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Resum 

A l’inici del grau d’Educació Social tenim el cap ple d'idees romàntiques. Pensem que per 

ajudar a una persona el més important és tenir una bona connexió amb la persona. Crear un 

bon vincle amb ella, perquè potser així és més fàcil que accepti el nostre suport.  

A mesura que el grau avança i ens tornem més crítics i reflexius, entenem que l’imaginari del 

professional salvador, és tan perillós com els factors estructurals que porten les persones a 

viure situacions de necessitat, vulnerabilitat i risc social. Comencem a aprendre que el vincle 

no es crea a partir de la dimensió relacional sinó que és un vincle “mediat” per un tercer 

objecte, els béns culturals. Per aquest motiu, la nostra feina és la de caminar al costat de la 

persona esporàdicament. Una travessia en què oferim àncores, ja disponibles a la seva xarxa 

social i comunitària, on aferrar-se quan demà ja no caminem al seu costat. 

Però què vol dir a la pràctica transmetre béns culturals? Com es fa? Quins béns culturals es 

poden transmetre? Aquestes són les preguntes a les quals vol donar resposta aquest TFG. 

Teòricament basant-nos en la relectura de Violeta Núñez de les teories pedagògiques de 

Johann Friedrich Herbart. Metodològicament en l’anàlisi d’alguns episodis del reality show 

Queer Eye. 
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1. Introducció 

Les persones humanes entrem al món social i cultural per mitjà dels processos de socialització 

i d'educabilitat. És més ens situem al món, mitjançant la transmissió i l'adquisició de continguts 

culturals. Procés que juntament amb la nostra subjectivitat innata i particular interpretem la 

realitat i la dotem de significats simbòlics. Escollim allò que ens atrau del món social i del món 

cultural, ens n’apropiem, ho transformem. Contràriament, rebutgem allò que no ens provoca 

un interès. 

El món social i cultural en cada època també queda encaixat dins d'un sistema econòmic i 

polític concret. Aquestes estructures a vegades poden d'ocasionar situacions de vulnerabilitat, 

risc i necessitat social condicionant així la vida de persones i comunitats. És en aquests 

contextos on se situa la professió de l'Educació Social. 

A occident al llarg del segle XX s'han constituït els estats de benestar. Amb ells, es consoliden 

els drets i deures de tots els ciutadans i ciutadanes. En conseqüència l'Educació Social, apareix 

com a professió que vol "ajudar a les persones a resoldre alguns problemes generats per 

situacions d'exclusió o de dificultat i establir amb elles una relació d'escolta, suport, consell i 

ajuda mútua" Planella (2008:7). Professió que a través d'institucions i accions als contextos 

comunitaris arriba a les persones. En aquest sentit, ASEDES (2007) defineix l'Educació Social 

com una professió que treballa des d'una perspectiva pedagògica, amb i per l'altre. Destaca 

entre l'agent i el subjecte de l'educació el vincle s'estableix per mitjà de la transmissió cultural. 

Estableix l'encàrrec dels educadors i de les educadores socials és el de generar contextos 

educatius, promoure accions mediadores i formatives per així possibilitar: 

• La incorporació del subjecte de l'educació a la diversitat de les xarxes socials, entesa 

com el desenvolupament de la sociabilitat i la circulació social. 

• La promoció cultural i social, entesa com a obertura a noves possibilitats de l'adquisició 

de béns culturals, que ampliïn les perspectives educatives, laborals, d'oci i participació 

social. 

(ASEDES, 2007, p. 11) 

Tanmateix, la dinàmica i les exigències de la societat actual proposen alguns reptes que buiden 

l'acció social de contingut pedagògic. Per exemple, per causa dels discursos basats en 

l'efectivitat en la gestió dels recursos les pràctiques es despersonalitzen i són 

homogeneïtzades. Un altre factor és les marques històriques des de les quals la professió s'ha 

construït. Aquestes estan basades en la caritat i el paternalisme i posen molt d'èmfasis a crear 
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una relació de tu a tu amb la persona. O pràctiques adoptades de la psicologia que volen 

potenciar l'autoestima i l'entrenament d'habilitats social. És per tot això que aquest treball 

final de grau (TFG) cobra importància. 

Amb aquest TFG vull donar resposta a la pregunta "Com crear en l'àmbit pràctic el vincle per 

mitjà de la cultura, proposat per la teoria de Herbart?" 

Respondré a aquesta qüestió per dues vies. La primera basada en les propostes pedagògiques 

fetes per Johann Friedrich Herbart entre els anys 1801 i 1841. Al marc teòric s'explora aquesta 

teoria a partir de l'anàlisi teòric fet per Luis Behares, Andrés Runge i Erick Vallejo. Així com i, 

amb major importància, des de la relectura feta per Violeta Núñez, ja que aquesta 

interpretació assenta les bases teòriques de la teoria del vincle en clau d'Educació Social. 

La segona la trobem al marc metodològic, que a partir de la teoria s'estableixen les 

categories d'anàlisis que seran analitzades mitjançant alguns dels episodis del reality show 

Queer Eye. En concret, s'observa la figura de l'expert en cultura Karamo Brown. Parteixo de 

la hipòtesi que Karamo Brown amb el seu acompanyament als herois i heroïnes dels episodis 

ens mostra com vincular al subjecte als béns culturals. 

2. Objectius de Recerca 

General 

Comprendre a què ens referim en la praxi de l'Educació Social per béns culturals com a 

elements intermediaris en la creació del vincle entre l’educador/a i l’educand. 

Específics 

➢ Identificar com facilitar vincle educatiu per mitjà dels béns culturals considerant els 
interessos de les persones acompanyades. 

➢ Entendre com els béns culturals poden servir de base per crear el vincle educatiu entre 
el subjecte de l’educació i l’agent educatiu. 

➢ Explorar l’acció educativa de l’agent en l’acompanyament del subjecte i en la 
transmissió de continguts. 

➢ Detallar a partir dels capítols de Queer Eye quins recursos i xarxes socials poden ser 
considerats continguts educatius portadors de béns culturals. 
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3.1 El Marc Teòric 

La fonamentació teòrica d'aquest treball queda englobada dins de la filosofia de 

l'acompanyament social i educatiu. En concret, s'explora la transmissió dels béns culturals 

com l'element que sosté el vincle entre el subjecte de l'educació i l'agent educatiu. 

3.1.1 Breu recorregut històric per l’Educació Social 
 

L'Educació Social, a partir d'ara ES, és una professió relativament jove que, assenta les seves 

bases al territori espanyol a finals del segle XX. És el resultat d'una construcció històrica i 

discontínua marcada pels contextos polítics, socials i econòmics de cada època. Així com per 

la conceptualització que es fa entorn les persones que tenen necessitats socials (Sánchez i 

Andrés, 2003). 

Les traces de la professió actual es remunten als anys 1960 – 1970. En aquest moment 

s’intenta donar resposta als problemes i necessitats socials que s’arrosseguen de la Guerra 

Civil Espanyola. Per donar resposta a aquestes necessitats alguns pedagogs espanyols 

recuperen les propostes d’inicis de segle i també es formen a França i a Alemanya. És amb 

aquestes noves mirades que arriben tres figures professionals: l'educador especialitzat, 

l'animador sociocultural i alfabetitzador d'adultsi.  

Cada figura té les seves pròpies àrees d'acció dins de les necessitats socials. L'educador 

especialitzat treballa amb infàncies afectades per la guerra i més endavant, amb aquelles que 

presenten diferents problemàtiques psicosocials. Els animadors socioculturals hereus dels 

scouts dinamitzen en el temps de lleure. Els educadors per a l'alfabetització d'adults ajuden a 

les persones emigrades del camp a la ciutat un cop finalitza la Guerra Civil Espanyola. 

És a finals dels anys vuitanta i, amb l'arribada de la democràcia a Espanya es consolida la figura 

de l'educador social. Sorgeixen les primeres associacions d'educadors i educadores socials. 

S'assenten les primeres bases teòriques i metodològiques. A més, es crea la Diplomatura en 

Educació Social i la Llicenciatura en Pedagogia Social. Formació que vol aportar coherència i 

rigor a les pràctiques d'intervenció social i per això, absorbeix les tres figures professionals de 

la dècada dels anys 1960 i 1970 sota el mateix paraigües. 

A l'inici del segle XX i novament des de la influència francòfona arriba un gir hermenèutic: es 

passa "d'intervenir socialment" a "acompanyar socialment". Aquest nou discurs promou i 

garanteix el tracte digne de la persona amb qui es treballa, redefinint així el lloc social que la 

persona ocupa. És per això que hi ha un canvi en les polítiques socials i les pràctiques 
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socioeducatives. Aquestes cobren un nou posicionament ètic i filosòfic, d'una banda, que la 

persona traci el seu projecte vital amb màxima autonomia (Planella, 2010). D'altra banda, que 

l'agent es posicioni en un pla d'orientador i guia, però no des del saber absolut. Per aquest fet, 

l’ESs'ha consolidat avui en dia com un dret ciutadà dels estats del benestar. Professió que 

ofereix serveis socials i educatius per mitjà d'institucions diverses i en contextos comunitaris. 

Ara bé, , en la societat postmoderna actual les institucions es troben desbordades per les 

demandes i també, condicionades al discurs neohigenista. Aspectes que aposten per 

organitzacions de gestió efectiva, despersonalitzades i low cost. Per aconseguir aquesta 

premissa els instruments d'intervenció s'estandarditzen, els professionals ofereixen 

recorreguts estandarditzats i homogenis. Les accions acaben responent a el fet emocional, 

problemàtic i urgent. L'acció educativa és buidada de contingut pedagògic, l'agent i el subjecte 

queden cosificats, ancorats en circuits permanents de necessitat social. Aquest, segons 

Moyano (2007:224) és un dels reptes de l'ES, "cómo convertir esa exigencia [del fet social 

actual] en contenidos de valor social y cultural". 

En aquesta conjuntura actual, l'acció professional recau directament en la persona, en el seu 

cos. La seva vida és regulada i la persona és entrenada a adoptar un estil de vida concret o 

desenvolupa unes habilitats socials concretes. Des d'aquest tipus d'acció el subjecte es 

converteix en una entitat passiva, governableii. En sentit polític això vol dir que la persona és 

exposada a la vigilància i al control de l'agent educatiu. Així com l'agent es converteix en un 

interventor i gestor de recursos (Núñez, 2017). Però perquè aquest engranatge de 

governabilitat dels cossos es doni, l'agent creu que ha de crear un vincle amb la persona. Un 

vincle que és conceptualitzat des d'una dimensió 

relacional, és a dir, de têtê a têtê (Figura 1). En 

aquest vincle bidireccional l'agent es preocupa més 

per promoure accions del desenvolupament 

d'habilitats socials o entrenar a la persona en una 

estil de vida. L'objectiu d'aquesta proposta és aconseguir que actuï de manera determinada 

per poder sortir dels circuits de necessitat social. Aquesta mirada s'acosta més a l'àmbit 

psicològic que no pas a l'àmbit pedagògic, perquè l'acció social no està vertaderament 

enfocada a transmetre patrimonis culturals. Però el perill d'això està en el fet que "fins i tot 

aquella [educació] més buidada de cultura pot donar (fins i tot quan el propòsit és el contrari!) 

Figura 1 - Vincle creat des d’una relació 
bidireccional on queda plasmada la forma de 

relació de têtê a têtê. 
Font: Moyano (2012) 
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algun element susceptible a ser pres per un subjecte per inserir-lo a la seva construcció social 

i cultural" (Núñez, 2017:164). 

Per garantir que l'acció social no perdi el component educatiu, el vincle entre el subjecte i 

l'educador s'ha de donar per mitjà d'un tercer element, la transmissió cultural. Aquest vincle 

l’anomenem l’inter-est. Perquè és el vincle que es dona en l’entre i també, prové de l’interès 

en el subjecte i en l’agent. És un procés de transmissió-adquisició que parteix d'una asimetria. 

Per Leo i Moyano (2003) el guió entre transmissió i adquisició té dues funcions. Una la de 

delimitar i separar l'agent del subjecte de l'educació. L'altra com a representació simbòlica 

dels béns culturals com el punt intermediari i de trobada on s'edifica la relació educativa. En 

conseqüència la praxi educativa resulta de la imbricació de l'educació i de la cultura. 

3.1.2 La Pedagogia Social 

Com hem vist a l’anterior la Pedagogia Social, a partir d’ara PS, és la ciència que aporta els 

models teòrics a la pràctica educativa l’art de l’ES.  És a dir, la PS treballa a partir d’un “conjunt 

de coneixements - teòrics, tècnics, descriptius o normatius - que tracten sobre una pràctica 

que denominem com a educació social” (Trilla, 1996, citat per Planella, 2006:113). És per 

aquest motiu que l’acció de qualsevol professional de l’Educació Social ha d’estar basada en 

un model teòric de la PS. Un model teòric és una eina conceptual que fa els processos 

educatius intel·ligibles  (Foucault citat per Núñez, 2017). El model, ens permet desvelar les 

claus de l’època. Entendre com es conceptualitza l’agent, el subjecte, la cultura, la institució 

en cada època i quin és el món que es posa en joc. És a dir, ofereix l’experiència educativa 

lligada al seu conjunt social i d’època.  

Una de les corrents pedagògiques que ha influenciat l’acció social i educativa a Espanya ha 

estat la corrent germànica. Aquest corrent arriba a inicis del segle XX de la mà de pedagogs 

com Lorenzo Luzuriagaiii que volen modernitzar l’escola (Real Academia de la Historia, sd). 

L’any 1913 la Junta de Ampliació de Estudios concedeix a Luzuriaga, una beca per anar a 

estudiar a Alemanya. Aquí és on es familiaritza amb les propostes pedagògiques de Herbart i 

comença a traduir els llibres del pedagog alemany. Per a Luzuriaga:  
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“En el hacer solo se aprende el arte; se adquiere tacto, destreza, habilidad; pero aun en el hacer 

solo aprende el arte aquel que ha aprendido en el pensar la ciencia, se ha apropiado, se rige por 

ella y ha predeterminado con ella las futuras impresiones que le producirá la experiencia.”  

(Luzuriaga, 1968, citat per Vilanou, García i de la Arada, 2018:225) 

3.1.3 Johann Friedrich Herbat  

Johann Friedrich Herbat és un filòsof alemany de finals del s. XVIII inicis del s. XIX. Actualment, 

és considerat el fundador de la pedagogia científica (Vilanou, Garcia i de la Arada, 2018). 

Perquè és el primer filòsof-pedagog de la seva època que intenta desenvolupar i sistematitzar 

un corpus teòric pedagògic.  

A l’època de Herbart la pedagogia no està consolidada com a ciència social i “depende de la 

filosofía práctica y de la psicología" (1984, citat per Runge, 2009:62). Perquè aquestes ciències 

estan consolidades com a tal, són autònomes i aporten un pensament filosòfic consistent i 

rigor sistemàtic. Raons per les quals Herbart pensa que són els substrats necessaris sobre els 

quals arrelar la pedagogia i també, el pas previ per a l'art de l'educació.   

El corpus teòric de Herbat 

A continuació, intentarem presentar de macro a micro els conceptes pedagògics de Herbart 

(veure’n una síntesi a l’annex 1). Machado (2005) ens avisa de la dificultat de traçar una 

separació nítida entre ells, perquè tot i el fet que tenen unes característiques específiques i 

particulars, també queden deduïts uns dels altres. El corpus 

teòric proposat per Herbart està fonamentat en l'ètica en 

l'àmbit teòric i en la psicologia en l'àmbit pràctic (Figura 2). 

En l'ètica en ser la ciència que es pregunta i pot ajudar a 

delimitar les finalitats de l'educació. En la psicologia en ser 

la ciència que proporciona  els mitjans per regular-les. Ara 

bé, Herbart porta a terme aquesta tasca en creure que la 

pedagogia és una ciència que pot sostenir-se per si sola sense 

la necessitat de recórrer a les altres. Motiu pel qual tot el seu treball epistemològic gira en 

reflexionar i actuar des de les seves inquietuds teòric-científiques, tot combinant la seva 

experiència pràctica com a educador-pedagog.  

Figura 2- Base científica per el 
desenvolupament de la pedagogia 

 Font: Elaboració pròpia 
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Nuestra ciencia [la pedagogía] ha de enseñarnos un arte que, ante todo, perfeccione (fortbildet) en 

alto grado al educador mismo y que, además, proceda con tal intensidad y concentración, con tal 

certeza y precisión, que no haga necesario a cada momento el auxilio ajeno.  

(Vallejo, 2021:153) 

La Formabilitativ de l’Ésser Humà 

L’escola de pensament alemany a la qual Herbart pertany, distingeix i separa els conceptes 

d’Educació (Erziehung), Formació (Bildung) i Cultura (Kultur) aquest últim no el tractarem. El 

terme Educació (Erziehung) fa referència a una interacció entre A i B. En canvi, el terme 

Formació (Bildung) denota el procés humà d’esdevenir i de l’autorealització constant.  

“”Educable” es lo que es influenciable, mientras que “formable” designa sobre todo una 

condición inmanente, un proceso que tiene desarrollo interior propio”v (Runge i Garcés, 

2011:16). És, doncs, des del concepte antropològic de la formabilitat (Bildsamkeit) (veure 

annex 2 per entendre correlació amb l’etimologia germànica) entès com la capacitat de tota 

matèria per ser formable, que Herbart construeix la seva pedagogia i, defineix la finalitat de 

l’educació com: 

“la conformación del hombre futuro, como sujeto social y como parte de la humanidad, en su 

personalización satisfactoria. [...] el campo de la educación va dirigido a la formación del “carácter” 

o de la “virtud”, o sea de la [voluntat per a la] moralidad.” mitjançant la “ [...] formulación del 

contenido específicovi de estos términos y la función que para este proceso ha de cumplir la 

enseñanza o instrucción”  

(Behares,2015:27-28) 

La formabilitat de la voluntat per la moralitat 

Herbart diu que els éssers humans som capaços de prendre consciència del procés de 

formabilitat. Segons el pedagog, els éssers humans ens formem quan percebem el món que 

ens envolta i les seves representacions a través dels sentits. És més, és amb el contacte amb  

les coses i per mitjà de l’intercanvi amb els altres que la formació es dona. Aleshores és a partir 

d’aquestes percepcions i experiències que entrem al món, que ens civilitzem. Ens formem i 

creixem en tots els aspectes humans (corporals, espirituals i afectius) adoptant els trets 

culturals i socials d’acord el context d’època en què vivim (Runge i Garcés, 2011). Aquesta 

capacitat és denomida per Herbat la formabilitat de la voluntat per la moralitat. Raó per la 

qual les persones hem de ser educades. 
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És des d’aquesta premissa que la formabilitat es torna en un concepte operatiu. Perquè 

mostra com l’educand es desenvolupa i interactua en i amb el seu entorn. Ara be quan la 

persona és capaç escull allò que vol aprendre i se n’ adona d’ aquesta elecció, això per Herbart 

es com la persona desnvolupa la seva moralitat. D’ aquí que l’ autor diu que moralitat només 

es desenvolupa per mitjà del procés d’apercepció. Aquest procés és el procés conscient que 

fa la persona quan escull d’entre les representacions culturals i socials que entren a l’espai 

cognitiu. Aquestes representacions poden contraposar-se o associar-se a les idees ja existents 

i la persona escull d’entre les representacions que li resulten més interessants, sense importar 

si es contraposen o convergeixen. Quan hi ha una contraposició en els continguts el cercle de 

les idees s’amplia. Contràriament, quan les idees convergeixen amb allò que és ja preexistent 

el cercle es conserva.  

