corporativa:

<https://www.simyo.es/>
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tc_alt=43328&n_o_pst=n_o_pst&n_okw=pepephone_e__c_41482008953&gclid=EAIaIQobChMI5_qOnrOl7QIVGbv
VCh15_AewEAAYASAAEgLIgvD_BwE>

No obstant, si pensem quin seria el perfil del seus públics target, aquests poden ser diversos. 
Podríem trobar des de personalitats neuròtiques a personalitats amables, responsables, obertes a 
experiències i extravertides. Veiem com aquestes companyies han triat un estil d’humor coherent 
amb la seva identitat corporativa que serà entès d’una manera més propera per alguns dels seus 
públics que per d’altres.

En tot cas, gairebé mai sol funcionar una campanya publicitària amb un estil d’humor agressiu, 
excepte que el component benigne d’aquest humor sigui tan potent que compensi la negativitat i el 
rebuig que pot provocar la transgressió agressiva.

En el cas de l’enviament de missatges SMS de la companyia d’ulleres Hawkers, l’agressivitat del 
missatge no quedava compensat amb la benignitat de l’oferta, cosa que va provocar rebuig per bona 
part dels destinataris del missatge, especialment dones:

 

@MartaHortelano. (2019) [Piulada]. Disponible a: <https://twitter.com/MartaHortelano/status/1189193518381559810?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1189193518381559810%7Ctwgr%5E%7Ctwcon
%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fas.com%2Fepik%2F2019%2F10%2F30%2Fportada
%2F1572435715_868329.html>
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En canvi, l’ús de l’humor agressiu podria tenir una bona acollida entre els públics si hi ha un 
component benigne prou important com per compensar la transgressió. Aquest seria el cas, per 
exemple, de la campanya Drunk Driving de la Don’t Drive Drunk Foundation, duta a terme per 
l’agència Juice a Bangkok (Tailàndia):

Imatges: Ads Archive. Reserved for Drunk Drivers, [En línia] Disponible a: <http://adsarchive.com/reserved-for-drunk-
drivers/>
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Conclusions

Ens havíem proposat com a objectiu d’aquest treball investigar eines i recursos que ens permetin 
minimitzar els riscos en l’ús de l’humor en la comunicació corporativa.
La definició del problema que es troba en l’origen d’aquest estudi és el recel en l’ús de l’humor en 
la comunicació corporativa, malgrat tractar-se d’un recurs amb un gran poder i que pot ser molt 
recomanable davant determinades necessitats comunicatives.
La hipòtesi del treball és que l’origen d’aquest recel rau en el temor a les conseqüències negatives 
que se’n poden derivar, resultant en una auto-limitació en l’ús d’aquest recurs.
Amb la nostra investigació volem identificar algunes eines i recursos que permetin una major 
confiança en l’ús de l’humor en la comunicació de les empreses i organitzacions.

En el decurs de la nostra recerca hem identificat quatre tipus d’humor, en una matriu de dos eixos: 
intrapersonal-interpersonal i positiu-negatiu: (Riggio, 2015)

- Humor d’afiliació (interpersonal – positiu)
- Humor d’auto-millora (intrapersonal – positiu)
- Humor agressiu (interpersonal – negatiu)
- Humor autodestructiu (intrapersonal – negatiu)

Hem trobat que l’humor necessita de dos components essencials: la transgressió i la benignitat 
(Warner, McGraw, 2014). Si bé tots dos components poden tenir un pes diferent segons el cas 
(més benignitat o més transgressió), cal que coexisteixin ambdós elements per a que l’humor sigui 
efectiu.

Hem vist també com a aquesta equació transgressió-benignitat cal afegir-hi també el component de 
la distància psicològica. Els estudis de Warren i McGraw demostren que els diferents elements 
d’aquesta distància psicològica (temporal, cultural, geogràfica o hipotètica, és a dir la percepció de 
situació real, hipotètica o imaginària), influeixen en la nostra percepció sobre el grau humorístic o 
ofensiu d’un fet determinat.