Per això pel pedagog germànic el desenvolupament de la moralitat és un procés intel·lectual 

a partir del qual la persona desplega el seu gust estètic. És, per tant, l’ideal regulador  des del 

qual la persona posa en pràctica la seva llibertat i entrena la seva voluntat. Ara bé, aquesta 

interacció no es dona per si sola “sino donde se fomenta [...] se actualiza mediante las acciones 

educativas” (Flinter, citat per Runge i Muñoz, 2010:117). D’aquí cobra sentit la proposició 

herbantina del treball educatiu per mitjà de la instrucció. 

L’educació per la instrucció: el mitjà per crear el cercle de les idees 

L’educació per mitjà de la instrucció presenta el món com un objecte a examinar i a contemplar. 

Com hem vist anteriorment partim dels interessos de la persona i li presentem el món. Un món 

que està format per parts independents, interrelacionades i que, cobren sentit i utilitat entre 

elles. La persona escull allò del món que li desperta major interès. Aleshores de manera 

voluntària accedeix a investigar-ho, a aprofundir-hi i a treballar-hi. “Porque lo último [la 

instrucció] no se puede hacer sin lo primero [l’interès de la persona];” (Herbart, 1939, citat per 

Machado, 2005:93). A més a més que  

"Si bien hay una tarea educativa [...] de intentar disponer el sujeto a favor de la cultura (y de la vida 

social en tanto que acatamiento voluntario de la ley), este intento es siempre eso: un intento, ya 

que es el propio sujeto el que resignifica, define las modalidades y los alcances de la pretensión del 

encauzamiento". 

(Núñez, 2007:40) 
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Per això l’educació per la instrucció no és un procés mecànic on la persona és entrenada a 

adquirir concretament unes habilitats o destreses (socials, personals, emocionals, …) o a seguir 

unes normes específiques. Si fos així, estaríem davant d’una educació de naturalesa 

sentimental, on no hi ha contingut pedagògic i la formació del caràcter no pot donar-se 

(Behares, 2015).  

La veritable transmissió educativa té lloc perquè la persona és qui accedeix aprendre i es deixa 

violentar per allò del món que li és presentat. Aquí estem davant la governabilitat simbòlica, 

perquè la persona accedeix de manera voluntària a sotmetre’s a les pautes de la cultura i a les 

claus d’època i consegüentment el seu caràcter i la seva moralitat és desenvolupada.   

El cercle de les idees  

Anteriorment hem vist que a l’interior de cada persona ja hi ha existent un substrat de 

pensaments, de disposicions i una riquesa d’idees. Per Herbart això és la subjectivitat de la 

persona, el seu esperit subjectiu de la persona, els seus interessos i gustos. Aquest aspectes 

són intransferibles i no poden ser creats, manipulats o instruïts externament. En canvi, pel 

pedagog l’esperit objectiu és aquell extern a la persona. És l’esperit social. està  compost per 

totes les representacions humanes: històriques, socials i culturals.   

Ambdós esperits formen el cercle de les idees. Des d’ells i per mitjà de l’educació per a la 

instrucció els dos mons, l’esperit subjectiu i l’esperit social són posats en contacte. És des 

d’aquesta mediació pedagògica que  es desperta la multiplicitat d'interessos en de la persona. 

Per aquest motiu per Herbart la formabilitat de la moralitat per la voluntat és una activitat 

intel·lectual. El filòsof ens diu que hi ha sis tipus d’interèsvii. Aquests queden desglossats la 

figura número 3 i són tractats amb més profunditat al marc metodològic.   

Figura 3 – Els sis interessos de l’ésser humà 
Font: Elaboració pròpia 
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3.1.4  El vincle educatiu i el triangle herbantí 

Núñez (2003) reinterpreta les proposicions herbantines, com el cercle de les idees i l’educació 

per la instrucció, ho fa des de la PS i en clau d’acció soicoeducativa. Per l’autora l’agent provoca 

que el món es desvetlli subtilment davant del subjecte. En altres paraules, allò que vincula al 

subjecte i a l’agent de l’educació és l’activitat exterior de descobrir allò del món que ens 

captura o ens captiva.  “(...) Algo de la cultura, algo encuentra y lo encuentra como si ello lo 

estuviera esperando desde siempre” (Núñez, 2003:37). 

La gran invenció de Herbart, segons Núñez i Tizio (2010b), és conceptualitzar que l’educació 

té dues feines sobre la cultura. D’una banda, l’agent de l’educació s’ha d’encarregar de 

transmetre al subjecte els patrimonis i les herències culturals. D’altra banda, el subjecte de 

l’educació s’ha d’apropiar d’ells i transformar-los Núñez i Tizio (2010b). D’aquí és com el vincle 

entre l’agent i el subjecte es forma. En paraules de Herbart (1873b, citat per Vallejo, 

2021:164):   

“se involucrará no una imposición, sino una expresión de libertad de elección de los modos en que 

cada estudiante debe encontrar, para sí, la realización de lo que él quiere ser, con respecto al 

proyecto de lo humano, y el maestro debe provocar y preservar”. 

A partir l’autora divisa com l’acció pedagògica recau de 

manera ternària en el subjecte. Per expressar aquest 

vincle mediat per la cultura ha creat el que denomina com 

el triangle herbantí (Figura 7). A més a més, per donar més 

rigor a la seva proposta l’assenta sobre els significats 

etimològics de la paraula vincle. 

Vincle prové del llatí vinculum i, té tres accepcions.  

La primera és el vincle com a lligament. Perquè ancora a la persona al món simbòlic, de la 

cultura i del llenguatge. És un lligament que desperta i que passa en un instant deixant una 

empremta. Des de la qual el subjecte pot indagar-se, pot preguntar-se i iniciar un camí de 

cerca, d’anada i tornada.   

La segona és el vincle com a joia. Perquè l’educador transmet un lligament a la sèrie 

generacional. Aquí l’agent té la responsabilitat d’acompanyar, de respectar els temps de la 

Figura 4 – El triangle herbantí 
Font: Núñez (2017:33) 
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persona i guiar-la a què es pregunti sobre el tresor del món i allò de la cultura està l’espera a 

ser trobat per la persona. 

La tercera és el vincle com a salt, com a joc. Perquè és l’obertura al món que promet la llibertat 

quan la persona escull allò que li sembla més interessant. És un salt on la persona dibuixa la 

seva història de vida. Ella,  tot i que acompanyada, és la responsable dels seus moviments, de 

les seves accions i eleccions. 

El vectorviii  agent de l’educació (A) 

L’agent, com el subjecte creix i forma la seva identitat en un context social i cultural geogràfic 

i històric concret. En ell, adquireix, transforma i descarta aspectes de la cultura que li és 

transmesa. En torn, tots aquests continguts es converteixen en les claus d’accés al teixit social 

i cultural de la seva època.  És des d’aquesta experiència humana que l’agent es converteix en 

el representant del món (Arendt, 1993, citada per Núñez i Tizio, 2010b). Un representant que 

ha de mostrar interès cap als béns culturals si vol que la transferència educativa es doni.  

Per aquesta raó, la figura de l’educador és molt important per Herbart. Perquè com a pedagog 

és responsable de cuidar i formar l’esperit de la persona. Ha de garantir que aquesta accedeixi 

al total de la seva humanitat. Que participi de les xarxes socials àmplies. Però per fer-ho el 

professional ha d’actuar des del tacte pedagògic i no només des dels seus instints. Aleshores, 

per Herbart si l’educador vol contribuir a la formació del caràcter de l’educand, ha de basar la 

seva praxi en cinc fonaments ètics. 

 

Figura 5 – Idees pràctiques per garantir l’ètica en la praxis educativa 
Font: Elaboració pròpia 

Des d’ells el professional actua des de la reflexió i el diàleg entre la teoria i la pràctica. Per 

poder fer que:  
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“el alumno [subjecte de l’educació] se encuentre a sí mismo buscando lo bueno y rechazando lo 

malo; !Esto es la elevación del carácter! Elevación hacía la personalidad consciente de si, debe 

previamente ocurrir en el ánimo del educando mismo y ser llevada a cabo mediante su propia 

actividad” sería un sin sentido si el educador quisiera crear para ello la esencia propia de la fuerza 

y hacerla desembocar en el alma del otro. Pero poner en una situación tal a la fuerza ya existente y 

necesariamente confiable en su naturaleza, de manera que aquella elevación tuviese que 

realmente efectuarse sin error y de manera confiable, esto es lo que el educador tiene que pensar 

como posible, lo que tiene que alcanzar, encontrar, inaugurar, producir, guiar y ver como la gran 

tarea de sus esfuerzos” 

 (Herbart, 1968 citat per Rungé, 2009:65) 

Des d’aquestes propostes teòriques l’educador acompanyant i forjat en l’art d’educar té tres 

tasques principals.  

La primera és la de descobrir qui és la persona que té al davant. Descobriment que afavoreix 

la selecció dels béns culturals a transmetre. Però a més a més, des d’aquesta posició podem 

fer de mirall on la persona pugui descobrir-se.  

La segona és la no respondre de manera immediata a la demanda feta per la persona. Això vol 

establir un compàs d’espera on preguntar-se “a què volem respondre i per què volem fer-

ho”  (Núñez, 2017 i Moyano, 2007). Temps d’espera per reflexionar i formular la hipòtesi guia 

de l’acció educativa. Per així, garantir que no es respon des de la urgència, sinó des de la 

reflexió que ens permet presentar els continguts culturals que poden ser d’interès per a la 

persona.  

La tercera és acompanyar des de la distància. Distància perquè la persona es faci responsable 

del seu trajecte. Perquè experimenti, esculli aprengui i s’equivoqui d’entre allò que li és ofert. 

Espai on la cultura pot intervenir i produir els seus efectes. Espai on l’agent orienta i guia. On 

organitza i estructura els béns culturals. Perquè com diu Alain (citat per Núñez, 2003:33) 

“Lo que va a producir algo en términos de vínculo educativo, tiene que ver con las dificultades y sus 

posibilidades de resolución: <<dejar [al sujeto] frente a las dificultades>> Pero unas dificultades que 

pueda resolver sin el concurso de la ayuda ajena [...] <<poner en sus manos “su propio aprendizaje”. 

De esta manera se dibuja la función del agente de la educación: <<guardar las pruebas y medir los 

esfuerzos>>. 
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El vector subjecte de l’educació (S) 

Herbart considera a l’educand com una taula rasa. Des d’un vessant filosòfic aquest concepte 

fa referència al fet que l’individu neix sense un contingut innat. És a dir, és un ser inacabat, una 

pissarra en blanc que va omplint-se a partir d’allò que aprèn del món on ha nascut per mitjà de 

les seves experiències i percepcions sensorials. El que sí que té innat és la seva subjectivitat. En 

altres paraules allò singular, intransferible i irreductible que  ens construeix a diferència de les 

altres. És des d’aquesta particularitat que ens interessem pel món i ens posicionem en ell. Fet 

pel qual és de vital importància que l’agent capti dita singularitat si vol despertar l’interès en la 

persona. Aquest és el motiu pel qual  Núñez (2007) afirma que no tot pot ser regulat per l’acció 

educativa. 

Aleshores, la tasca del subjecte és la de trobar maneres de desconstruir-se i de canalitzar allò 

que prové dels instints. Per a deixar-se sorprendre per allò que és presentat tot i que li sigui 

totalment desconegut. En altres paraules, ha de decidir si allò presentar ho fa seu o ho 

transforma, ho oblida o ho barreja amb les percepcions preexistents o si ho conserva o ho 

descarta (Núñez, 2017). Ara bé, perquè això persona ha de decidir voluntàriament acceptar 

participar en el procés educatiu per aconseguir allò que “de alguna manera, le aparece como 

falta” (Núñez, 2007:41). Perquè qui recorre el camí, qui fa l’exercici interior d’escollir els béns 

que més l’interessen és la persona, no l’agent. D’aquí la importància que l’agent capti l’interès 

de la persona. Perquè fer-ho vol dir apostar per la llibertat d’elecció. Vol dir apostar a què la 

persona es construeix de manera autònoma. Aprèn des de l’acompanyament, però es projecta 

cap el futur quan l’agent de l’educació ja no camini al seu costat.  

“No es el individuo como tal el que trata de reconstruirse, de reencontrar su unidad y conciencia 

de ésta; su reconstrucción sólo puede operarse si se reconoce y se afirma como sujeto, como 

creador de sentido y de cambio, lo mismo que de relaciones sociales y de instituciones políticas.” 

Touraine (1997, citat per Planella, 2006:135)  

En aquest sentit veiem com inicialment la relació entre l’agent i el subjecte de l’educació, 

parteix d’una asimetria inicial. Els temps de producció, d’espera i d’acció són diferents. Però 

aquests aspectes es van superant a mesura que el vincle es crea. Així i tot, també quan 

l’educand s’apropia del contingut cultural que li ha despertat l’interès i se’l fa seu. L’indaga, 

profunditza i va més enllà d’ell.  “Es la conquista del propio juicio al atreverse a pensar por sí 

mismo” (Herbart citat per Muñoz, 2017:349)”. D’aquí és on l’educació social s’edifica com una 
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proposta de futur, perquè l’educand quan és impactat pel món, podrà en retorn impactar al 

món. 

El vector cultura (C) 
Des de la proposta de Herbart la cultura és l’element que media en la relació entre l’educador 

i l’educand. Mitjà des del qual es crea el vincle. Com hem vist a la figura quatre, el triangle 

proposat per Núñez no té la base tancada. Això serveix per emfatitzar que l’interès de l’agent 

recau en la cultura i en la voluntat d’ensenyar-la. Així com també l’interès del subjecte recau 

en la cultura i no en l’agent per se. Però què és la cultura? 

L’any 1982 a la conferència Mundial sobre les Polítiques culturals La UNESCO diu que la cultura 

en el seu sentit més ampli és “el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social.” (Beatriz i Garcia, 

2010:9). Per aquest motiu s’afirma que la cultura és un fet específicament humà. Perquè 

engloba tot allò relacionat el llenguatge, amb com donem significat i sentit al nostre món. A 

més a més, és tot allò relacionat amb l’estil de vida d’un grup de persones i d’una comunitat. 

Les seves celebracions, tradicions, normes i maneres de fer. Sigui en un sentit micro, però 

també en el sentit  marco, de la societat com a conjunt. Perquè la seva característica principal 

és el seu caràcter públic on queda inscrita la trama època, el passat, el present i el futur.  

Per això, tot i constituir un tot integrat i autònom no és inamovible. Cada generació manté 

trets culturals, però uns altres els transforma, modifica i fins i tot, els oblida. Aquests són 

processos que es donen en l’intercanvi entre grups socials i comunitats diverses. També entre 

les generacions quan hi ha una reinterpretació dels valors, de les normes i de les tradicions.  

Pel fet que els continguts culturals formen part de la xarxa social, d’aquí  això es mostren com 

a possibilitats, com ancoratges i plataformes de llançament en la creació del vincle entre 

l’agent i el subjecte. 

L’espai intersticial  

L’espai intersticial, és conceptualitzat per Núñez (2017) com  

l'espai on interactuen els tres vectors de l’acció educativa: l’agent 

(A), el subjecte (S) i la cultura (C). És a dir, és l’espai entre-mons, 

entre-mig on la relació i el vincle se sosté. Segons l'autora és un 
Figura 6 – El lloc que ocupa cada 

element 
Font: Núñez (2017:46) 
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lloc topogràfic on preguntar-se que actua com a fil conductor de la trama educativa (Figura 6). 

La trama educativa pot sostenir-se perquè em aquest hi trobem els fragments culturals en una 

relació d’intercanvi.  En aquest sentit els béns culturals s'agrupen, es redefineixen o, 

s'hibriden. Fet que dona pas a la trama històrica.  És a dir, "configuran terceros espacios, algo 

que no es ni lo uno ni lo otro, sino desplazamientos culturales que impiden que uno y lo otro 

se fijen en supuestas identidades esencialistas" (Núñez, 2017:95).   

En aquest espai hi conviuen dos mons de la trama educativa: la cultura plural i l’acció 

educativa. Per això  aquesta és la segona raó per la qual la trama educativa pot sostenir-se. És 

el lloc d'intermedis que permet conceptualitzar i entendre que l'educador i l'educand s'obrin 

al fet imprevist. Al punt opac on cadascú escull allò de la cultura que el commou, però el què 

i el com és desconegut pels dos (Núñez, 2007).        

Per acabar, aquest espai també és el temps. És el temps incalculable, el temps d’espera perquè  

no sabem amb certesa de quins elements despertaran l'interès del subjecte. Però també, 

perquè sabem l’interès despertat es produirà o quan produirà un impacte. En definitiva, “es 

el lugar que permite leer y <<escribir prácticas>> educativas que propician otras maneras de 

habitar, circular entender y actuar en un mundo que se presenta como ya jugado y conjugado 

en presente continuo” (Núñez, 2017:95) 

3.2 El Marc Metodològic  
 

3.2.1 Procés metodològic: la metodologia qualitativa 

La metodologia d'anàlisis per aquest TFG és de tipus qualitatiu. Perquè les dades recollides 

amb ens permeten comprendre els fenòmens complexos del món humà. Per això és la 

metodologia més adient per aprofundir en quins béns culturals són transmesos i també, en 

com es transmeten i s’adquireixen. Quins fets de la cultura són oferts? En quins contextos? 

Quins fets són escollits pel subjecte? És a dir, ens permet copsar totes aquelles accions, tots 

els processos comunicatius i relacionals entre les persones.  

En aquest cas particularment observarem quin tipus de vincle es crea entre l'educador i 

l'educand. És de têtê a têtê o és ternari on hi ha un tercer element que intervén en la relació? 

Per així, donar resposta a la pregunta d d'investigació: “Com crear en l'àmbit pràctic el vincle 

per mitjà de la cultura, proposat per la teoria de Herbart?”. 
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Per poder respondre a aquesta pregunta s'han seleccionat alguns capítols de la reality-show 

nord-americà Queer Eye. Estem, doncs, davant d’un cas d’estudi.  