Kant i Norman (2019) complementen aquest concepte de «distància psicològica» amb les seves 
aportacions sobre la «distància social» (perspectives diferents en una situació concreta entre qui fa 
la broma, qui la rep i la distància social entre ells i la broma). Afegeixen també el concepte de 
«asimetria de poder» entre les dues parts i el concepte de «diferències culturals» i com poden 
influir en la percepció de què és divertit i què no ho és.

Warren i McGraw (2016) identifiquen tres casos en què l’ús de l’humor en el màrqueting tenen 
més possibilitats de danyar la marca anunciant:

1- Quan presenta un anunci humorístic altament amenaçador enlloc de moderadament amenaçador
2- Fa broma d’un sector de la població enlloc de la gent en general
3- provoca evitació enlloc d’aproximació.

Mendiburu, Segel et al. (2015) relacionen els diferents tipus d’humor amb els cinc gran trets de la 
personalitat definits per Goldberg (1993): Obertura a l’experiència, Consciència, Extraversió, 
Amabilitat o Neurotisme
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I finalment, els estudis de Bradford Bitterly i Schweitzer (2019) demostren la capacitat de 
l’humor per reduir la credibilitat percebuda de les declaracions pròximes al recurs humorístic 
emprat.

Tenint en compte aquesta informació, quines serien algunes de les eines que podem utilitzar si 
decidim fer servir el recurs de l’humor en la comunicació amb els nostres públics?

EINES PER LIMITAR RISCOS EN L’ÚS DE L’HUMOR EN LA COMUNICACIÓ 
CORPORATIVA

1- Determinar la distància psicològica i la distància social, l’asimetria de poder i les 
diferències culturals amb els públics de la nostra comunicació:

Coneixem prou els públics als qui ens adrecem amb la nostra comunicació?
En determinats casos aquests públics poden estar molt delimitats (comunicació privada amb un 
determinat grup de persones, per exemple l’equip directiu d’una organització) i en d’altres casos pot 
tractar-se d’una comunicació de caràcter general destinada a un públic massiu.
En funció de la proximitat psicològica del recurs humorístic amb els nostres públics (temporal, 
geogràfica, cultural o hipotètica), tenint en compte la distància social, l’asimetria de poder entre 
l’emissor i el receptor del recurs i preveient eventuals diferències culturals, el nostre recurs 
humorístic podrà tenir un component més transgressor o aquest haurà de ser més lleu per evitar que 
pugui resultar ofensiu o malentès pels receptors de la comunicació.

Com podem deduir de casos com la presentació del primer iPhone o en el cas de KFC, de vegades 
podem segmentar els nostres públics de manera més o menys concreta (públic britànic en el cas de 
KFC, amb uns trets culturals i socials d’abast comú i diferenciat del d’altres cultures o nacionalitats 
com per exemple la nord-americana). Conèixer el nostre públic ens permetrà adequar el tipus de 
comunicació i d’humor que podem fer servir i què comporta riscos de ser mal rebut o 
malinterpretat. En la presentació de iPhone, per exemple, el públic de la comunicació podia ser tan 
heterogeni en termes culturals, de creences, nacionalitats, gènere, etc. que el tipus d’humor a 
utilitzar havia de ser el més blanc, pur, innocent i exempt de qualsevol agressivitat possible. Com en 
vist en el cas de l’empresa Stallion Copper Media, enfocar l’humor com una agressió a una 
determinada persona ignorant la resta de públics, alguns tant importants com els nostres clients 
actuals o potencials, pot tenir conseqüències devastadores per a la imatge i la pròpia pervivència de 
la nostra organització (qui voldria contractar una empresa que fa servir humor barroer i altament 
agressiu per fer el vídeo-reportatge d’un dia tan important i ple de connotacions positives com és el 
dia del casament?).

Hi ha d’haver doncs un equilibri entre la transgressió i la distància temporal, cultural, geogràfica , 
hipotètica (ex. si la situació es percep com a real o com a hipotètica o imaginària), d’implicació 
personal o social (ex. si ens succeeix a nosaltres o a d’altres, si implica algú que és familiar o un 
desconegut, si succeeix a algú del nostre grup o extern a ell...) perquè en cas d’haver-hi massa 
proximitat i una alta transgressió, la nostra intenció humorística pot ser percebuda com una ofensa o 
menysteniment dels sentiments i les emocions dels nostres públics. Però també haurem de tenir en 
compte que, si la distància psicològica és massa llunyana en espai, temps, cultural, hipotètica o 
d’implicació personal, l’efecte humorístic desapareix donant pas a la indiferència o la irrellevància, 
la qual cosa invalida l’efecte buscat amb el recurs humorístic.
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Podríem fer broma d’un tema com la pandèmia de COVID-19 en la nostra comunicació 
corporativa? Segurament sí, si el recurs humorístic és pertinent, té gràcia, no tracta sobre persones 
afectades per la malaltia directa o indirectament sinó sobre aspectes relacionats per exemple amb els 
canvis d’estil de vida a què ens obliga aquesta situació de risc en la que vivim, o si l’enfoquem 
sobre nosaltres mateixos i la nostra quotidianitat i no pas sobre els altres, especialment els afectats 
(malalts, empresaris o treballadors que han hagut de tancar els negocis o anar a l’atur, els morts o 
les seves famílies i amics, personal sanitari exposat al risc, etc). És a dir, si la distància psicològica 
amb el fet concret no és suficient en termes temporals (la situació s’esdevé en l’actualitat), 
geogràfics (el problema existeix en el nostre entorn), d’implicació personal (tots ens veiem afectats 
d’una manera o una altra amb el problema) o culturals (la majoria de la població és conscient dels 
riscos de la situació i la xifra d’infectats, hospitalitzats i morts és prou important), haurem de trobar 
la manera de distanciar la nostra expressió humorística al màxim, treballant el nostre humor per 
desproveir-lo de tota connotació agressiva o sarcàstica i rebaixant la transgressió al mínim possible 
per a que mantingui l’efecte humorístic però sempre quedi cobert pel factor benigne.
Un exemple podria ser «La direcció de recursos humans de Cargols Metàl·lics SA accepta el 
pijama com a uniforme de feina»

2- Determinar el nivell de transgressió i benignitat en l’equació:

Com vèiem en els exemples de la presentació de iPhone, quan ens adrecem a un públic global, del 
qual no podem determinar quina és la seva distància psicològica amb el recurs humorístic, aquest 
s’ha d’emprar amb la major benignitat i la mínima transgressió possible. Podem fer una broma 
telefònica a un local Starbucks i demanar 400 cafès. Però immediatament aclariríem que és una 
broma, tractaríem amb respecte a la persona que ens atén, tindríem molt en compte no fer cap mal. 
La transgressió, necessària ja que si no no existeix el recurs humorístic, ha d’estar àmpliament 
compensada per la benignitat. 
En el cas KFC-FCK, la transgressió era més important. L’ús d’una interjecció malsonant en 
l’anunci incrementava aquest nivell de transgressió. El component benigne havia de compensar la 
transgressió de manera prou rellevant. El fet de situar la pròpia identitat corporativa, les sigles de 
l’organització, en el centre de la broma és un element compensatori prou rellevant. També, com 
hem vist, l’adequació al sentit de l’humor britànic (el públic al qui ens adrecem) i la tria dels 
mitjans (anunci en premsa escrita en dos mitjans dels més llegits en el trajecte a la feina dels 
britànics) són elements que ajudaren a contenir la transgressió i evitar que el component humorístic 
de la mateixa pogués ser percebut com a ofensiu per als destinataris del missatge.

3- Apropar o allunyar el recurs humorístic del missatge a transmetre:

Si la credibilitat de l’afirmació es veu afectada per la proximitat del recurs humorístic, podem jugar 
amb aquesta distància per reforçar la credibilitat de les nostres afirmacions, allunyant el recurs 
humorístic de l’eix central del nostre missatge o bé apropant-lo quan ens convingui rebaixar aquesta 
credibilitat (per exemple quan hem de revelar informació negativa sobre la nostra organització, com 
pot ser una errada sense conseqüències importants). 