El mètode d’anàlisis i la recol·lecció de dades 

Les metodologies per fer l'anàlisi són l'observació no participant i l'anàlisi de contingut. 

L'observació no participant és la tècnica ideal per analitzar capítols de televisió. Perquè amb 

aquesta metodologia podem recollir tot allò que es diu verbalment i no verbalment. També 

enregistrar les accions que passen i els llocs on aquestes passen (Riba, 2014). L'investigador/a 

es posiciona de manera distanciada i externa a la situació analitzada. Veu tot allò que les 

persones fan i diuen sense que aquestes siguin conscients de ser vistes o observades. 

Conseqüentment aquestes no modifiquen o adapten el seu comportament i per tant no 

interfereixen en l'observació. Ara bé, el principal desavantatge d'aquesta tècnica és la 

subjectivitat de l'investigador/a. Quan percebem la realitat, partim de la nostra subjectivitat, 

formada per unes imatges de referència (San Román, 1996). Aquestes imatges actuen com a 

filtres dels quals percebem, anomenem i traiem conclusions sobre la realitat. Podent resultar 

en una percepció esbiaixada de la realitat. 

Per la seva banda l'anàlisi de contingut, és una tècnica d'investigació que específicament 

permet interpretar la realitat social a través dels documents com ara les produccions de vídeo 

i de text que es creen o produeixen en el sé de les societats. (Guix, 2007). Aquesta metodologia 

li permet a l'investigador/a conèixer diversos aspectes i fenòmens de la vida social, més enllà 

del significat específic de les paraules utilitzades en les fonts documentals. Tanmateix, la 

dificultat la trobem quan hem d'establir categories d'anàlisis coherents. Perquè per poder 

crear un sistema de categories exhaustiu i coherent, primer de tot hem de delimitar els vincles 

entre les propostes teòriques i definicions d'anàlisis, perquè " las categorías establecidas 

deberán ser mutuamente excluyentes" (Guix, 2008:28). 

Aquestes dues metodologies seran fetes servir per fer una anàlisi deductiva de la següent 

manera. D'una banda, crearem categories de codificació a partir del contingut presentat al 

marc metodològic. Contingut que profunditza en l'àmbit pràctic de les propostes fetes al marc 

teòric. Per plasmar aquest contingut s'ha creat una taula que permetrà fer l'anàlisi de 

contingut. Aquesta taula està dividida en les tres categories principals d'aquest TFG, el vector 

agent (A), el vector subjecte (S) i el vector cultura (C) (veure figura 4). 
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Un cop tot això estigui establert és quan podem passar a fer l'anàlisi des de l'observació no 

participant. On transcriurem els aspectes més destacats de la comunicació verbal i no verbal, 

de com les persones reaccionen i actuen i, dels espais i llocs on tot això passa. Per poder 

codificar-los i transferir la informació a la taula de recol·lecció de dades i d'aquí fer l'anàlisi de 

contingut. 

3.2.2. Els elements a analitzar: les categories  

El Vector (A): L’Agent de l’educació 

Al marc teòric hem vist com Herbart diu que la tasca de l’agent de l’educació és promoure la 

llibertat i la dignitat del subjecte (veure figura5). Per això proposa cinc paràmetres perquè 

l’agent actuï amb rigor pedagògic. Actualment, aquestes propostes poden trobar-se en autors 

com Garcia, al Codi Deontològic de l'ES escrit per l'ASEDES l'any 2007 i a les propostes fetes 

per Planella (2006, 2008, 2010, 2020) en relació a l’acompanyament social. 

Garcia (2003) suggereix tres eixos metodològics que obliguin a l'educador a reflexionar i a 

crear un pla educatiu heterogeni. Com diu l'autor a pensar sistemàticament en "los diferentes 

momentos de la educación: previos, metodologías, técnicas, recursos y efectos" (p. 144).  

El Catàleg de Funcions i Competències de l’educador i educadora social traça sis funcions 

professionals, de les quals només n'analitzarem tres. Per ser les funcions en què el subjecte 

és l'eix central, i l'acció s'estableix a partir dels seus interessos i necessitats. 

El gir hermenèutic de l’acompanyament social ens convida a pensar en la persona 

acompanyada com un ésser de projecte Planella (2010). Així com també a l’educador com un 

acompanyant artesà que camina al costat de la persona. Aspectes que també trobem 

emmarcats a la proposta filosòfica de Herbart.  

Els tres eixos metodològics segons García  

Garcia (2003) separa en dues categories principals la metodologia professional. Una és la 

categoria directa, que des de la perspectiva herbantina seria la metodologia de l’educació per 

la instrucció. L’altra, és la categoria prèvia que està dividida en dos eixos metodològics: 

l’enriquiment del medi i la mediació (pedagògica). Vegem la següent taula proposada per 

Garcia (2003) amb les seves aportacions i també, adaptada per Moyano (2007). 
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Metodologia Eix Metodològic Formes 

Directa Educació per la instrucció  
> Presenta el món com 
un objecte a examinar, 
contemplar i  
experimentar 

1. Verbal: Expositiva, interrogativa, dialogant 
2. Experimental: observació, manipulació, audició 
3. Simulació: jocs, comunicació audiovisual 

Prèvia Enriquir el medi  
> Fa referència a la 
metodologia de treball 
des de la qual sabem 
gestionar la intensitat del 
treball educatiu 

1. Organització del temps:  
Entendre els ritmes individuals i grupals per ser flexible i 
acomodar la instrucció. Per així, oferir al subjecte 
moments per a la reflexió, per a l’acció i la resignificació. 

2. Organització dels recursos i de l’espai: Són els espais 
institucionals i espais socials. On la persona pot gaudir 
d’espais i temps d’exploració perquè pugui escollir aquells 
continguts culturals que desperten el seu interès. 

3. Formes d’agrupament: 
En grups d’edat o interessos. Per promoure la 
individualitat del subjecte i alhora incorporar-la dins el 
conjunt social i comunitari. 

Mediació (en sentit 
pedagògic) 
> reflexió en vers com 
posar el subjecte i la seva 
història de vida en 
contacte amb un 
contingut cultural 
> Retirar-se a temps 
> Provocar l’emancipació 
del subjecte 
 

1. Respecte als continguts culturals: 
1.1 Provocar una trobada entre el subjecte i el contingut 
cultural que inciti el vincle entre ambdues parts. 
1.2 Acompanyar/ guiar en la trobada entre el subjecte de 
l’educació i els continguts cultural. Exemple: anar al cine, 
a un concert de música, … 

2. Respecte als altres:  
2.1 Provocar trobades que puguin consolidar les relacions 
amb altres persones, més enllà del nucli íntim del 
subjecte. 
2.2 Establir formes i dispositius als quals la persona no 
acostumada per consolidar la relació amb l’altre(s). 

3. Respecte a l’entorn social:  
3.1 Conèixer espais i llocs d’interès lúdic, formatiu i 
cultural, ubicats a l’entorn comunitari del subjecte de 
l’educació. Ja que aquests espais possibiliten la circulació 
social del subjecte, li ofereixen activitats i recursos 
generalment en funció de les edats, de les habilitats o de 
les necessitats personals.  

Tres de les sis funcions proposades per l’ASEDES  

Cal dir que per aquesta anàlisi s'han omès paraules com "capacitat, dominar, destresa...". Tot 

i ser paraules que delimiten concretament les funcions, ens comportaria haver de definir què 

volen dir. Malauradament i a causa del tipus de treball no tenim l'espai i el temps per definir 

dits conceptes. 
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1 - Transmissió, desenvolupament i promoció de la cultura; Son les activitats i les accions 

fetes per l’educador des de les quals transmet la cultura en un sentit general. Per finalitat 

volen aconseguir que l’educand faci un aprenentatge social, o adopti una actitud de formació 

permanent i que, reprodueixi o promocioni els béns del grup cultural, del col·lectiu o de les 

comunitats amb qui entra en contacte. Per això, l’educador ha de: 

● Reconèixer els béns de valor social. 

●  Assessorar i orientar i, la  dinamització cultural i social. 

● Particularitzar les formes de transmissió, de difusió i de gestió de la cultura.  

2 - Generació de xarxes socials, contextos, processos i recursos educatius i socials; 

L’educador per afavorir els processos individuals i grupals promou accions i activitats. Amb la 

finalitat de provocar noves possibilitats d’accés a contextos socials i d’aquí, accedir a una 

millora personal.  Per això, l’educador ha de: 

● Identificar els llocs per desenvolupar la sociabilitat, la circulació social i la 

promoció social i de la cultura.  

● Potenciar les relacions interpersonals per: 1) assessorar i orientar i, 2) difondre i 

gestionar la cultura. 

3 - Mediació social, cultural i educativa; L’educador proposa noves maneres a partir de les 

quals el subjecte entra amb relació amb béns, grups culturals i persones. La finalitat és 

desplegar relacions interpersonals que enriqueixin el procés educatiu; el procés individual i 

així, minimitzar situacions de conflicte quan afrontem una situació nova o ocupem un lloc nou. 

Per això, l’educador ha de: 

● Coneixements teòrics i metodològics sobre la mediació 

● Reconèixer i posar en relació els continguts culturals, llocs, individus i grups. 

Les tres dimensions extretes de les propostes de l’acompanyament social i de la transmissió 

cultural.  

Al marc teòric hem vist que com agents podem construir un vincle bidireccional amb la 

persona, però això s’allunya de la proposta de Herbart. Per aquest motiu després de les 

lectures fetes he agafat els trets més importants i coincidents que hi ha tant entre les 

propostes de l’acompanyament social i de les propostes de la transmissió cultural i he creat 

tres categories d’anàlisis. La dimensió relacional, la dimensió educativa i la del rigor 

professional. L’objectiu ha estat poder concretar de manera més precisa les dimensions de 
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l’agent quan porta a terme la tasca educativa. He creat les tres categories que veiem a 

continuació, però també esquematitzades a l’annex 3.  

• La dimensió relacional, també pot ser descrita com el tacte pedagògic. És la dimensió 

que sosté la relació interpersonal entre educador i educand. És, doncs, el diàleg, és 

l’obertura, és l’escolta, és la sensibilitat i la presència de l’agent de l’educació. És el 

“saber-se i estar en relació” (Gómez, 2013:81) 

• La dimensió educativa, és on es sosté el projecte educatiu. És el vincle que es crea 

entre l’agent i el subjecte de l’educació quan hi ha una transmissió de béns culturals.  

• La dimensió del rigor professional, on trobem les bases sobre les quals s’assenta la 

professionalitat de l’agent. Aquestes es componen per la seva formació, no només 

acadèmica, sinó que al llarg de la vida. Per la capacitat i voluntat de reflexionar sobre 

les seves actuacions. Però també per tots els sabers que va acumulant al llarg de la 

seva trajectòria professional.  

El Vector S: El Subjecte de l’educació 

Despertar l’interès és per Herbart estimular la voluntat de la persona a aprendre i a escollir 

els continguts culturals que vulgui. Al marc teòric no ens hem endinsat a explorar els sis 

interessos proposats pel pedagog (veure figura 3). Per això farem aquí, i a partir de les 

propostes de Soto i Bernardini (1994), de la Fuente (1996), Runge (2009), Dubois (2015) i Ortiz 

(2015). Ja que les definicions aporten les categories d’anàlisis (veure annex 7).  

Els interessos relacionats amb el coneixement 

Segons Dubois (2015) Herbart planteja que és des de l’interès empíric que es desenvolupa 

l’interès especulatiu i posteriorment l’interès estètic.  

● L’interès empíric és aquell que va vincula a l’experiència de la persona quan aquesta 

a través dels seus sentits percep l’entorn que l’envolta o quan reacciona davant del 

contingut que li és ofert. En aquest sentit volem analitzar quines són les reaccions de 

les persones quan són vinculades als béns culturals.  

● L’interès especulatiu és la reflexió que la persona fa davant d’allò que li és ofert o del 

món que l’envolta. En aquest sentit, la reflexió fa que la persona comprengui el 

contingut i es comprengui a si mateixa. Això, en conseqüència li desperta més el seu 

interès en vers el contingut i passa a l’acció 
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● L’interès estètic és aquell que alimenta la “contemplación de la belleza de la 

naturaleza, de las obras de arte, o de las acciones morales” (Compayré, 2011 citat per 

Ortiz, 2015:128). En altres paraules, la persona mostra entusiasme, es queda 

fascinada i passa a crear quelcom.  

Els interessos relacionats amb la simpatia o la participació 

● L’interès simpatètic es refereix a les persones amb què el subjecte de l’educació viu. 

És a dir, al nucli familiar més íntim o aquelles persones que té més properes. 

● L’interès social es refereix a l’àmbit relacional però en un sentit més ampli. Des de les 

relacions més íntimes es forma l'interès cap a relacions més àmplies, amb la família 

extensa, en la comunitat i la societat en general. Aquí queden incloses diverses 

institucions i espais socials i comunitaris.  

● L’interès religiós, per Herbat era l’interès religiós en vers a un ésser superior. En 

aquest context en farem una lectura des d’un vessant espiritual, per així incloure tota 

mena de pràctiques que van més enllà de les estrictament religioses i des de les quals 

la persona es proposa transcendir.  

 

El Vector C: La cultura o els béns culturals 

En ES pensar en els continguts educatius vol dir pensar en la transmissió de béns culturals. 

Com hem vist al marc teòric, la cultura és un element essencial en i per el desenvolupament 

de la identitat de la persona, tant a nivell individual com a nivell social. Segons Moyano 

(2007:233) “trabajar para la construcción de un sujeto social en lo social, desde lo social y para 

lo social”1, per això diu que el repte és transformar els béns culturals en continguts educatius. 

D’aquí que Moyano (2007) partint de les propostes de Garcia Molina (2003) estableix cinc 

àrees concretes de continguts específics per a l’educació social. Dins d’aquestes, partint de les 

idees de Herbart i de Benavent, m’agradaria afegir una sisena àrea, l’àrea del subjecte com a 

ésser espiritual. Veure annex 6 amb la taula de codificacions.  

Àrea Exemples de béns culturals en aquesta àrea 

Àrea de subjecte social i entorn:  

És l’àrea compromesa en facilitar 

béns culturals per promoure 

○ Coneixement dels drets i deures ciutadans i les 

llibertats polítiques 

 
1 Es manté la cursiva tal i com està al document original.  
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l’obertura del trajectes i recorreguts 

pels quals la persona pugui circular 

socialment. Per això la finalitat 

educativa és la socialització del 

subjecte.  

○ Establiment de pactes i negociacions per a la 

resolució de les diferències 

○ Coneixement de les xarxes socials més properes 

○ Relacions socials: formes de tracte social 

○ Planificació d’activitats d’oci i temps lliure 

○ Gestió del temps i gestió econòmica 

○ Normes de convivència 

Àrea de Llenguatge i comunicació: 

Des d’aquesta àrea es transmet tota 

la cultura i les seves significacions és 

transmesa. Per mitjà d’ella ens 

vinculem socialment. 

La finalitat educativa és que el 

subjecte accedeixi a les claus 

d’època per mitjà d’activitats socials 

com: coneixements literaris i  

procediments de comunicació. 

○ Escoltar, parlar i conversar. 

○ Llegir i escoltar narracions de llibres. 

○ Produir textos, escriure, expressar-se per escrit 

○ Valoració i contacte amb diferents gèneres literaris. 

Àrea de les tecnologies:  

És l’àrea d’experimentació, la 

investigació i l’abstracció de 

coneixements.  

La finalitat educativa és promoure 

l’obertura cap a treballs que siguin 

de caràcter manual, tècnics o de les 

noves tecnologies de la informació. 

○ Trobar informació a través de les tecnologies de la 
informació. 

○ Coneixement de recursos de l’entorn social que 
permetin ampliar els sabers tecnològics. 

○ Projectes tecnològics: comprendre el funcionament 
de màquines i objectes, saber-les muntar i 
desmuntar 

Àrea d’art i cultura: 

Té a veure amb el coneixement cap 

a les representacions artístiques i 

culturals de la societat global.  

La finalitat educativa és despertar 

l'interès i el coneixement del 

subjecte perquè aquest, ja sigui com 

a consumidor passiu o sigui com a 

creador actiu, desenvolupa les seves 

capacitats artístiques i creatives 

○ Coneixement significatiu del patrimoni històric i de 
les representacions culturals del propi grup o d’altres 
grups culturals. 

○ Anar a: exposicions, al teatre, al cinema, a concerts, 

○ Comentar obres visuals i plàstiques. 

○ Manipular i explorar materials per crear quelcom, 
com ara obres visuals, plàstiques, entre d’altres. 

○ Expressió artística per mitjans diversos entre ells la 
música, la fotografia, la cuina 

Àrea d’esports i de jocs: 

És l’àrea on a través del joc o dels 

esports es facilita la socialització de 

○ Coneixement dels drets i deures ciutadans i les 

llibertats polítiques 
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la persona en la xarxa comunitària 

més àmplia. I s’afavoreix que el cos 

es mantingui en moviment i més sa.  

La finalitat educativa és que la 

persona adquireix el contingut 

simbòlic: les pautes i les normes 

socials del grup cultural.  

○ Establiment de pactes i negociacions per a la 

resolució de les diferències 

○ Coneixement de les xarxes socials més properes 

○ Relacions socials: formes de tracte social 

○ Planificació d’activitats d’oci i temps lliure 

○ Gestió del temps i gestió econòmica 

○ Normes de convivència 

Àrea del subjecte com a ésser 

espiritual:  

L’espiritualitat és inherent en l'ésser 

humà. Vol donar resposta a 

situacions existencials significatives 

(Benavent, 2012). 

La finalitat educativa és acompanyar 

des del respecte espiritual i posar a 

persona en contacte amb xarxes i 

grups socials  

○ Preguntar-se i aprofundir sobre el significat de la 
nostra vida, de la relació amb la vida dels altres i amb 
l’entorn.  

○ Experimentar i connectar amb allò el món intangible 
i el món tangible. 

○ Introspecció i reflexió en el jo, en el meu significat i 
lloc en el món i en relació amb els altres. 

○ Pràctiques pertanyents a religions concretes. 

 

3.2.3 Queer Eye i Karamo Brown l’expert en cultura  

Queer Eye és un programa televisiu dels Estats Units d’Amèrica. Des de l’any 2018 Netflix té la 

franquíciaix la plataforma televisiva Netflix va comprar la franquícia, que anteriorment es 

coneixia com “The Queer Eye for the Straight Guy (2003)2, per rellançar-la amb un nou format. 

Actualment aquest reality show compta amb sis temporades i amb múltiples premis i 

gallardons.  