4- Utilitzar l’humor que estigui més en consonància amb la nostra identitat organitzacional:

La potència del recurs a l’humor en la comunicació ens pot ajudar molt a fer arribar el nostre 
missatge als públics, a fer més propera la nostra organització, a humanitzar-la i a millorar la seva 
imatge. Pot ser igualment d’utilitat en moments de crisi per reduir la tensió i despertar empatia, com 
hem vist en el cas de Kentucky Fried Chicken al Regne Unit i Irlanda. L’humor augmenta també el 
record en els nostres públics i, com hem vist en els estudis de Bitterly i Schweitzer (2019), té 
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influència en la percepció de la veracitat, cosa que ens pot ser útil quan hem de fer front al repte de 
revelar informació negativa.

Cadascun dels principals trets de la personalitat té una relació més intensa amb un tipus d’humor 
que amb un altre. Així, si la nostra empresa té un perfil amb trets majoritàriament de responsabilitat 
el tipus d’humor que més s’adiu amb la nostra organització és l’humor d’auto-millora o el 
d'afiliació. En tot cas, caldrà evitar en tot moment els tipus d’humor negatius (agressiu o 
autodestructiu) que només tindrien sentit en casos molt concrets i específics, on la seva justificació 
estigués basada en un factor benigne prou potent com per compensar aquesta negativitat.
Una empresa d’assegurances, per exemple, sol tenir un perfil més de tipus Consciència que no pas 
una personalitat de tipus extravertida, oberta a noves experiències, una identitat corporativa 
percebuda com a amable o com a emocionalment inestable.

5- Utilitzar el tipus d’humor més adient per a la nostra necessitat comunicativa: 

Hem vist com els quatre tipus d’humor poden ser utilitzats en comunicació però cadascun d’ells 
comporta un nivell de risc més o menys elevat. No hem d’excloure necessàriament l’humor de tipus 
negatiu si aquest és adient per a la nostra necessitat comunicativa però hem de ser conscients que 
aquest tipus d’humor comporta molts més riscos. Així doncs, en la campanya de trànsit Reserved 
for drunk drivers amb l’ús d’un humor negre de fort impacte, només la percepció per part dels 
públics de la importància del seu component benigne podia compensar l’humor negre i agressiu 
(interpersonal i negatiu). Tampoc hem de pensar que un tipus d’humor d’auto-millora 
(intrapersonal-positiu) està exempt de riscos. L’equilibri entre transgressió i benignitat pot ser 
percebut com a ofensiu pels nostres públics fins i tot en el cas de fer broma de nosaltres mateixos en 
un to positiu. Depenent del context,  l’humor més blanc també pot ser malinterpretat. Imaginem el 
cas d’una errada que hagi provocat conseqüències greus en la salut o la integritat física de les 
persones (intoxicació alimentària, defecte mecànic en un vehicle, etc.). L’humor en aquests casos, 
per molt intrapersonal (adreçat a la nostra pròpia organització) i positiu que sigui té moltes 
probabilitats de ser percebut com a ofensiu o fora de lloc.

Malgrat el què hem mencionat en el punt 4, pot ocórrer que la nostra necessitat comunicativa 
requereixi l’ús d’un tipus d’humor allunyat de la identitat de la nostra organització. Caldrà valorar-
ne els riscos per a la imatge corporativa però si la el benefici és superior podem en aquell cas 
concret sortir-nos dels paràmetres habituals de la nostra comunicació.
Un exemple seria la piulada de la companyia farmacèutica Sanofi en la seva resposta a l’actriu 
Roseanne Barr:

El maig de 2018, Roseanne Barr, de qui és coneguda la seva afiliació política al Partit Republicà 
dels Estats Units, va publicar una piulada al seu compte de Twitter sobre Valerie Jarret, una 
assessora del president Barack Obama a la Casa Blanca. La piulada, després esborrada, deia el 
següent: «muslim brotherhood & planet of the apes had a baby=vj», on vj es referia a Valerie 
Jarret.
La piulada, profundament racista, va indignar molta gent i va provocar l’anunci per part de la 
cadena de televisió ABC de la cancel·lació del show Roseanne protagonitzat per l’actriu.
Davant l’onada de protestes, l’actriu va declarar que quan va fer la piulada, estava «Ambien 
tweeting», és a dir, piulant sota els efectes del medicament Ambien de la empresa Sanofi. En el seu 
compte oficial de Twitter, l’empresa va respondre amb la següent piulada:
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@SanofiUS. (2018) [piulada]. Disponible a: <https://twitter.com/SanofiUS/status/1001824999496404992>

La piulada, tot i no mencionar el nom de l’actriu, era una resposta a l’afirmació d’aquesta culpant al 
medicament del seu ofensiu tweet. En aquest cas concret, l'organització utilitzava un tipus d’humor 
sarcàstic posant el focus en una persona concreta, un estil humorístic molt allunyat de la identitat 
corporativa d’una companyia farmacèutica. Aquesta transgressió que podria ser molt polèmica en 
d’altres contextos o circumstàncies, va ser ben rebuda atès que el factor benigne (posicionament 
contra el racisme) era percebut com a suficientment rellevant per compensar l’ús d’una 
manifestació humorística de tipus sarcàstic i adreçat a una persona concreta. També el component 
d’autocrítica de la companyia farmacèutica («tots els tractaments farmacèutics tenen efectes 
secundaris») i l’afirmació de tipus d'afiliació («Gent de totes les races, religions i nacionalitats 
treballen a Sanofi cada dia per millorar les vides de gent arreu del món») contribuïen a incrementar 
el factor benigne en l’equació.

6- Fer servir l’humor en la nostra comunicació corporativa amb una finalitat específica:

L’ús de l’humor en la comunicació corporativa ha de tenir una finalitat. Segons Morreall (2012) 
l’humor pot promoure tolerància a l’ambigüitat i a la diversitat, així com a la creativitat en la 
solució de problemes, pot servir com a lubricant social, engendrant confiança i reduint el conflicte. 
En les comunicacions que tendeixen a evocar emocions negatives, (anunciar males notícies, 
demanar disculpes, reclamar, advertir, criticar, ordenar, avaluar), pot proporcionar gratificacions 
que redueixin o fins i tot bloquegin les emocions negatives. Com hem vist, a més, el recurs 
humorístic pot disminuir la credibilitat de l’afirmació propera al recurs i això ens pot convenir 
especialment en casos de revelació d’informació negativa sobre la nostra organització.
Però en la comunicació corporativa l’humor ha d’estar mesurat, dosificat. No es tracta de fer de la 
nostra comunicació una emulació d’una Stand-Up Comedy o intentar ser sempre graciosos. Aquest 
efecte de rebaixar la veracitat de les informacions properes a l’ús del recurs humorístic no és 
l’efecte buscat en moltes de les nostres comunicacions, sinó el contrari: que el nostre missatge sigui 
entès i que tingui la credibilitat que s’espera de la nostra organització.
Un excés de recursos humorístics podria ser percebut com una manca de veracitat en totes les 
nostres afirmacions o en la majoria d’elles, amb la qual cosa, l’humor deixaria de ser efectiu com a 
eina de reforç del nostre discurs i més aviat al contrari, rebaixaria el valor del nostre missatge.
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Hem vist en l’exemple de la presentació d’iPhone que la mesura i la dosificació dels recursos 
humorístics pot ajudar-nos a fer la nostra comunicació més entretinguda sense que la informació 
positiva perdi veracitat en la percepció dels nostres públics.