Els capítols tenen lloc a Atlanta i les persones que hi participen han estat seleccionades 

prèviament. El procés de selecció es fa mitjançant la nominació feta per part d’algun familiar 

o amic, o també, per part te l’equip de selecció a peu de carrer on la temporada serà filmada 

(Williams, 2022). Si has estat nominat, la persona que et nomina, ha d’enviar un redactat amb 

les raons per les quals nomines aquesta persona, posant èmfasis en les necessitats i també 

fotografies. Generalment, les persones seleccionades son persones que participen molt 

activament a la seva comunitat, o persones que tenen una història de vida en què hi ha un 

conflicte latent per raons de gènere i, persones que simplement necessiten trobar-se a si 

mateixes i ocupar nous llocs socials. Williams (2022) diu “l’any 2018, Vanity Fair anuncia que 
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l’equip de casting de Queer Eye cercava “herois”x amb històries personals fascinants i que 

necessitaven la transformació en cadascuna de les cinc categories de cada expert”xi. Vegeu 

annex amb la fotografia amb els cinc experts i els seus nomes. Aquests al llarg d’una setmana, 

que és el que dura la transformació, guiaran a l’heroi/ heroïna en el procés de transformació, 

que dura una setmana. 

Bobby Berk: Expert en disseny d’interiors  

Karamo Brown: Expert en cultura 

Antoni Porowski: Expert en restauració 

Jonathan van Ness: Expert en grooming 

Tan France: Expert en moda 

 

Karamo Brown - L’expert en cultura 

Karamo Brown és un presentador de televisió nord-americà. També fa programes de reality 

show i d’aquí que s’hagi anat construint com una figura pública. Però abans d’això i durant 

deu anys treballa com a treballador social (amb llicència) i com a psicoterapeuta (UW College 

school, sd), amb joves queer sense sostre, alguns d’ells tenen problemes d'addiccions o 

persones afectades pel VIH.  

Pel que fa a la seva identitat s’afirma com a persona cristiana, negra i homosexual. Aquesta 

afirmació li dona una perspectiva única de com ell encaixa al món (Sánchez, 2019). Però a més 

a més, és el motor del seu activisme. Lluita compromesa amb els drets de les persones afro-

americanes i també d’aquelles pertanyents al col·lectiu LGTBQI+. Així com, en contra de la 

violència de gènere. Ja que de petit l’havia viscut al seu entorn familiar Brown (2019).  

En relació amb el programa Queer Eye declara que ell és un dels experts que passa més temps 

amb l’heroi i l’heroïna de cada capítol. Però molts dels fragments no són televisats atès la 

necessitat de crear espai per les altres àrees a les quals el programa enfoca la transformació 

de les persones. Segons Sánchez (2019) Karamo diu que no li agrada gaire el títol d’expert en 

cultura, perquè no en cada episodi ensenya quelcom relacionat amb la cultural. Per això ell 

enfoca la transformació en afavorir canvis en l’interior de la persona. Per afavorir aquest canvi, 

utilitza de manera tot el seu bagatge personal, identitari i professional.   

  

La selecció dels capítols a analitzar 

Per seleccionar els capítols que s’analitzaran hem utilitzat la teoria metodològica del mostreig. 

Perquè ens permet seleccionar una mostra dins d’un conjunt d’opcions més ampli. Quan 

Figura 7                                                                                 
Font:                                                                 

Etiquetes amb els noms: elaboración propia 
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s’utilitza el mostreig una de les maneres de seleccionar és el mostreig amb propòsit (Purposive 

Sampling). Com diu O’Keilly (2009) les mostres han estat escollides perquè poden ser 

representatives d’aspectes plantejats al marc teòric i de les categories explícites en aquest 

marc metodològic. S’han seleccionat nou capítols com a mostra representativa per aquesta 

investigació. A l’annex número 9 trobareu a quina temporada pertanyen, el nom del capítol i 

també, el nom de l’heroi o de l’heroïna entorn qui gira el capítol.  

4. Anàlisi dels capítols 

A continuació i en base els objectius de la recerca s’analitzen els resultats obtinguts tant en 

les transcripcions com la transferència del contingut a la graella d’anàlisi. Al llarg de l’anàlisi, 

per fer la lectura més amena es farà menció del nom del capítol i entre parèntesis s’indica la 

temporada i l’episodi de la següent manera (T E). 

4.1.1 L’estructura dels capítols 

Els capítols de la sèrie Queer Eye temporada rere temporada estan estructurats gairebé de la 

mateixa manera. Cada capítol s’inicia amb els Fab 5 asseguts a dins del cotxe quan estan de 

camí per trobar-se amb la persona nominada. Un d’ells, el que està de copilot llegeix la fitxa 

tècnica de la persona. En aquest moment sempre s’intercalen clips on la persona nominada i 

qui l’ha nominat narren en quins aspectes de la seva vida necessiten ajuda.  

Quan aquests experts arriben a casa del subjecte van investigant parts de la casa i en 

concordança a la seva especialització. Karamo en aquest cas generalment busca un espai on 

parlar amb l’heroi de l’capítol o amb qui l’ha nominat.  

Un cop aquesta primera presentació ha finalitzat la següent fase es dona al loft dels Fab 5. 

Cada expert explica individualment quin serà el seu focus d’actuació. Aquest punt no passa de 

la mateixa manera als capítols de la primera temporada.  

A continuació, quan cada expert ha fet les seves cerques, ha pres les seves decisions passen a 

l’acció. Cada agent té dedicat un temps per estar amb el subjecte en una localitat 

determinada. Aquest espai està designat a acompanyar a la persona en la seva transformació. 

És un espai on l’especialista aporta consells i orienta a la persona.  

Quan la setmana arriba al seu final és el moment de revelar la transformació. Generalment, la 

persona és conduïda a casa seva per un dels Fab 5. En l’entrar a l’habitatge es mostra tota la 

transformació feta per Bobby l’expert en disseny d’interiors. Però també és un moment on es 
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fa un resum d’allò aportat per cada Fab 5 en vers a la transformació de la persona. Per 

exemple, la persona es vesteix amb la roba que li ha preparat Tan i seguint els seus consells. 

Revisen el plat de menjar que han après amb l’Antoni. Repassen els passos de gromming que 

ha ensenyat en Jonathan. L’última imatge dels experts amb l’heroïna és quan tots estan 

reunits al menjador i parlant de com el subjecte ha viscut l’experiència.  

El capítol acaba amb els Fab 5 asseguts al seu loft observant una gravació on la persona atesa 

participa en un esdeveniment amb la seva família o amb la comunitat. És un esdeveniment 

que a l’inici del capítol queda marcat com la fita que culmina el procés de transformació. 

4.1.2. El Vector (A): L’Agent de l’educació 

L’actuació que du a terme Karamo segueix una línia similar en cada capítol. Sempre s’inicia 

amb una conversa. Un diàleg a través del qual fa preguntes per 

entendre la realitat de la persona. Es pregunta quines són les 

necessitats o dificultats i el perquè de les respostes, vegem  la 

figura 9. 

Una altra categoria analitzada que es porta a terme en tot els 

capítols és la promoció del diàleg o de la presa de responsabilitat. El diàleg el promou buscant 

coses en l’entorn de la persona que provoquin la seva obertura. Com per exemple el quadre 

que AJ va heretar del seu pare (T1 E4) o un trofeu guanyat per Wesley a la competició NPC 

Wheelchair Championship (T4 E2). Pel que fa a la responsabilitat, la promou fent preguntes 

incòmodes i provocant que la persona hagi de mirar-se al mirall. Un exemple el tenim a la 

segona temporada, al primer capítol quan li diu a Myles que el desordre de l’habitació és un 

reflex del fet que no creu en ell mateix i també, de com se sent interiorment.  

A part d’aquests tres aspectes, també és important saber si Karamo 

es planteja una hipòtesis de treball i, si traça un pla d’acció. La figura 

número deu mostra com Karamo verbalitza i planteja una hipòtesis 

de treball. Ara bé, als altres quatre no queda verbalitzat. Per tant, no 

podem confirmar si ho fa o no. Altrament, partirem de la idea que 

no planteja una hipòtesis.  

Vegem alguns exemples d’hipòtesis. Al capítol The Handyman Can (T2 E4, 2018) es planteja 

ajudar a Jason estructurar què vol en aquesta nova fase de la seva vida. O en altres ocasions 

9

Es pregunta sobre la 
realitat de la persona? 

sí

Figura 9. Es pregunta sobre la 
realitat de la persona?                                                      
Font: Elaboració pròpia 

5
4

Formula una 
hipòtesis?

sí

no

Figura 10. Es pregunta sobre 
la realitat de la persona?                                                      
Font: Elaboració pròpia 
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es planteja com promoure que la persona estableix relacions interpersonals, ja sigui perquè 

tenen interessos en comú o perquè pertanyen a la mateixa comunitat ètnica o religiosa.  

Amb relació als eixos metodològics establerts per Garcia (2003) cal destacar que el més 

utilitzat per Karamo és la instrucció verbal. Només en una ocasió fa servir la instrucció 

simbòlica. Això es dona a la temporada tres, capítol setè, quan li demana a Thomas que 

construeixi amb caixes una barrera. Thomas ha d’atribuir a cada caixa una raó o un motiu que 

el porta a defugir les relacions interpersonals. 

 

Taula 1. Comparació dels resultats extrets del tipus d’instrucció 
Font: Elaboració pròpia 

Durant l’anàlisi de les observacions fetes al llarg dels capítols, podem veure que en cada un 

d’ells, Karamo posa en pràctica diferents funcions professionals. Identifica i particularitza els 

béns recursos culturals, socials i col·lectius hi ha a l’entorn de la persona. Per particularitzar 

els béns indaga en els gustos i preferències del subjecte. Per exemple a l’episodi The Handy 

Man Can (T2 E4) (Collins, 2018)  Karamo investiga què és el festival Burning Man. Això ho fa 

per poder entendre les preferències de Jason i ajustar la seva acció en concordança a 

aquestes. En molts dels capítols també observem com posa en relació diverses persones i 

grups. Un exemple el tenim quan impulsa a Leo (T2 E3) (Collins, 2018)  a organitzar trobades 

de joc pels seus fills amb altres pares. O quan organitza una trobada entre la Sarah i CK (T6 E9) 

(Collins, 2018). On promociona que la Sarah creï vincles amb la comunitat de persones 

asiàtiques que tenen negocis de restauració. Vegem-ho a la següent taula (número 2). 

 

Taula 2. Comparació dels resultats extrets per cadascuna de les funcions professionals 
Font: Elaboració pròpia 
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L’únic capítol que trenca el motlle de les categories d’anàlisi és Dega Don’t (Collins, 2018). En 

aquest capítol de la primera temporada Karamo no facilita un bé cultural a la persona. Sí que 

fa una proposta, però en cap moment es veu si es porta a terme o desperta algun interès en 

el subjecte.  Netflix decideix posar la importància del capítol en la situació política i social als 

Estats Units vinculada a la violència policial envers la comunitat afroamericana i també entorn 

el moviment Black Lives Matter. És un capítol on es mostra dues realitats i mons socials i 

culturals oposats.  D’una banda, Karamo explica la seva experiència personal viscuda en 

situacions que ha viscut de racisme policial. D’altra banda, Cory és policia, és caucàsic i  diu 

que a vegades ell també pot patir racisme quan és prejutjat i posat en el mateix sac dels 

policies que ell anomena “bad apples” (Collins, 2018, minut 22:15).   

Per veure més detalladament l’acció de l’agent veieu l’annex 30. 

4.1.3 El Vector (S): El Subjecte de l’Educació 

Als capítols analitzats hi participen vuit homes i una dona3. Els noms de les persones 

participants estan a l’annex 8. Aquestes persones  viuen a diferents localitats dins de l'estat 

de Geòrgia, als Estats Units d'Amèrica. Hi  trobem persones de diferents comunitats ètniques, 

religioses i, preferències de gènere diferents.  

Les persones que participen expressen les seves necessitats, dificultats i desitjos de dues 

maneres. Una en les entrevistes individuals fetes per l’equip de producció. L’altra des de les 

preguntes que Karamo els hi fa quan estan junts. És a partir de l’expressió de les necessitats i 

dificultats que Karamo es planteja què pot oferir a la persona per provocar la transformació 

que ell es planteja. Aquest provocar ho traduirem com la categoria de despertar l’interès.  

A tots els episodis es desperta l’interès empíric, excepte al capítol Dega Don’t (T1 E3) (Collins 

2018). A l’apartat anterior ja hem vist que és un capítol diferent que no encaixa tant fàcilment 

dins de les categories analitzades.  

L’interès empíric es desperta quan les persones participen en contextos i activitats des de les 

quals experimenten el món que els envolta. Davant d’aquesta experiència tenen una reacció. 

Quan les persones reflexionen i interioritzen aquesta experiència desperten l’interès 

especulatiu. Això passa en sis ocasions. Una d’elles la trobem al capítol Baby on Board (T3 C8, 

 
3 Al capítol God Bless Gay (T2 E1) (Collins, 2018) l’heroïna és la senyora Tammye, però Karamo treballa amb 
Myles, el fill d’ella. 
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Collins, 2018) quan Toni li diu a Karamo que anar al gimnàs li ha recordat a com es sentia 

físicament i emocionalment quan practicava esport de manera regular.  

A d’altres vídeos, els interessos que es desperten tenen a veure amb la participació social, a 

nivell familiar i íntim o a nivell comunitari. Per exemple quan AJ al capítol To Gay or Not to Gay 

(T1 E4) (Collins, 2018) vol formar una família, però primer vol comunicar a la seva madrastra, 

a Haide, que és homosexual. AJ expressa que necessita trobar la manera d’expressar-ho, però 

allò que li fa més por és ser rebutjat per ella i que la relació canvií completament cap a negatiu.  

Un altre exemple és el de Myles a l’episodi God Bless Gay (T2 E1) (Collins, 2018). Myles ha 

retornat al seu poble, viu novament amb la seva mare i té ganes de tornar a formar part d’una 

comunitat religiosa que accepti la seva preferència de gènere. Val a dir que aquest és l’únic 

capítol en què l’interès religiós és despertat. A la següent taula podem veure la comparativa 

de quins interessos s’han despertat.   

 

Tabla 3. Comparació dels resultats extrets per cadascun dels interessos despertats 
Font: Elaboració pròpia 

L’últim aspecte a destacar és si les persones participen dels béns oferts per l’agent. En totes 

les ocasions en participen, excepte en Dega Don’t (Collins, 2018), perquè no hi ha una oferta 

específica. En algunes ocasions, inicialment, les reaccions són de reticència o desconfiança. 

D’altres vegades amb molta expectació i excitació. Però al final totes les persones expressen 

satisfacció cap allò que ha estat ofert.  

A tots els episodis la persona participa del bé cultural quan el Karamo està amb elles, només 

en dues ocasions ho fan quan l’agent ja no hi és. Per exemple Jason escriu a les targetes que 

Karamo li ha proporcionat quan està sol a casa seva. Més tard veiem que les cremarà a la 

foguera com a Ritual de Passatge per a la seva nova etapa de vida. Un altre exemple el trobem 

a l’episodi To Gay or Not to Gay (T1 E4) (Collins, 2018) quan AJ decideix llegir a Haide una carta 

que ha dirigit al seu pare, qui va morir ja feia uns anys endarrere. Aquesta és l’única ocasió en 

què el subjecte decideix crear un bé cultural que no ha estat proposat per Karamo.  
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Per veure més detalladament els interessos despertats i com participa el subjecte davant dels 

béns culturals vegeu l’annex 29. 

4.1.4 El Vector (C): La cultura 

Karamo ofereix béns culturals als herois i a les heroïnes de cada episodi. Per veure més 

detalladament quins béns s’ofereixen i en quins episodis vegeu l’annex 30. A la següent taula 

es resumeixen quantes vegades s’ha ofert un contingut d’una àrea específica dins dels béns 

culturals definits al marc teòric.  

 

Taula 4. Quins béns culturals s’han ofert? Quantes vegades? 

L’àrea de Llenguatge i comunicació ha sigut la més transmesa. Hem vist als protagonistes del 

capítol dialogar, verbalitzar, compartir les seves experiències, tant amb Karamo, però també 

amb membres de la seva família o de la seva comunitat. Per exemple a l’episodi Disabled But 

Not Really (T4 E2) (Collins, 2019) Karamo organitza una trobada perquè Wesley i Maurice 

dialoguin i conversin. La proposta d’aquest bé parteix de la idea que Wesley pugui tancar i fer 

net amb el passat perquè entén les raons per les quals Maurice el va disparar.   

Ara bé, de l’àrea que no s’ha produït cap transmissió ha estat la de les tecnologies. Només en 

dues ocasions. En una d’elles és Bobby és qui facilita els béns culturals. El dissenyador 

d’interiors demana a Jason, el protagonista de l’episodi The Handy Man Can (T2 E4) (Collins, 

2018) que acabi tots aquells projectes tecnològics, de disseny i de reutilització. Per poder 

subhastar-los a la festa de comiat. L’altra ocasió és quan Bobby i Karamo acompanyen a 

Thomas, l’heroi de l’episodi Sloth to Slay (T3 E7) (Collins, 2019) a conèixer i a interactuar amb 

els membres del Club Japonès de Kansas City. Les persones que atenen aquest club juguen en 

línia a jocs de rol i de fantasia.  Thomas explica que se sent fascinat pels jocs de fantasia i jocs 

MMORPG. Per tant, l’àrea de tecnologies és un mitjà per desenvolupar les relacions socials en 

un entorn.   

En altres episodis, es posa en joc l’àrea de subjecte social i entorn. Des de la gestió vers a les 

normes de convivència com a la presa de responsabilitat en les cures de la llar. Així també, 
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veiem com s’ofereixen xarxes comunitàries que puguin serveixen com a suport i ancoratges. 

Per exemple a l’episodi, A Legend in the Baking (T6 E9) (Collins, 2021), quan Sarah es reuneix 

amb CK, qui és d’ètnia asiàtica. Té molts restaurants i ha viscut atacs i el mateix racisme 

provocat pels discursos polítics entorn  la pandèmia de la COVID-19.   

Per acabar, destacar els béns vinculats a l’àrea d’esport i joc, com per exemple anar al 

rocòdrom o al bosc vertical. Aquests patrimonis són oferts com un mitjà per arribar a una altra 

finalitat. En concret que les persones surtin de la seva zona de confort i s’atreveixin a arriscar-

se.  Com per exemple quan durant el circuit del bosc vertical, li posa una vena als ulls a AJ i li 

demani que salti al buit. 

5. Discussió 

Amb la investigació feta, tant en l’àmbit teòric com en l’àmbit d’anàlisi penso que podem 

corroborar la pregunta guia d’aquest treball “Com crear en l'àmbit pràctic el vincle per mitjà 

de la cultura, proposat per la teoria de Herbart”. 