7- Fer-nos les següents preguntes quan decidim introduir l’humor en la nostra comunicació:

Segons Warren i McGraw, (2016) hi ha tres casos en què l’ús de l’humor en el màrqueting té més 
possibilitats de danyar la marca anunciant:

- Quan presenta un anunci humorístic altament amenaçador enlloc de moderadament amenaçador.
- Quan fa broma d’un sector de la població enlloc de la gent en general 
- Quan provoca evitació enlloc d’aproximació

I proposen cinc preguntes-guia per als gestors de màrqueting que vulguin usar l’humor:

És divertit l’intent humorístic? L’anunci crea humor de manera altament amenaçadora? L’anunci 
crea humor amenaçant una persona o grup concrets? L’anunci crea humor de manera que també 
crea evitació? Quin és el context per a l’intent humorístic?

a- És divertit l’intent humorístic?

La primera consideració, si l’intent humorístic és o no és divertit, requereix contrastar opinions 
entre persones que poden ser receptores d’aquesta comunicació o bé que formen part de 
l’organització emissora del missatge. Pot succeir que en la nostra ment aquest intent sigui realment 
humorístic perquè disposem d’elements d’informació o d’un context en què aquesta expressió 
humorística és realment divertida. O bé pot succeir a l’inrevés, que no sapiguem veure les 
connotacions humorístiques del nostre missatge. Ens serà útil comprovar si l’efecte humorístic ho és 
per a d’altres persones. En el cas de KFC, l’agència va mostrar el missatge a la direcció de 
l’empresa però també a d’altres públics, com alguns membres de l’equip legal. Com explica Meg 
Farren, Cap de Marquèting Global de KFC UK & Ireland, la seva primera reacció va ser «Voleu que 
jo escrigui f*ck en el meu cubell?» . Explica que la seva segona reacció va ser «De debò? Voleu que 
converteixi el meu logo en una paraulota?» Després de mostrar-lo a una de les seves advocades, 
aquesta va somriure instantàniament. I en aquell moment van saber que la gent somriuria. 

Adweek. (28 de juny de 2018). How KFC became FCK to Say Sorry in The U.K And Ireland. [vídeo en línia] 
Disponible a: <https://youtu.be/V6cEM0RvT9Y>

b- L’anunci crea humor de manera altament amenaçadora?

En el context de la comunicació corporativa hem de valorar molt bé l’equilibri entre la transgressió i 
la benignitat del recurs. Podem desequilibrar intencionadament la balança cap a un o l’altre dels dos 
elements depenent de la nostra necessitat comunicativa, però cal ser molt conscients de en quin punt 
establim aquesta fusió entre la percepció d’infracció que tindran els nostres públics i la seva 
compensació amb el factor benigne. En el cas de KFC-FCK veiem com la transgressió té prou 
rellevància (transformar el propi logo en una paraulota no és un fet irrellevant), però el factor 
benigne de l’acció, revelant als públics una vulnerabilitat, humilitat, fins i tot vergonya i un punt de 
ràbia que humanitzava la companyia davant els perjudicis causats a clients, empleats i franquiciats, 
aquest factor de benignitat compensava la transgressió abastament. Com hem vist també en la 
campanya tailandesa Don’t Drive Drunk, l’humor pot ser amenaçador sempre i quan quedi 
compensat per la percepció de benignitat per part dels nostres públics, que en aquest cas entenien 
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que la finalitat d’aquesta comunicació era positiva i buscava evitar la pèrdua de vides humanes en 
accidents de trànsits causats per la ingesta d’alcohol. El factor benigne era prou potent com per 
compensar l’humor agressiu, sarcàstic i de temàtica negra emprat.

c- L’anunci crea humor amenaçant una persona o grup concrets?