Els continguts culturals es poden trobar més enllà de les institucions.  

Al marc teòric hem definit la cultura com un fet específicament humà que és transmesa per 

mitjà del llenguatge. A més, hem vist que està composta per fragments intangibles i tangibles. 

Els fragments intangibles com els trets espirituals, els rituals, la música les relacions afectives. 

Així com, per fragments tangibles els espais, els edificis, el menjar. Tots aquests són distintius 

i característics de cada grup cultural i des d’ells les persones ens situem al món. Al marc 

metodològic hem separat aquests fragments en àrees i subcategories d’anàlisi, per així,  donar 

resposta a un dels objectius plantejats “ explorar quins recursos i xarxes socials poden ser 

considerats continguts educatius portadors de béns culturals”. 

Als episodis hem comprovat com l’àrea més fomentada ha estat la del llenguatge i la 

comunicació. Hem vist a Karamo dialogant de manera constant amb cada heroi i heroïna. 

Interpel·lant-los a relacionar-se a comunicar-se, a dialogar amb altres persones ja siguin de 

l’entorn proper com de l’entorn comunitari. Hem vist com l’escriptura també ha sigut un bé 

cultural que s’ha transmès. AJ a l’episodi To Gay or Not to Gay (2018) escriu una carta que va 

dirigida al seu pare ja mort, però que l’utilitza com a mitjà per establir un vincle social més 

íntim amb la seva madrastra. Un altre exemple el tenim a l’episodi The Handy Man Can (2018) 
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quan Karamo proposa a Jason que escrigui en targetes allò que vol deixar endarrere i a l’estil 

Burning Man, les cremi a la foguera.   

Altres exemples ens mostren com portar a terme la transmissió de béns culturals pertanyents 

a l’àrea de subjecte social i entorn. S’ha aproximat als subjectes a espais i comunitats que 

estan al seu entorn i no coneixen o pel contrari, que estan al seu entorn i no coneixen. És a 

partir d’aquests exemples que podem entendre com per desenvolupar les xarxes socials 

àmplies és important anar més enllà dels murs institucionals. Karamo a posat en relació pares 

amb un interès comú que el seus fills juguin, però també que els homes es puguin trobar i 

compartir aquelles experiències i inquietuds que surten amb la paternitat. O quan Myles és 

posat en relació amb The Atlantan Lesbian and Gay Chorus.  

Altres àrees desplegades han estat la d’esports i jocs i l’espiritual. En la primera hem vist a 

persones participar en activitats d’escalada, anar al gimnàs o a un bosc vertical. A la segona, 

en dues ocasions s’ha transmès de manera intencionada per part de l’agent, quan Myles 

decideix anar al Homecoming i Jason escriure les cartes que cremarà a la foguera. Però en 

altres tres ocasions ha estat conseqüència del procés reflexiu del subjecte.  

Crec que és a partir de tots aquests exemples que podem començar a entendre quins possibles 

béns culturals existeixen a les xarxes socials  de l'entorn on treballem. Així mateix, com 

aquests béns poden servir de base per crear el vincle entre l’agent de l’educació i el subjecte 

de l’educació per mitjà d’un tercer element.   

L’acció de l’agent. 

Explorar què fa Karamo i com ho fa ens dona pistes sobre algunes metodologies de treball i 

de les funcions professionals de l’Educador i Educadora Social. És des de l’anàlisi de les 

maneres de fer que observem la necessitat de separar la dimensió del vincle relacional (de 

têtê a têtê) , de la dimensió del vincle educatiu (inter-est).  

A escala metodològica l’agent es pregunta sobre la realitat del subjecte. Sobre les seves 

dificultats i les seves necessitats. A vegades les hipòtesis plantejades per Karamo tenen per 

objectiu desenvolupar l’autoestima, l’autoconcepte, ajudar al subjecte a sortir de la seva zona 

de confort. Aquestes dimensions pertanyen més al camp de la psicologia que no pas al camp 

de la pedagogia social. Pertanyen al com se sosté la relació interpersonal, la dimensió 

relacional. Aquí estem parlant del diàleg, de l’escolta, de l’obertura a la narració de l’altre. 
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Aquesta dimensió arriba a la professió com la marca històrica de la compassió i de la caritat 

cristiana. L’acció social se sosté en la relació entre el subjecte i l’agent de l’educació, en els 

seus cossos d’ambdós.  

D'altres vegades, les hipòtesis plantejades tenen per finalitat establir vincles amb grups socials 

o aprofundir aquells de l'entorn íntim. Llocs dins de la xarxa social als quals la persona pot 

aferrar-se per si sola quan l'agent educatiu es retiri. Com per exemple quan AJ llegeix la carta 

a la seva madrastra. 

Sense importar el tipus d'hipòtesis, des de l'anàlisi dels vídeos podem entendre com oferir 

béns culturals i espais comunitaris que s'ajusten a les particularitats del subjecte. Per això 

Karamo ens mostra alguns exemples de quins béns tenim a l'entorn comunitari que ens 

permeten incorporar al subjecte a la xarxa social àmplia o també. Per exemple, l'espai dins de 

la comunitat on els pares poden reunir-se per organitzar trobades de joc amb els seus fills i 

filles. Com també la coral de persones lesbianes i gais o l’espai de circ. Com a fet conseqüent 

en aquests espais i per mitjà de les activitats concretes la persona i les persones poden establir 

relacions interpersonals i amb altres grups socials. 

Un altre aspecte de l'acció de l'agent que queda plasmat és com Karamo és capaç de 

reconèixer aquells béns culturals que tenen valor pel subjecte. Allò que podem aprendre de 

les accions que pren és el fet que a vegades haurem d'aproximar-nos al grup de persones que 

és pròxim al subjecte. D'altres vegades haurem d'investigar i indagar sobre allò del món que 

desperta l'interès del subjecte, però que per nosaltres no és gens familiar. Per exemple quan 

Karamo investiga sobre el festival Burning Man. Aquesta cerca porta que a l'agent a entendre 

de manera més específica el món del subjecte i és des d'aquesta comprensió que és capaç de 

proporcionar continguts culturals a la mida del subjecte. 

Despertar l’interès del subjecte per crear el vincle. 

Capítol rere capítol hem vist a Karamo Brown facilitar activitats amb un component lúdic o 

amb un component social i comunitari. Com veiem l’interès de l’expert en cultura no recau 

directament sobre el subjecte, tot i que sí que es pregunta el perquè de la seva realitat. 

L’interès recau en plantejar-se una activitat, un grup de persones, un context comunitari o una 

estructura, és a dir, en un tercer element. Aquestes activitats les utilitza com un mitjà a partir 

del qual les persones visquin una experiència significativa. Una experiència que no viuen en el 

seu dia a dia i és per això, que en el fet d’experimentar-la els subjectes es poden veure a si 
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mateixos des d’un altre angle. Des d’un punt perceptiu que mostra altres possibilitats des de 

les quals transformar allò que en aquest moment particular de la seva vida expressen com a 

necessitat, dificultat o mancança.  

L’interès empíric és el que s’ha despertat en tots els casos. Dubois (2015) proposa que és a 

partir de l’interès empíric que el simpatètic i l’estètic es desenvolupen. Això ho hem pogut 

comprovar a episodis com el de Toni, el protagonista del capítol Baby on Board (Collins, 2018). 

Karamo proposa a Toni fer una activitat esportiva on es passen una pilota. Cada vegada que 

Toni passa la pilota a Karamo ha de demanar ajuda. Aquesta és una activitat que desperta 

l’interès empíric i una reacció en el subjecte. Més tard, Toni verbalitza que aquesta activitat 

l’ha ajudat a recordar que els seus pares l’han ajudat en altres moments i situacions de 

necessitat. És en aquest moment de reflexió que l’interès especulatiu es desperta. Un altre 

exemple el trobem a l’episodi Disabled But Not Really (Collins, 2019). Es porta a terme una 

mediació (interès empíric i social), un cop finalitzada Wesley verbalitza que no s’imaginava, p 

amb la conversa es podia treure aquest pes de sobre i perdonar a la persona que li va disparar 

(interès simpatètic i religiós-espiritual).  

Aquestes proposicions ens serveixen per veure la importància que tenen els continguts 

culturals a l’hora de crear el vincle amb el subjecte, però també a l’hora d’afavorir la seva 

llibertat i que es formi a si mateix. És des d’aquesta premissa que podem entendre la teoria 

de Herbart de la formabilitat de la voluntat per a la moralitat. D’altra banda, el fet que el cercle 

de les idees es crea a partir de la provocació de l’interès pel contingut cultural. Amb l’exemple 

de Leo veiem com el cercle de les idees no s’ha fet més gran. Perquè el contingut presentat 

s’associa amb el mateix contingut que ja formava part de la seva experiència passada. 

Altrament, per Wesley el contingut presentat es contraposa a totes les experiències viscudes 

prèviament en conseqüència el seu cercle de les idees s’amplia. En aquest cas estem davant 

de l’afirmació que fa Núñez  (2003:33) “no es tan importante que se transmite, sino que la 

transmisión de algo difícil se produzca, para así provocar el propio aprendizaje.” 

Limitacions i possibilitats en la figura del subjecte.  

Per causa del format del programa i de l’alt grau d’edició, realment no podem saber el grau 

de decisió i d’autonomia que la persona ha tingut en escollir trajectòries. Karamo en una 

entrevista diu que dels cinc experts ell és qui passa més temps amb les persones, però que 
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molta de la gravació mai veu la llum del dia. També en aquesta línia d’anàlisis no sabem si els 

temps i els ritmes de la persona són respectats. El pas dels Fab 5 per la vida de la persona és 

d’una setmana durant la qual s’ha d’aconseguir la transformació promesa. Aquesta urgència 

pot ser comparable al fet que a vegades les limitacions i estructures institucionals ens fan 

respondre allò que és urgent i allò que és emocional, però no allò del vincle per mitjà de la 

cultura que provocarà un el “subtil desvetllament del món” (Núñez, 2007) i en conseqüència 

la captivació del subjecte. 

Des d’aquesta limitació partirem que com un subjecte que és pseudo director del trajecte. 

Podem veure com verbalitza les seves necessitats, les seves dificultats, però no veiem si la 

seva autonomia, si la seva capacitat de decisió és vertaderament exercida. Ara bé, els 

continguts al proposar-se teòricament de manera inesperada provoquen que la persona hagi 

de trobar maneres de superar allò que prové dels instints, les pors i deixar-se sorprendre per 

allò que li és desconegut. A l’episodi Sloth to Slay Thomas es veu confrontat a escalar una 

paret dins d’un rocòdrom. En el moment en què és presentat amb el bé mostra incertesa, però 

en cap moment verbalitza que té por. Ara bé, en el moment que comença a escalar es congela. 

Té por. Aleshores Karamo decideix escalar al seu costat. Li ofereix suport amb una presencia 

lleugera i el subjecte sorprèn mateix quan culmina la fita. Com a educadors i educadores 

podem aprendre que per provocar quelcom diferent en el subjecte, li hem d’oferir noves 

plataformes de llançament. Propostes noves per les quals la persona pot experimentar 

aspectes d’ella mateixa que no esperava. Des de les quals pot descobrir allò que l’entorn té 

per oferir.  

Ara bé, hi ha hagut un episodi que ens permet copsar com el subjecte es fa seus els continguts 

culturals i els transforma per crear quelcom nou quan en Karamo ja no és present. A l’episodi 

To Gay or Not to Gay AJ escriu una carta. Karamo no l’havia incitat a fer-ho. Karamo el porta 

al bosc vertical com a  activitat metafòrica per prendre riscos i saltar al buit. AJ decideix saltar 

al buit escrivint una carta. És en aquest moment que podem entendre què significa retirar-se 

i deixar que el contingut cultural faci la seva feina. A més a més també entenem què significa 

deixar al subjecte davant de les dificultats, sense ajuda externa perquè aquest pugui resoldre 

la situació per si mateix. Aquest exemple final ens permet entendre què vol dir posar 

l’aprenentatge a les mans del subjecte i responsabilitzar-lo en prendre les regnes de la seva 

vida i de la seva realitat.  
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5.1 Conclusions  

En definitiva, amb aquest treball final de grau, hem pogut comprovar com en l’àmbit pràctic 

és possible crear el vincle amb el subjecte per mitjà de la transmissió dels béns culturals.  

Els éssers humans vivim immersos en societats que estan construïdes sobre la transmissió dels 

béns culturals. Aquests continguts estan disponibles a l’espai intersticial. És més, el mateix 

espai és habitat per tots nosaltres. Raó de més per la qual no hauria de ser un impediment 

oferir una acció socioeducativa que transmeti continguts culturals.  

És des d’aquesta possibilitat que es construeix l’encàrrec professional de la transmissió de 

béns culturals que per un costat possibiliten la incorporació del subjecte de l’educació a les 

xarxes socials àmplies. Per altre costat, obren a la persona a noves possibilitats, ampliant les 

seves perspectives socials, laborals, educatives.  

També queda palesa la necessitat de distingir la dimensió relacional de la dimensió educativa. 

En qualsevol professió que tracta amb persones, el component relacional és crític. Des d’ell 

que establim les bases de la dinàmica relacional, el saber estar, escoltar, dialogar i interpel·la. 

Aquesta base però, estableix una bidireccionalitat on les accions recauen directament sobre 

els cossos de les persones. Quan l’acompanyament social es basa en la praxi educativa 

fonamentada en la pedagogia social, no ens preocupen d’entendre i esbrinar perquè el 

subjecte escull una cosa i no l’altra.  

Contràriament, des d’una acció pedagògica ens plantegem transmetre continguts culturals 

per despertar l’interès de la persona. Convé fer ressaltar que no podem saber “de antemano 

cuáles serán de entre los fines del hombre futuro aquello que nos agradecerá algún día 

haberlos escogido en su nombre, o á su debido tiempo y habérselos hecho observar á él 

mismo”(Herbart, 1939 citat per Behares, 2015:27)xii. 

Aleshores com agents educatius tenim la responsabilitat d’aturar-nos i de reflexionar. Hem de posar 

un interrogant sobre les pràctiques institucionals que ens impulsen a actuar des dels protocols 

d’urgència i d’homogeneïtzació dels trajectes de vida de les persones amb qui i per a qui treballem.  És 

per això important que no defallim davant d’aquestes exigències. Una eina que ens permet actuar des 

d’un posicionament ètic consolidat és el tacte pedagògic. En altres paraules és des del nostre maletí 

ple del bagatge teòric i del bagatge acumulat al llarg de les experiències pràctiques i de la reflexió que 

ens posicionem des d’un punt de partida secundari. És des d’aquest art que entenem que la 
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construcció del trajecte de la persona no ens pertoca a nosaltres definir-lo. La nostra tasca és la de 

mostrar el camí, la d’orientar i la de caminar en la distància. Per així oferir el paper protagonista i de 

direcció a la persona acompanyada.  Per això com a agents pedagògics per poder transmetre la cultura 

àmplia i en clau d’època, tenim la responsabilitat d’interessar-nos per ella. De sortir de les nostres 

percepcions per entrar a les de l’altra persona. 

Perquè és la persona qui és la protagonista del seu camí, de la seva vida i té dret a decidir allò que vol 

per a la seva vida, però també té el mateix dret a decidir i a rebutjar allò que no vol. És la persona qui 

decideix participar i deixar-se violentar per l’acció educativa. És des d’aquesta posició que la persona 

mateixa ens obre la possibilitat de crear el vincle per mitjà de la transmissió dels continguts culturals. 

Sense aquesta obertura la transmissió no serà possible. Per això en la creació del vincle entre l’agent i 

el subjecte:  

“se involucrará no una imposición, sino una expresión de libertad de elección de los modos en que 

cada estudiante debe encontrar, para sí, la realización de lo que él quiere ser, con respecto al 

proyecto de lo humano, y el maestro debe provocar y preservar” 

Herbart, 1873b, citat per Vallejo, 2021 p.164 

És per tot això que el triangle de Herbart proposat per Núñez no queda tancat a la base. Perquè 

l’interès de l’agent de l’educació no recau directament en el subjecte sinó en la cultura i en la 

voluntat per mostrar-la i per instruir al subjecte en ella.  

En última instància, el propòsit de l’acció socioeducativa no té tant a veure en el moment 

concret en què es dona. Si no, que té més a veure amb la promesa de futur on la persona 

aprèn a construir-se a si mateixa per quan el dia de demà nosaltres, els educadors i les 

educadores socials ja no hi siguem. És a dir, la persona està davant de camins que s’esvaeixen, 

que ha de recórrer per si sola i que en el moment que comença a recorre’ls ja són nous 

(Quintana i Thió, 2001) 

5.2 Futures línies de recerca 

Un cop finalitzat l’anàlisi i la discussió s’han obert nous interrogants, alguns d’ells són: 

• Quin és l’impacte dels béns culturals transmesos en el subjecte. Quines transmissions 

ha resultat fructíferes i quines s’han desenvolupat de diferent manera a l’anticipada?  

• Les propostes de l’acompanyament social, es basen en els conceptes antropològics de 

la teoria de la corporeïtat cultural. Des d’aquesta teoria es proposa que el mitjà pel 
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qual les persones adquirim la cultura és el cos. Veu aquesta visió l’adquisició cultural 

com un fet garantit? Si és així, quin és l’impacte d’aquesta  mirada en la posició que 

pren l’agent educatiu? El condiciona de manera inconscient a no facilitar una acció 

social carregada de contingut pedagògic, de contingut cultural?  

• Es poden comprovar les tres dimensions troncals suggerides dins de l’acompanyament 

social i educatiu? Fer aquesta separació entre el vincle relacional i el vincle educatiu 

pot provocar que els agents no buidem l’acció socioeducativa de contingut pedagògic? 

Quin impacte tindria aquesta separació en la praxi educativa? 

• Quins són els estils de relació interpersonal que afavoreixen la transmissió dels béns 

culturals? En aquest sentit, estem parlant de la calidesa, del llenguatge escollit, tot allò 

de la relació bidireccional i de tu a tu.  

• Porta la transmissió de béns culturals a un major desenvolupament de l’espiritualitat 

de la persona? 

 

5.3 Possibilitats i límits del treball d’anàlisi de les dades  

En aquest sentit, no sabem com Karamo Brown decideix escollir els béns culturals amb què 

posa a les persones en contacte. No podem assegurar que la transferència cultural es doni, ja 

que no hi ha suficients testimonis posteriors a l’actuació que expliquin l’impacte. És per tot 

això que en tots els casos no podem afirmar que vertaderament hi ha hagut una acció que ha 

llançat a les persones, de manera permanent a cercles comunitaris nous o a xarxes socials 

diferents.  

Potser seria també interessant analitzar els continguts culturals que els altres experts 

ofereixen. Amb Antony, observem que hi ha moltes receptes que estan vinculades als entorns 

culturals i familiars de l’heroi o de l’heroïna. D’altra banda, Bobby utilitza el disseny d’interiors 

i peces que són memorables per les persones, com un element de record i de relacions 

interpersonals íntimes i properes. Totes aquestes altres figures poden aportar béns culturals 

a les persones protagonistes del capítol. Aleshores seria interessant poder veure quins altres 

continguts culturals aporten i en definitiva si ho fan o no ho fan.  
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7. Annexos 
 

Annex 1 –Els conceptes pedagògics de Herbart, segons Runge (2009) 
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Annex 2 – Bildsamkeit – Etimologia germànica del concepte Formabilitat 

 

 
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Rungé i Muñoz (2011), WordSense Online Dictionary (sd) 

i de Jakumarian (sd) 
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Annex 3 - Les 3 dimensions extretes de les propostes de l’acompanyament social i de 

l’acció educativa 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Annex 4 - Observació no participant taula per a la compilació de dades extretes dels capítols de Queer Eye 



 
 

Annex 5 - Taula de categories i classificacions del Vector A, l’Agent educatiu 

 

Vector A 
CÒDI Dimensió Relacional, Educativa o del Rigor Professional - Metodologia  

DE - H Agent es proposa una hipòtesis de treball? 
  

DE - PN Es pregunta sobre les necessitats o la realitat de la persona? 
  

DE - PA Promou 
  
  

l'autodeterminació del subjecte? 
DE - PV afavoreix la voluntat? 
DE - PD el diàleg? 
DE - RR Respecta presa de responsabilitat? 

MI - V Instrucció Verbal 

MI - E Experimental  

MI - S Simulació 

MEM - T Enriqueix el Medi Organitza el temps 

MEM - E Organitza l'espai 

MEM - A Agrupa  

MMP - C Mediació Pedagògica Continguts culturals 

MMP - A Altres 

MMP - CS 

Individualitat i incorporació en el conjunt 
social i comunitari? 

F - RB Funció seguint Codi Deontològic de 
l'ASEDES (2007) 

Reconeix els béns de valor social? 

F - PC Particularitza els béns culturals? 

F - AO Assessora i orienta? 

F - ILL Identifica llocs per desenvolupar la: 
sociabilitat, la circulació social i la promoció 
social i cultural? 

F - RI Potencia les relacions interpersonals? 

F - RS Potencia les relacions dels grups socials? 

F - DC Difon la cultura 
F - MC respecte als continguts culturals 
F -MA respecte als altres: llocs, individus i grups 

que cal posar en relació 
F -MES respecte a l'entorn social: individus, 

col·lectius i institucions 
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Annex 6  - Taula de categories i codificacions dels interessos múltiples proposats per 

Herbart 

 

El vector S 
CÒDI Quin interès es desperta? Participa 

voluntariament en el bé què li és proposat o 
presentat? 

S - C:IEM 
S - C:IESP 
S - C:IEST 

Coneixement Interès empíric 

Interès especulatiu 

Interès estètic 

S - S:ISI 
S - S:ISO 
S - S :IE 

Social Interès simpatètic 

Interès social 

Interès religiós 

S - R Com reacciona davant allò 
que li és presentat? 

  

S - VP Verbalitza les seves 
preferències? 

  

S - VN Verbalitza les seves 
necessitats? 

  

S - PB Participa del bé presentat   

S - E Escull un bé que no li és 
presentat per l'agent? 
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Annex 7 - Taula de categories i codificacions dels béns culturals  

 

Vector C 
CÒDI Quin bé cultural 

C - LLiC Àrea de llenguatge i de comunicació 

C - T  Àrea de les tecnologies 

C - AC  Àrea d'art i de cultura 

C - SSE  Àrea de subjecte social i entorn 

C - EJ  Àrea d'esports i jocs 

C - SE Àrea espiritual 
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Annex 8 - Taula amb la selecció d’capítols de Queer Eye 

 

Temporada Capítol número i nom de l’capítol Nom de l’heroi o de l'heroïna 

T1 (2018) E3: Dega Don't Cory 

E4: To Gay or Not Too Gay AJ Brown 

T2 (2019) E1: God Bless Gay Tammye però ens centrarem a analitzar 

el vincle entre Karamo Brown i el fill de 

Tammye, Myles. 

E3: Unleash the sexy beast Leo  

E4: The Handyman Can Jason 

T3 (2020) E7: Sloth to Slay Thomas 

E8: Baby on board Toni 

T4 (2021) E2: Disabled but Not Really Wesley 

T6 (2022) E8: A Legend in the Baking Sarah 
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Annex 9 – Dega Don’t - Quadre d’anàlisi 
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Annex 10 – Dega Don’t - Transcripció i interpretació 

 

Localitat de la gravació: Winder  

Nom de la persona participant: Cory Waldrop  Edat: 36 anys 

Nominació per part de:  

Codificació de les persones que apareixen a la transcripció:  

B: Bobby (QE expert en disseny)  

K: Karamo (QE expert en cultura) 

Ta: Tan (QE expert en moda) 

A: Anthony (QE expert en restauració) 

C: Cory 

H: Henry 

Interpretació i transcripció de les parts més destacades 

B:  [llegeix la fitxa i destaca] “he likes entertaining”  

1:45 C:  I’d love to do something special for Jenniffer ‘cause she puts with a lot of

   stuff from me.” [...] If we are going somewhere, she will put a nice outfit on,

   and I  put on a pair of gym shorts, and a T-shirt and Flip Flops. [S - S:ISI] 

2.03.    I'd like that the 5 Fab to help me, the kinda, getting out of my comfort zone.

   [...] be  able to put on a nice suit & take my wife somewhere special.  

  [S - S:ISO, S - PV:VP] 

2.05.   [es sent una sirena de cotxe policia. Tots els ocupants comencen a reacciona 

  amb “oh!”, shit!” entre d’altres expressions].  

  [Karamo és qui condueix i para el cotxe a la vorera.]   

B:  That is why I should drive [Tan està parlant al mateix temps] 

Ta:  They saw me in the back, they’re concerned  

[L'expressió facial de Karamo seva expressió facial comença a canviar i diu 

 imitant el tó de les persones de la regió] [m’atreveixo a dir que el to imitant és

  el d’una persona d’ètnia caucàsica de la regió] 

K:  Hey guy what’s going on here? 

Ta:  [haha] There’s colored folk in here 

[Un oficial de policia camina cap el cotxe] 

 Ta:  Why does he look so suspicious? 

3.01   [en Karamo baixa la finestra del cotxe i l’oficial de policia s’introdueix i  

  demana pel carnet de conduir. En Karamo diu que no la té, l’oficial pregunta 

  perquè. Bobby en un to contundent respon que estan filmant un programa

   televisiu. L’oficial respon dient que la llei estatal és tenir el carnet de conduir 

  mentre condueix]  

3:10 K:  I’m very aware of this type of cop 

 Ta:  Uh-hu! Me too [respon amb un to sarcàstic] 
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  [Jonathan comença a gravar] 

 K:  The question is why were we pulled over for? 

 Ta:  Uh-hu! [to sarcastic] 

 A:  Oh, don’t [referint-se a què en Jonathan deixi de grabar] 

3:30  [L’oficial de policia demana que Karamo baixi del vehicle. Els companys d’en

   Karamo ho qüestionen, però aquest surt de l’automòbil. Un cop el Karamo

   està a fora del cotxe,  oficial revela la seva identitat i diu]   

 H: “Is his name Cory? Because I’m his nominator” 

[Tots comencen a cridar i a alegrar-se que l’oficial no els estigui parant de 

 veritat. Tot i que li comenten que no pot fer aquest tipus de broma a gent 

 “de color marró” [brown people] 

12:09 K:  So what do you normally do when you do get a date night? 

 C:  We’ll go to a nice restaurant. When we leave there we’ll walk around Walmart

   or Academy Sports, or 

K:  Hold on, hold on. For a date, you’re walking around Walmart? 

C:  [mig riu amb el cap mig abaixat. Porta la mà a la boca, al nas, es com mig tapa 

  la cara]  

Yeah. 

K:  Okay  

[assenteix amb un to d’incredulitat i riu]. [Es porta el dit índex a la front i 

 fa un so com una timbre]  

Ding, there’s a big red flag that’s going up right now! 

C:  [Deixa de somriure, es posa més seriós] 

12:10  K:  Why do you think taking your beautiful wife of fourteen years to Walmart is a 

  fun date? (es pregunta) [A – M:P] 

C:  Instead of being out in the hot sun, where the mosquitoes are biting, we go

   inside a store at night.  

[arronsa les espatlles com dient que no hi ha una altra explicació] 

K:  If that is the logic, why not a museum? Some type of theater? Why not an art 

  gallery? [A – M:P] (es pregunta) [C– AC] (ofereix possibles béns culturals) 

C:  I have never been to those in my life. I mean, it’s totally out of my comfort 

  zone. I  wouldn’t even … If someone asked me how to get around to a museum

   around here, I wouldn’t know how to tell them to get there. 

K:  Okay. I think you are just at a place where if you have a little guidance  

[no acaba la frase] 

C: That’s all I need. Point me in the right direction.  

[Ajunta les mans i les mou del pit cap endavant, traçant un camí. Al mateix 

 temps somriu.] (Això pot interpretar-se com a que la persona està oberta a 

 rebre el suport o allò que li és ofert). 

18:20  K:  So, you have a big event coming up 

 C:  I do 
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 K:  Your? 

 C:  Anniversary 

22:10 K:  I gotta tell you, NASCAR, to me, is probably the most uninteresting sport I’ve

  ever seen in my life.  

C:  Because you don’t know the ins and outs of it. To be able to change four tires,

   fill up your car with gas, rip off one of the covers of the windshield, and do all

   that in about 13 seconds, that’s pretty spectacular 

K:  But that is not the sport itself 

C:  It is the sport itself, because if you can’t do that you are not going to be able 

  to run  circles and around that track. It is kinda like watching basketball. If you

   are not in tune with what actually basketball is. It looks like a bunch of guys 

  running back and forth, throwing a round ball in a hole. 

K:  You know what? I get it now. So, you played sports when you were young? 

C: I played sports growing up, but I didn’t watch. If there was time to watch TV, 

  there was time to go out in the yard, clean up, cut the grass  

[es refereix a fer tasques de la casa] 

K:  The same way I was raised  

[la conversa segueix, parlen i a mida que la conversa avança troben coses en 

 de la cultura de l’oci amb les que havien crescut en comú i que els dos tenen 

 un interès al respecte] (Dimensió relacional – Marc teòric) 

K:  You know, I gotta tell you. Yesterday, when we went to your house and when 

  they started playing in your car [es refereix al cotxe de policia], I was totally

   shut off. The perception especially right now, between black people and cops 

  it’s tension  

[Karamo gira la cara per mirar a Cory. L’expressió facial sembla tranquil.la 

 Cory també gira la cara i mira a Karamo, mentre amb la mà esquerra mou els 

 seus dits]  

K: When Henry pulled us over 

C:  Yeah [riu amb complicitat] 

K:  I immediately [...] I started freaking out  

[Cory té el dit índex de la mà dreta contra els seus llavis.].  

I really thought that this is going to be the incident I was gonna get dragged

  out of the car. My kid did not want to get his licence because he was scared 

 he as gonna get pulled over and get shot by a cop. 

[Els dos es queden en silenci] 

K:  My whole thing is, obviously, we don’t want all black people to get lumped 

  into one category, as criminals. Which sometimes we feel that way.   

  (Dimensió relacional – Marc teòric) [M – P:D] 

[Cory interromp] 

C:  And all police officers don’t want to be lumped in to being the bad guy. You

   know. I get stereotyped because of (Dimensió relacional – Marc teòric) 
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 [Karamo interromp] 

K:  Bad apples 

C:  of 10% that gets shown on the media of, you know, being excessive or killing, 

  a black guy that didn’t need to have a deadly force used upon him. We just

   had an incident in Gwinnet County not too long ago. The other officer that

   kicked this guy in the face after he was handcuffed. There is nothing that

   makes it alright.  

[Karamo escolta de manera atenta, assenta amb el cap]  

[es fa un breu silenci] 

K:  I gotta tell you, just even hearing you acknowledge that, the officer that used

   force should never have. Just heals me and gives me relief.  

C:  Good 

K:  All I ever hear is cops sticking together, saying: “Well, what about us?” And it

   is true. What about you all? [To amb frustració]  

But it is like, What about us? [To amb més compassió].  

We are both dealing with the same pain on two different ends.  (Dimensió 

  relacional – Marc teòric) 

C:  Yeah 

K:  But non of us are like, acknowledging it.  

C:  It does goes both ways, and I’m glad you feel that way. Black lives mattered. 

  They weren’t able to be heard. And the police officers weren’t able to be  

  heard. If we could sit and have a conversation like me and you just did, things

  would be a lot better,  you know, in society. (Dimensió relacional – Marc 

  teòric) 

K: mmhhmm [assenteix afirmativament] 

C:  Everybody wants to talk but nobody wants to listen. 

K: That’s it  

[Es donen la mà] 

C:  So 

K:  The beauty of what is happening right here is that I’m opening. And, I’m going

   to stay open because I need him to learn from me, I need to learn from him. 

34:37  K:  I gotta tell you Cory. Um… I was the most apprehensive to meet you. When

   your buddy pulled us over I immediately was turned off. I just. It put me in a

   state of, like, here goes another [bleep diu una paraula malsonant] white 

  cop.  

C:  Yeah 

K:  And, …, I’m gonna have to make over his buddy. And I didn’t want to. And, 

  um, I respect you, as a father, as a husband. I respect you so much as a police 

  officer now. And I really feel I made a life ling friend 

C:  Riding back from Atlanta, with you, [s’emociona i els ulls se li posen plorosos], 

  was probably one of the best parts of all of this.  
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[Els dos mouen el cap  simultàniament i de manera que es pot llegir com 

 d’assentar o corroborar allò que l’altra persona està dient].  

And I really embrace it.  

[Els dos es donen la mà  i s’abracen efímerament] 

41:43   [Cory ha rebut a casa seva a la seva família. Mostra a la seva mare una quilt

   que Bobby ha demanat que facin amb les camises i la roba del pare de Cory.

   Elements familiars que per ell són molt simbòlics i li recorden al seu pare i tot 

  allò que significava per a ell] 
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Annex 11 – To Gay or Not to Gay - Quadre d’anàlisi  
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Annex 12 - To Gay or Not to Gay - Transcripció i interpretació 

 

Temporada: 1  Capítol: 4   Títol: To Gay or Not Too Gay 

Localitat de la gravació:  Atlanta, Georgia 

Nom de la persona participant: Anthony AJ Brown 

Edat: 32 anys 

Nominació per part de: Al 

Codificació de les persones que apareixen a la transcripció:  

Al: Amic d’AJ 

AJ: Protagonista de la història 

K: Karamo (QE expert en cultura) 

D: Drew (parella) 

H: Haide (madrasta) 

S: Sean (Treballador del bosc vertical) 

H: Haide (madrastra d’AJ 

Interpretació i transcripció de les parts més destacades 

1:10 Al:  I wanted to nominate AJ because he needs work in a lot of different areas 

1:20  AJ:  I work as an engineer [...] I expand airports It has been an ongoing thing in our 

  group that, you know, I need a little help. 

[Es veu AJ estirat al llit, amb el seu ordinador, després se'l veu gronxant-se en 

 un gronxador que hi ha al mig del menjador] 

1:31 Al:  His man cave is a cave because you can find many things that they do not 

  belong. There shouldn’t be a tire in his closet. [...] I see a big difference when 

  he is out on his own and when he is with us. (Entorn del subjecte expressa 

  buit, necessitat del subjecte) 

[Fa un moviment amb el cap i l'expressió facial què interpreto com un èmfasis, 

 com un signe d’exclamació] 

1:50  AJ: I am one person at work. I am a different person around my family. I’m a 

   completely different person at home  (Expressa la seva realitat i el seu buit) 

  [S – VN] 

 [emfatitza amb un altre to] 

 

2:01 K: [Karamo intenta llegir la fulla de descripció de la persona, mentre els altres 

  Fab 5 responen a algunes de les coses que llegeix, criden, …] 

He [es refereix a AJ] has a boyfriend named Drey, but he keeps his love life 

 private to most because he is not openly gay.  

2:10 AJ:  [Conversa entre AJ i Karamo] I’m lying to a lot of people [...] Sometimes I’m 

  self-conscious of looking gay, or looking like you know people can tell my 
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  preference just by my clothes or, “Oh, this is how gay people dress”. I  

  still haven’t come out to the people I need to come out to. [S – VN] 

10:30 K:  This is such a beautiful painting       

(Interés de l’agent cap el subjecte per mitjà d’un cap a un bé estètic 

 conseqüència obre una conversa) [A:DE – PD] 

10:31 AJ: Yeah, um. This is a painting that my dad had in his house. And, um, uh, you

   know … After he passed, I ended up getting it. So now it hangs in my house. 

10:36  K: What… Was your relationship close to your father? 

10:38  AJ: Yeah, we were really close, but he didn’t know a big part of me. [...]  

[es mostren un parell de fotografies en blanc i negre on hi ha l’AJ amb el seu 

 pare] 

I feel like I need to, you know, put up the traditional front [S – VN] 

11:03 K: Makes sense. Everything you are saying you are touching right here [A:F – AO] 

[porta la mà al cor i el colpeja suaument].  

I’m talking about you’re really literally hitting home with me, you know… Not 

 to say about other communities but especially in the black community.   

11:05 AJ: Yeah [assenteix] 

11:05 K: You know, we walk the world already as black. 

11:06 AJ: Yeah [assenteix]. We already have strikes against us.  

11:06 AJ: Yeah [assenteix] 

11:07 AJ: I wish I tell my dad, but I just couldn’t say it. Now I regret it. 

11:08  K: Yeah. So that is why is so important to you to share with your stepmother that

   you’re gay.  

[es fa una pausa, un silenci. AJ respira profundament] 

You took a deep breath. What is going on? 

11:10  AJ: It’s a, it’s a … always a point of anxiety, and, you know, eh, it, and I haven’t 

  told her for this long for a reason [S – VN]      

  [es veu una fotografia en blanc i negre on hi urt la seva madrastra, el seu pare 

  i ell quan estava a l’etapa de la infància].  

I feel like that our relationship will shift negatively. And that could have major  

implications for the rest of my life and change the course of my life. [S – VN]  

11:36 – K: So there is a lot of fear there about the unknown 

11:36 – AJ: Exactly, yeah, yeah. [assenteix movent el cap de manera afirmativa (símbol

  occidental). [durant la conversa AJ té els braços creuats].  