Cal considerar també aquest aspecte en la nostra comunicació ja que com hem vist, la percepció 
dels públics d’un recurs humorístic que posa el focus en un individu o en un grup de persones és 
generalment més negativa que si el focus es posa en la gent en general sense distincions.
No obstant, això no vol dir que no es pugui fer servir l’humor dirigit a un individu o a un grup 
concret en cas de compensar suficientment aquesta agressió o sarcasme amb la percepció de 
benignitat per part dels nostres públics, com en l’exemple de la farmacèutica Sanofi i l’actriu 
Rosenne Barr. La necessitat comunicativa de donar resposta a les afirmacions de l’actriu sobre el 
producte farmacèutic quedava molt reforçada per l’ús del recurs humorístic malgrat aquest fos 
utilitzat per acusar indirectament de racista a l’actriu.
Òbviament, com en tota la nostra comunicació però especialment en el cas de l’ús de l’humor, cal 
evitar les connotacions discriminatòries per raó de sexe, creences, opinions, grups racials i ètnics, 
orientació sexual, origen, característiques físiques, discapacitats, i tot allò que pugui representar 
discriminació de persones o col·lectius concrets.

d- L’anunci crea humor de manera que també crea evitació?

La nostra comunicació ha de tenir en compte també aquest element com a precaució atès que 
ignorar-lo pot perjudicar la recepció del missatge per part dels nostres públics. Com vèiem en la 
piulada de Mediamakt Games sobre el públic femení potencial comprador de vídeo-jocs (Posers-
Gamers) un element que es pot percebre com de tipus sexista pot generar rebuig de manera especial 
entre el públic al qual anava destinada aquesta comunicació. De la mateixa manera, com 
exemplifiquen McGraw i Warren, cal evitar introduir elements de impuresa o contaminació en 
comunicacions d’empreses alimentàries o de begudes, o elements que provoquin vergonya en la 
comunicació d’empreses de productes d’imatge com roba o calçat.

e- Quin és el context per a l’intent humorístic?

El darrer però no el menys important,és tenir en compte el context en el qual introduïm humor en la 
nostra comunicació corporativa. En el cas de KFC al Regne Unit i Irlanda, els perjudicis causats als 
públics van ser importants des d’un punt de vista econòmic (treballadors, franquiciats) o molestos 
per als clients, però si la situació hagués estat per exemple un cas d’intoxicació alimentària greu, 
amb efectes sobre la salut d’alguns consumidors, l’ús de l’humor haguera estat completament fora 
de lloc. Tampoc en una situació de catàstrofe natural, per exemple, encara que les afectacions no 
hagin estat responsabilitat de la nostra organització, no seria aconsellable el recurs a l’humor en 
comunicació ja que es podria interpretar com una trivialització del que succeeix en el nostre entorn.

8- Vigilar el factor d’asimetria de poder:

Si la nostra organització està en un pla de superioritat en termes de poder amb els públics receptors 
del recurs humorístics, (una autoritat estatal, autonòmica o local, exèrcit, cossos policials, jutges, 
una empresa en situació d’oligopoli, una empresa bancària envers persones que hi tenen contractada 
una hipoteca, matrius d’empreses respecte de filials, etc.) , haurem de tenir una especial cura en 
evitar que l’ús de l’humor pugui ser percebut com a agressiu malgrat les nostres intencions siguin 
completament diferents. Cal tenir l’empatia suficient per saber posar-se en la pell dels qui rebran el 
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missatge i entendre com des de la seva perspectiva un humor amb intenció de ser d'afiliació pot ser 
percebut com a ofensiu o agressiu.

En resum, l’humor és un recurs de suport, no és el missatge.

Quan tractem de l’ús de l’humor en la comunicació corporativa i com minimitzar-ne els riscos, no 
hem de perdre de vista que com a gestors de la comunicació corporativa la nostra tasca principal no 
és habitualment la d’entretenir o divertir sinó comunicar de manera eficient el nostre missatge, 
preservar i incrementar la imatge de marca i el valor de la nostra proposta com a organització. Hem 
de tenir cura de com i quan fem servir l’humor i confiem que les eines que hem presentat en 
aquestes conclusions serveixin per a tenir més control i, en conseqüència, a tenir menys temor en 
l’ús de l’humor en la comunicació corporativa. Però no hem de confondre els beneficis que pot 
comportar l’ús d’aquest recurs amb la substitució del missatge per la comicitat.

Segueix sent una arma carregada que ens pot foradar el peu. Fem-la servir amb precaució.
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