I saw I need to take this step to move forward. I plan on having a family and I 

 want her to be a part of it. . [S – VN] [S – S:IS] 

11:46 – K: I’m so happy to hear you to say that. By you saying “I just want to let you 

  know because I’m inviting you into my life and I want you to have the  

  opportunity to be part of it”. It is the healthiest thing you can do [A:DE – PD] 

  [A: F - AO] [A: F – RI] 

12:08 – AJ: Exactly [els dos riuen]  
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12:10 – K: I have a clear plan of how I know I wanna help AJ [A: H] 

12:49 – K: I came out at 15. Being an openly gay black man in the south was hard for me.

   People told me over and over again “You are not going to be able to do that. 

  You’re too black. You’re too gay”. If my gay black ass from the South could do 

  it, your ass can do it. So, just believe in yourself. [A:MI - V] [A: F - AO] 

20:56  [Karamo i AJ estan caminant per l’aparcament. Podem deduir que acaben 

  aparcar el cotxe]. 

20:57 AJ: Where are we?         

  [pregunta i els dos riuen, es pot interpretar com un riure irònic o   

  d’incredulitat] 

21:00 K: What you’ve been saying about how you’re ready to embark on this journey, 

  but you have all these fears. [A: DE - PN] 

A: Mmmhhh 

K: You know, telling your stepmother that you are gay… Telling coworkers that 

  you are gay… So I wanted to take you somewhere where you can get over 

  those fears. [A: F - AO] 

AJ: a ha ha ha [riu de manera nerviosa] 

21:03 K: Don’t worry    

 AJ:  I’m scared [riu] 

K: Don’t worry [amb un to trapella] 

Hey there Sean!  

  [Arriben a un parc vertical. Sean introdueix el nom del lloc i l’activitat 

   esportiva que faran. Participaran en un dels recorreguts del bosc vertical] 

  [A: F - RB] [C – EJ]. 

21:21 AJ: How high are these zip-lines? [C – EJ]. 

S: Like 40-ish feet [més o menys uns 12 metres d’alçada]    

That’s how you conquer the fear. Exposure therapy that’s what we call it. 

A little nervous? [Li pregunta a AJ] 

A: Yeah.  

21:39 K: It is the fears that you have that have kept you from doing what you needed

   to do and live your life authentically and open to other people.    

You are about to conquer all of that right now. [A: MI - V] 

AJ: By throwing me off a cliff? Okay [S – R] [S – PB]  [diu i riu incredulament] 

K: AJ is one of individuals that is so ready to stay in their comfort zone [...] 

 anything that is gonna take him out of that is going to make him scared, 

 making him feel fear. There is no point of holding on to that fear when you

  have a love for yourself and a love of a community that is around you. 

20:50 K: [Karamo tapa els ulls d’AJ perquè es tiri de la tirolina sense poder veure-hi] 

  [A: MI - E] 

This is it. This is that leap of faith for your stepmother, it’s that leap of faith for 

[fa una pausa per pensar què vol dir] a better AJ. [A: MI - V] 
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A: [Ja amb els ulls tapats intenta agafar la corda de suspensió i seguretat]   

Wait a minute, wait a minute. [S – R] [S – PB]   

K: I got you [guia la mà d’AJ cap a la corda de suspensió i de seguretat].  

  [A: MI - E] 

Right here 

A: Where’s the edge? [S – R] [S – PB]   

K: You are near the edge?  

[surt una imatge del Karamo sol a l’estudi dels Fab 5 on dona un consell a tota

 l’audiència en general] 

Falling sometimes can be hard and falling blind can even be harder. But if he 

 can trust himself and face that fear, he is gonna be showing up for himself in a 

 way that he probably never has.  [A:DE - H] [A:DE - PN] [A:DE - PA] 

AJ: Every time I start, I just wanna like … AHA AHA 

[riu com amb colpejo i amb incertesa] 

K: Listen, a leap of faith  

AJ: [AJ salta, cridant amb excitació i alhora es colpeja el pit] 

29:57 K: How is it going? 

AJ: Oh man, I feel great, this is amazing. 

K: So I know tonight’s party, is not only to celebrate your friends, but it’s also to

   come out to your stepmom 

AJ:  Yes.  

[abaixa el cap dirigeix la mirada al terra, el to de veu és més seriós] 

I’m feeling good. There is a little plan I just don’t want to put it out there just, 

 just yet. [S – VP]   [S – E] [S – C:IESP]   

30:02 K: Okay. 

AJ: Yeah. 

30:02 K: Listen, I’m on support of that. This is all about how you want to orchestrate 

  your journey as you start to let these people into your life. 

30:10 AJ: [Respira profundament, sacseja suament el cap]     

  My energy coming into this I wanna just be just good and light. And, um, you 

  know, I can’t do that if I potentially think this goes south. [S – VN]   [C – SE]. 

K: [Escolta intencionadament i amb tota l’atenció centrada en l’AJ]   

That is what the whole leap of faith was. Do not  let that fear hold you. Don’t 

let it hold you anymore.  [A: F - AO] [A: F - PA] [A: F - PV] You are the epitome 

of hat it is to be a strong, beautiful, black gay man. [C – SE]. 

J: You know, it’s rare that I hear that. And, you know, it as my father that really 

  kept lifting me up. You know, kept encouraging me [C – SE].  

   And just those words are something I haven’t heard in [fa una pausa] a  

  minute, so, it’s um.. [S – R]  

[mira al terra, té la mà dreta a sobre de la boca, mou suaument el cap i el to 

 és més emociona i pensatiu] 
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Hmmmm 

You know I just really needed this. I really needed to hear it. 

K: Give me a hug man 

AJ: Alright [s’abracen]  

40: 20 AJ: [AJ s’asseu al llit i llegeix una carta que ha escrit. [S – R] [C – LLiC] Plora, es

    prepara] 

[Truquen a la porta, ha arribat la seva madrastra, AJ li presenta als seus amics

  i li ensenya com ha quedat la casa. Arriben al dormitori] 

I wish dad was here. You know, I think about it everyday, and I miss him a lot,  

 and eh, uh, [busca les paraules, podem observar una mica de nervis]. Like I 

 wish I would have talked to him more, and you know,.  

H: I know he is really proud of you [ho diu amb un to més emocional]  

[Hadie plora, AJ la consola, l’abraça. S’abracen] 

AJ: Well, I wrote a letter that … [amb la mà s’eixuga les llàgrimes dels ulls] you 

  know, I felt like, me, sort of talking to him, like he can hear.  

Can I read the letter that I wro, wrote to him? [S – R] [S- S:ISS] 

H: Yes 

AJ: Alright 

H: I would love to 

  [AJ llegeix la carta que ha escrit al seu pare quan arriba a la part on diu que és

   homosexual mira a Haide. Ella no l’estava mirant. Hi ha una pausa. Podem 

  interpretar que AJ està esperant alguna reacció per part de Haide. Haide el 

  mira i somriu] 

So I thought it was important to tell you, um, my truth that I am, am gay 

 [Haide no diu res, però gesticula, la seva cara expressa comprensió. Li acaricia 

 la cara] 

I wish I could share this moment with dad and see how happy. Ho happy I am, 

 and uh [plora] 

  [Haide el consola] I’m happy for you [l’abraça] [AJ també abraça a Haide. Els 

  dos ploren] 

  I’m sorry for keeping it from you 

  That’s fine. But the past six years, seven have been a trying time for  

  me. I’ve dealt with so much stuff that I couldn’t talk about. And I shouldn’t 

  have hid it from you [plora desconsoladament. Haide l’abraça, el consola] 
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Annex 14 – God Bless Gay - Quadre d’anàlisi  
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Annex 15 – God Bless Gay - Transcripció i interpretació 

 

Temporada: 2 Capítol:   Títol: God Bless Gay 

Localitat de la gravació:  Town of Gay (Georgia) 

Nom de la persona participant: Tammye 

Edat: (no és compartida) 

Nominació per part de: Gene (amic i veí de Tammye) 

Codificació de les persones que apareixen a la transcripció:  

B: Bobby (QE expert en disseny) 

K: Karamo (QE expert en cultura) 

J: Jonnathan (QE expert en grooming) 

R: Robert (Director de la coral The Atlanta Lesbian and Gay Chorus) 

Tam: Tammye 

M: Myles (son) 

G: Gene 

Interpretació i transcripció de les parts més destacades 

2:30  Tam:  I feel God has given me a precious gift, and I’m on this planet not for myself, 

  but for the betterment of humanity.  

 G:  She is sweet, she is loving and caring. She’s actually more sweet, loving and

  caring for others than she is for herself.  

3:20 B: Instead of getting help with her home, Tammye hopes the Fab 5 will help with 

  the finishing touches on the community center. And this weekend Tammye’s 

  the church is throwing their annual Homecoming Service.  

 G: Each year, mostly local country churches have the homecoming, and they are 

  asking the ones that haven’t been in a while to come back and socialize, and 

  maybe get encouraged to start attending church again. 

4:20  [Els Fab 5 estan al cotxe i es comenta la situació del fill de Tammye. Expliquen 

  el fet que el jove no vol tornar a l'església perquè des de que ha comunicat les

   seves preferències sexuals ha estat rebutjat i no sap si participarà a la  

  celebració Homecoming. En aquest sentit Jonathan van Ness explica la seva

   experiència amb el rebuig que va sentir per part de la institució. No per part 

  de Déu o de la  religió] 

8:01  [Els Fab 5 i Gene arriben a casa de la senyora Tammye. Aquesta obra la porta i

   saluda al seu amic. S’emociona quan veu als Fab 5] 

 J:  We just saw the community centre. We saw the church. A-MAZING [diu 

  lentament i exageradament] 

 Tam:  Bless my heart 

 J:  You raised that money; you made this amazing building. So, what is on your 

  vision board? 
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 Tam:  Ah! [suspira]. Oh, my vision [diu mirant al sostre i enduent-se la mà dreta 

  sobre el pit]. I want it to be a place that we can feed people spiritually and

   naturally, where everyone that walks in the door can feel love.  

[Jonathan i Tan aplaudeixen i criden afirmativament] 

16:30   [Bobby parla amb Miss Tammye i li explica la seva experiència traumàtica amb

   l'església i com es va sentir rebutjat i expulsat pel fet de ser homosexual] 

  I know that, that is what Myles is going through 

  [Karamo parla amb Myles el fill de Tammye] 

 K:  What was it about being in the big city that made you say, “I gotta go?” 

  [A: DE-PN] 

 M:  It was just everybody is just go, go, go all the time. Then I found myself getting

   lost. I didn’t know who I was anymore. [S- VN] 

K:  mmm [Karamo assenteix acompanyant-ho amb un moviment de cap que 

  indica  assentiment] 

M:  I even lost contact with my family for like two years when I was up there 

K:  Oh, really? 

M:  Eh, yeah. It was. It was crazy, it was a mess [riu] I thought of it as trying to find

   myself. And so, I cut off anything I had associated with home, away. [S- VN] 

K:  Yeah. Has your mother… Has your relationship always been close? [A: DE-PN] 

M:  No. [riu a carcallades i nerviosament]. When I first came out, it was really 

  hard. She came up with the small-town Christian belief that you were  

  condemned, [mmmhhh Karamo assenteix] and it was just disgusting, and it’s 

  an abomination.  

K:  Yeah 

M:  And so, she projected those feelings onto me.  

K:  mmm [assenteix]  

M:  Which was really hard, 

K:  yeah [assenteix] 

M:  to the point where I didn’t like being around her. I didn’t like being at home, 

  you know. But she got cancer my senior year of high school. That gave her the 

  time to really sit back and reflect upon her life 

K:  So how do you feel about this homecoming that your mum is putting  

  together? [A: DE-PN] 

M:  I don’t know. I’m a little iffy about it. Hahaha [riu nerviosament]. It’s the fear I

   don’t know how they will receive me.  [S- VP] 

17:53 Tam: I tell people all the time, you know this is a catch phrase that people just use 

  and they let it roll off their tongue, “What would Jesus do?” 

 B:  Right [mou el cap afirmativament] 

 Tam:  You know, I take that very, very seriously. You can’t antagonize and evangelize 

  at the same time, you know. And that’s why the greatest commandment of 
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  these is love. I mean, that’s one of the things this homecoming and the  

  community centre represents. “Myles come home.”  

[Tammye agafa la mà d’en Bobby I l’acaricia] And that’s what I’m going to tell 

 you. You’re God’s son. It’s okay. 

18:40  [Finalitzen la conversa i van a l’entrada on hi ha els altres Fab 5 i el fill de la 

  Tammye Myles] 

27:10   [Karamo està conduint i Myles està assegut al seient de l’acompanyant. Tenen

   una conversa] 

 K:  Listen, when your mother is not around, she talks about you in a way that  

 M:  mhhh [assenteix] 

 K:  that at first I thought, “Who is this prince charming, that is about to walk 

  through this door?” You know?  

 M:  Yeah 

 K:  Once you start to believe that more, other things in your life will start  

  changing. [A: F-AO] 

 M:  Yeah 

 K:  Like, [mou la mà dreta de manera circular amb el dit índex assenyalant la 

  direcció del cercle] picking up after yourself . [A:DE PR] [A: F-AO] [remarca 

  emfàticament] 

 M:  Hahaha [riu amb picardia] 

 K:  Part of, like, when you are not feeling best [A: F-AO] 

M:  Mhm [assenteix] 

K:  is also reflected in other áreas [A: F-AO] [deixem de veure la conversa al cotxe

  entre el Myles i en Karamo i de manera breu passem a veure una conversa

 entre  Jonathan i Tammye que estan a la perruqueria. La imatge retorna a la 

 conversa al cotxe entre en Karamo i en Myles] 

 So, you know that your mother has invited you to the Homecoming party.  

M:  Yeah 

K:  I understand your apprehension. I’ve had a different experience with 

  Church. [A:MI -V] [A: F-AO] 

M:  Mhmh [assenteix] 

K:   For me, any time someone would come with their ignorance and try to say, 

 you know, like, “You are going to hell”, or whatever , 

M:  Mhmh [assenteix] 

K:  I was always like, my granny taught me God is love. So I’m not listening to 

 anything right now. [A:MI -V] [A: F-AO] [mentre Karamo explica la seva 

 experiència Myles assenteix] 

M:  You know, I did feel the love and everything, it was like … I just need to get 

 over the fact that it went down [es peta de riure] [S- C:IEM] 

K:  Yeah 

M:  You know 
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K:  Is that still a point of contention for you? [A: F-AO] 

M: Yeah. There’s still that teenager thinking, like, they don’t love you. You know. 

 Even, even if they do. There is still that little voice that is like, they are not for 

 it. You know? [S- C:IEM] 

K:  Yeah. Truth be told, this homecoming celebration is bigger than church. 

 Because, weather or not you go back to church and start participating in 

 organized religion again [Myles assenta amb un mmmhh] is not the real thing 

 here. [C- ES] [A: F-AO] 

M:  Exactly 

K:  Like, homecoming is for us to come around people we love and be 

 reenergized. [C- ES] [A: F-AO] 

M:  A big family reunion [C- ES] [S- S:ISO] 

K:  It is a big family reunion. So …, I just need to know, are you gonna go? 

M:  Yeah. Yeah. [S- S:ISO] 

 

K:  Okay 

M:  Anything for her. [riu] [S- S:ISS] 

29:15   [Karamo i Myles arriben al saló de bellesa] 

 K:  Why are you shaking? Are you nervous? Why? 

 M:  A little bit 

 K:  Why? 

 M:  I don’t know it is a big thing. Just homecoming, me coming back. [S- VN] 

 K:  Yeah. It doesn’t matter how they’re gonna take you, how they are gonna see

   you. You are going there to enjoy yourself with your family.  

 M:  Yeah. 

 K:  Coming home, reconnect with them.  

 M:  [Es dirigeix a la seva mare i li diu] I have something to tell you. Uhm, first of all,

   the clothes in my room, I’m gonna fix that. It’s not really me being lazy, it’s 

  just what’s going on internally. So when I’m down, that’s what happens. So, 

  I’m gonna work on motivating myself to do better, you know? [S- PB]  

  [S-  S:ISI] Like  

 Tam:  Oh! My God 

 M:  And second of all, I’ve decided after a lot of thought and consideration … to go

   to homecoming. [S- PB] [C- ES] [C- AC] 

 Tam:  [reacciona, crida, aixeca els braços en senyal de celebració] [tothom riu]  

Jesus. Thank you Jesus!  

[segueix cridant i s’emociona li agraeix i records un dit que la seva mare deia] 

 “Leave him, he is going to be okay” 

32:00  [En Karamo, en Bobby i en Myles marxen de la perruqueria amb la intención

   d’anar a un altre lloc per sorpendre a Myles. Entren per la porta  d’un edifici i 

  es sent una coral cantar. Per la capçalera que surt al vídeo podem llegir que el 
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  porten on assaja The AtlantaLesbian and Gay Chorus] [C- AC]   

  [A: MEM-A] [A: MMP - CS] [A: F-PC] [A: F-RI] 

 K:  Do you hear them already? 

 M:  Yes 

 K:  Are you excited now?  

  [Myles i Bobby parlen l’un per sobre de l’altre] 

 M:  I’m so excited [S- R] 

 B:  Now you thought we were just joking that we were bringing you to an actual

   choir 

 M:  I did think you were joking 

 K:  Look! You are home 

 B:  Gosh 

32:34  [surt una imatge del Karamo sol a l’estudi dels Fab 5 on dona un consell a tota

  l’audiència en general] 

 K:  When you are struggling to fit in, you have to find the places where you feel 

  that you belong. Because they are not going to find you [A: MEM-A] [A: F-AO] 

32:44   [retorna la imatge de quan Karamo, Bobby i Myles estan al centre on practica 

  la coral.] 

 K:  Are you nervous? 

 M:  No [sacseja el cap d’un costat a l’altre]. I’m just excited.  

  [La coral acaba de cantar la cançó. Karamo i Bobby introdueix Myles al  

  director. Bobby aluda a la coral. El director de la coral li diu al Karamo de 

  broma si vol fer una audició. Bobby fa broma i diu que hauria de posar a en 

  Karamo al final de la coral. Tot això és part de l’espectacle televisiu i per  

  introduir l’audició de Myles a la coral]  

  [El director de la coral entrega un llibre al Myles amb la cançó The battle of

  Jericho. En Karamo, en Myles i en Bobby es posicionen a diferents punts de la 

  coral. Tota la coral comença a cantar. Un cop acaben Robert demana a Myles

   si vol cantar una part d’un solo.] [S- R] [S- PB] [S-S:ISO] 

30:12 R:  So, we are going to make you an honorary member, but I think it is so great

   that he ought to just become a full-fledge member. don’t you think? 

 Tothom: Yeah [aplaudeixen] 

 R:  [Dona una samarreta de color blau a Myles. Podem interpretar que aquesta

   samarreta només la tenen els membres de la coral] 

 M:  Thank you so much. [riu] 

 R:  Welcome [s’acosta per donar-li una abraçada a Myles. Els dons s'abracen. 

  Myles  segueix mostrant paraules d’agraïment. Algunes de les persones de la 

  coral segueixen aplaudint]   

 M:  I was raised on this, like, for ten years, and I quit. Like a piece of me is gone 

  because I stopped, you know. [S- R] [S- PB] [S-C:IEST] 

 R:  Ya.  
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 M:  This was my passion. Like, this is what I was known for. You know? [S- R] 

  [S-C:IE] 

 R:  Well there is a lot of people with that story, similar, in this room. They’d love 

  to share that story with you more. 

 M:  Thank you so much for having me here [S- R] [S-C:IE] 

 K:  Thank you so much for having us [li diu directament al Robert i a l’hora s’hi 

  acosta per abraçar-lo]  

  [En Karamo, en Bobby i en Myles es despedeixen de tothom] 

36:12  K:  [Entra a l’habitació d’en Myles] Oh, my God! How do you feel now that your

   room is clean?  [A:DE -PN] [A: F-AO] 

 M:  Refreshed. It feels good. Not heavy, like it did. [S- PB] [S-C:IESP] 

 K:  Since you said you are going to homecoming tonight, I actually got you an 

  outfit. Excited? 

 M:  Yeah [riu excitadament, mentre mira cap al sostre] 

 Tan:  [Pica a la porta de l’habitació d’en Myles, en senyal de demanar permís per 

  entrar] 

  Hello, uh, look how gorge you look.  

 M:  Thank you 

 Tan:  That jacket is all kinds of right 

36:55   [Tammye arriva a casa seva amb en Jonnathan. Es rebuda pels Fab 5] 

  [Minuts després es dirigeix cap a l’habitació del seu fill. Hi entra. S’excita 

  d’alegria en veure tota l’habitació recollida, neta i en ordre.]  

 Tam:  Is the same palce? Is this the same boy? [Tots riuen davant de la seva reacció] 

 K:  Uhm… Who transformed this room? [diu de manera irònica. Es porta la mà a 

  la barbeta i es dirigeix a Myles.] 

 M:  I did [respon amb un to d’orgull, s’assenyala i riu] 

 Tam:  Oh my God. Oh! [diu mentre mira a Karamo] 

 K:  Without any of us asking 

 T: [Tammye emocionada es llença a abraçar el seu fill] This is the young men I 

  knew he could be. 
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Annex 16 – Unleash the sexy beast - Quadre d’anàlisi  
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Annex 17 – Unleash the sexy beast - Transcripció i interpretació 

 

Temporada: 2  Capítol: 3 Títol: Unleash the sexy beast 

Localitat de la gravació:   

Nom de la persona participant: Leonardo Loria Rico, aka Leo 

Edat:  

Nominació per part de: Bethany (esposa) 

Codificació de les persones que apareixen a la transcripció:  

B: Bobby (QE expert en disseny) 

K: Karamo (QE expert en cultura) 

J: Jonnathan (QE expert en grooming) 

A: Anthony (QE expert en restauració) 

L: Leo 

B: Bethany 

S: Scott (un dels pares de l’escola on van els fills de Leo i Bethany) 

Interpretació i transcripció de les parts més destacades  

1:50  B:  [Bethany està asseguda a la cuina narrant perquè ha nominat a Leo]  

  When I look at Leo, I see a sexy beast, [mentre parla hi ha un canvi d’imatge,

   ara veiem al Leo a la seva habitació] but I never see him look past a mirror. 

  [Mentre diu això retornem a la imatge on Bethany narra i amb el llenguatge 

  corporal expressa com li agradaria que Leo es veies a si mateix quan es miri al 

  mirall] “All right, “Hey sexy” I’d love to see that.  

 L:  [Es veu Leo a la seva habitació canviant-se de roba] When people look at me, I

   can tell if they don’t like me. What I show to people sometimes might not be 

  the full me [S- VN] [La imatge canvia, ara trobem un primer pla d’en Leo  

  narrant i amb  els ulls plorosos]  

 A:  [Els Fab 5 estan al cotxe llegint la fitxa d’en Leo]  

  Leo has a super important event later on this week. He is gonna be attending 

  his first Parent-Teacher Mixer with Bethany. 

  Leo is uncomfortable around the other dads and worries he’s being judged 

  [S- VN] 

  K:  Aah! [assenteix amb el cap] I know that feeling. When I got my kids they were 

  always like, “You’re so young. Are you the big brother? Are you gonna be a 

  good parent? I was like [amb el moviment del cap i l’expressió facial mostrant 

  rebuig] don’t judge me. [A:MI -V] [A: F-AO] 

 J:  Mind your business [respon] 
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2:13 L:  I don’t have a lot of parent friends [S- VN] 

[està la cuina de casa seva mirant al telèfon] 

 B:  [veu en off] I’d Love it if we could have some joined friends. But it’s like pulling 

  teeth [la imatge canvia i es veu un primer pla on surt la Bethany narrant] to 

  get him to socialize with other fathers 

 L:  [canvi d’imatge, surt en primer pla el Leo narrant] I think it is that fear that I’m 

  not going to be accepted. [S- VN] 

  [canvi d’imatge, surt en primer pla la Bethany narrant i en uns segons canvia 

  la imatge i veiem a Leo amb els seus fills] 

 B:  I’d really love to see him take his bartender personality and use that in social 

  situations. And I wish he went into school with the kids, he could hold his 

  head high. Because he is an amazing Husband and father, and he’s providing 

  for us.  

 L:  She thinks I have potential for a better self. Ha! [expressa irònicament] 

10:30  K:  So you have a big event at school this Friday? [A: PN] [Karamo’s veu en off] 

  [La imatge mostra a Karamo i a Leo a la sala d’estar] 

 L:  Yeah, we are, so, we do this uh, Parent – Teacher Mixers [Karamo assenteix 

  amb el cap]. And every time there is something like that I say “No!” [S- VN] 

 K:  Okay 

 L:  Or I find an excuse like, “Oh I have to work” [té els ulls vermells i semblen 

  plorosos] [S- VN] 

 K:  Got it 

 L:  Wifey was “No, not this time.” 

 K:  What is your relationship with the other parents? [A: PN] [A: DE -PD] 

 L:  [Es pasa la mà per la barba i diu] Non existent [els ulls continuen vermells i 

  mig plorosos. Mou el cap] 

  [els dos riuen] 

 K:  Nonexistent? Why is that? 

 L:  I definetly felt that, you know, just the glances sometimes. And uh. I’m a  

  bartender. I think people prejudge me, it doesn’t make me feel good [S- VN] 

[Karamo està escoltant de manera atenta, mira al Leo, assenteix amb el cap] 

 (Podríem dir que empatitza amb la persona) 

  Wifey encourages that I call a dad, like “Eh, do you want to bring the kid  

  here?” Maybe they could play together. I have a feeling that if I did that, it 

  probably would benefit me and my kids, and wifey would be happy. I want to 

  make more time for them that I don’t right know. [S- VN] 

 K:  Why do you get emotional? 

 L:  Cause I love my kids.  

[S’interromp la imatge de la conversa i apareixen dues fotografies d’en Leo 

 amb la seva dona i fills. Es retorna a la imatge de la conversa] 
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And I want to be with them [plora] they mean everything to me, so. [mou el 

 cap en forma afirmativa] 

 K: I can tell that you are a great father 

 [Leo s’aixuga les llàgrimes amb la samarreta]  

It is just figuring ways around that fear 

[Leo mou el cap de manera afirmativa]  

Hanging out with other dads who understand what you are feeling, what you 

 are going through, gives you an opportunity to hang with the kids, but also, 

 relieves some of that stress and probably guilt that you are feeling [A: F-AO] 

 L:  Mmhh  

 K:  That you’re not doing enough 

 L:  I want to definitely change something. Or not to change, but I always call it 

  “evolve part of your life” [S- VN] 

 K:  That’s exactly it, you have to know how to evolve [piquen de mans] 

13:13  K: My hope is that Leo can get his dad Groove back. You know, where he feels 

  very cool about being a dad. [A:DE - H] 

20:36  [En Karamo té el fill petit del Leo en braços. En Leo posa al fill gran a terra. Es

   veu una sala on hi ha nens i nenes amb els seus pares o guardians fent  

  gimnàstica] 

  [Veiem el fill del Leo i en Karamo entrant per la porta] 

H:  There is some new kids coming in. Do you wanna go say hi? [un nen petit 

 corre i es dirigeix cap a l’entrada on hi ha els fills d’en Leo, en Leo i en Karamo]  

L:  Look, that’s Anne Marie, that’s Lulu, that’s Genevieve. All your little friends 

 [diu en Leo al seu fill menor] 

K:  I invited some dads from your kids’school because this is a spot where you can 

 bond, have fun, enjoy the kids, enjoy the fathers at a daddy playdate.  

 [A: MI-E] [A: MEM-A] [A: MMP -CS] [A: F -PC] [A: F-PC] [A: F-ILL] [C -SSE] 

 [Els pares es reuneixen en un cercle, amb alguns dels seus fills i filles. Altres 

 infants estan corrent per la sala] 

 When was the last time were you around a bunch of fathers like this? 

L:  I think it is the first time I meet more than two. 

K:  Really? Today is the first day you ...?  

L:  Yeah, yeah, seriously. 

K:  One of the greatest things for me when I got the kids, was to make sure that I 

 started to interact with other dads immediately. [A: F-AO] [A: F-RI] 

L:  Yeah? Okay 

K:  Because we just could connect, you just have some fun. It is a great way for 

 you to support the kids. Meet around mingle 

 Guys, wanna get around? [A: F-AO] 

L:  All right [mentre s’aproxima a un altre pare] 

S:  Scott 
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L:  Leo  

 [Es saluden  donant la mà] 

S:  Nice to meet you 

L:  Nice to meet you 

 [segueix presentant-se a altres pares, però la conversa no es pot escoltar] 

K:  [s’escolta la seva veu però la imatge que veiem és la d’en Leo presentant-se 

 als altres pares] [S-PB] 

 The fact that Leo is nervous about not fitting in, I understand. But I want him 

 to know that he can be relaxed, be confident [A:DE - H] [apareix 

 momentàniament un primer pla d’en Karamo sent entrevistat a l’estudi dels 

 Fab 5. Per la imatge  retornar a l’espai on hi ha els pares i els seus fills reunits 

 i jugant].   

You’ve got this boo 

[A continuació es segueixen veient imatges d’en Leo interactuant i parlant 

 amb els nens i amb els pares. Karamo els convida a tots a ballar] 

22:44  K:  [s’escolta la veu del Karamo, però la imatge és de Leo ballant amb el seu fill]

  Truly what I want Leo to understand is that he is not alone in this journey, 

  [A: F-AO] [A: F-RI][canvia la imatge i veiem un primer pla d’en Karamo sent 

  entrevistat a l’espai dels Fab 5]  

and that his kids are going to be okay, and that is all that matters.  

31:11   [Leo i Karamo es dirigeixen al menjador] 

 K:  Yesterday, how did it make you feel, knowing that these other fathers were 

  feeling exactly the same that you were feeling? [A: DE-PN] 

 L:  Oh, [mou el cap] it feels great to be, like, not alone in these kinds of  

  situations. Now I understand wifey going, you know, dating with her friends 

  and the kids. So, they do have a great time [S-C:IEM] [S-S:ISO] 

 K:  So, tonight, you’re gonna be doing something that you haven’t been open to  

 L:  Well, see how it goes. I think I’m getting all the tools together 

 K:  How do you feel about it?  

 L:  I’m gonna let go, basically. I’m gonna be more relaxed about it. 

 K:  When you get there try to connect with the other fathers 

 L:  Yeah [assenteix amb el cap] 

 K:  Try to check with your wife when you are there 

 L:  Mmhhh 

 K:  Let her see that you wanna try, you wanna change. That this is the new you.  
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Annex 18 – The Handyman Can - Quadre d’anàlisi  
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Annex 19 – The Handyman Can - Transcripció i interpretació 

 

Temporada: 2  Capítol: 4 Títol: The Handy Man Can 

Localitat de la gravació:  Atlanta (Georgia) 

Nom de la persona participant: Jason Vodersing 

Edat: 48 

Nominació per part de: Beth (millor amiga) 

Codificació de les persones que apareixen a la transcripció:  

Bo: Bobby (QE expert en disseny) 

Ka: Karamo (QE expert en cultura) 

Jo: Jonnathan (QE expert en grooming) 

A: Anthony (QE expert en restauració) 

T: Tan  (QE expert en moda) 

Ja: Jason 

Be: Beth 

M: Michael (amic de Jason) 

Ji: Jill (amiga de Jason) 

P: Polly (amiga de Jason) 

C: Cliff (amic de Jason) 

D: Dayna (amiga de Jason) 

Ki: Kimberly (Instructora de teles aèries)  

Interpretació i transcripció de les parts més destacades  

 Bo:  Jason is been attending Burning Man for ten plus years. And he’s officially 

  found his family. [Fab 5 estan a dins del cotxe i Bobby llegeix la fitxa d’en  

  Jason] 

  [A partir d’aquí veiem dos tipus de clips que son primers plans de la persona

   que narra ja sigui en Jason, la Beth o sigui en Bobby] 

1:10  J: My dear good friend Beth nominated me and I think it is fairly obvious why 

  [mou els braços amunt i avall emmarcant el seu tors] (podem deduir que 

  indica “només mira les meves pintes”) 

 Be:  Jason’s style is granola meets aging hipster.  

 J:  This [agafant la samarreta i estirant-la mentre mira als pantalons] is typically 

  my style right here. I’m just not a very vain person. Everything is mostly  

  functional. [S - VP] 

 Be:  Jason is a paradox. He does resist change, but I think deep down he knows 

  that it is time.  

 J:  Approaching 50 you start asking bigger questions about life. I’m getting to a 

  point that I realize that I can’t do the painter-handyman thing forever. [S - VN] 

 Be:  Jason is moving to Reno. 



83 | P a g e  
 

 J:  Reno makes sense in a lot of levels, it ties into my love of Burning Man. As far 

  as my career is concerned, it’s kinda something that I wanna redefine once I 

  move to Reno. But I don’t have a specific direction to figure out what’s next. 

  It would be nice to have a fresh perspective in all of that [S - VN] 

 Be:  I just would love for the Fab 5 to help Jason build up his confidence so he can

   really follow through and take control of the next part of his life. 

  [canvi d’escena. Bobby fa una trucada virtual amb Beth] 

 Bo:   Tell us why you nominated Jason. 

 Be:  He holds my life together.  

 Bo:  Aw 

 Be:  He does that for a lot of people. And in the process, he doesn’t necessarily 

  make himself a priority.  

 Jo:  So Beth what do you think about this move to Reno? 

 Be:  I’m still trying to figure out like, what my life in Atlanta is without Jason.  

  [La videoconferència finalitza] 

 T:  I still don’t quite understand why the Reno thing is happening other than the 

  fact that it’s closer to Burning Man, because if he can’t do it with his support 

  System here, I don’t know how he’d do it on his own over there.  

12:08  Ka:  Jason how else can we help you this week? 

 Ja:  Well, I don’t know if you know or not, but I’m planning a going away party 

  [S - VP] 

 B:  Why don’t we have a silent auction. [S – C:IET] [C -AC] Line up some cool things 

  in here you’re  willing to part with  to help fund your move.  

 T:  Are you excited and open to all of these things? [S – C:IET] 

 Ja:  Very much, very much [S – CIET] 

 T:  ‘Cause change starts now 

13:18  Ka:  Jason needs structure in his life. I think he’s just complacent. And the problem 

  with being complacent is that you get to a place where you just don’t want to 

  try anymore. [A: DE-PN] We gotta push him out of there. [A: DE-H] 

15:50   [Karamo està en un bar prenent una cervesa. Veiem entrar per la porta a un 

  grup de persones que es presenten a en Karamo] [A: DE-H] . [A: MP-A] 

 Ka:  Thanks for coming.  

  [Tots brinden] 

 Ka:  My granny used to say “If you want to know someone, you need to meet their 

  friends” 

  I’m really trying to figure out more about Jason. [A: DE-PN] He told me about 

  like, … He wanted to fix things up and sell them, and he was like … “I never got 

  around to it”. . [A: DE-PN] 

Ji: With his skills he could be the president of Home Depot by now. 

 M:  He talks about the Man, he’ll never work for the Man.  

 Ji:  He just really doesn’t like structure. [A: DE-PN] 
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 D:  Yeah! 

 Ji:  People have offered to help. Beth will offer to help to set up structure that 

  will help him make his life easier. But he is really just not into it. [A: DE-PN] 

 [Karamo mou el cap per senyalar que escolta, assenteix]  

 C: He is settled. He is like, “Eh, this is good enough for me” 

 Ka:  It felt like he is sacred of …[A: DE-H] 

 P: Success [afegeix] 

 C: Or afraid of failure. He needs a taste of success [A: DE-H] 

 P:  Yes 

 C:  Let him taste and be like, mmm, you know, this is actually pretty cool.  

 Ka:  He said that, he is been trying to move to Reno for three years now. Why do

   you think it’s not happened yet? 

 P:  He’s got an incredible posse of friends. I think that that’s a tough thing to cut,

   you know, or leave. [A: DE-PN] [Karamo assenteix movent el cap] 

 Ji:  I actually I’ve never thought he really knew how important he was to this 

  community. [A: DE-PN] [A: DE-H] We’ve always been surprised at how willing

   he was to leave. Why are you moving to the other side of the country? You 

  know, away from the  people that have been in your life, your entire life? We 

  really think of him as  family. Like he is like our brother.  

[Algunes persones del grup assenteixen corroborant que pensen el mateix que 

 Jill està expressant] 

 M:  I get a little bothered sometimes. Like, dude, do you not get it? And 

   sometimes… 

 Ka:  [Interromp per verificar que està seguint el què Michael vol expressar]  

  Get how much you love him? [A: DE-PN] [A: DE-H] 

 M:  I don’t think he realizes it sometimes. 

17:25  [Apareix un primer pla d’en Karamo d’una entrevista que li estan fet de  

  manera individual i no localitzada al bar on té la conversa amb els amics d’en 

  Jason]  

 Ka:  The biggest issue with Jason is that he doesn’t have a plan for his life.  

  [Podem escoltar la narració d’en Karamo, però la imatge que veiem està 

  silenciada i mostra la conversa que en Karamo té amb els amics de Jason al 

  bar] 

  He just sort of floats and goes where the wind takes him. I always say “Plan, 

  do, ask for help”. If he can do those three things, he could actually find the 

  success and happiness that he wants in his life. (Objectiu que es proposa, 

  mostrar a en Jason com pot aconseguir triomfar amb allò que es proposi) 

  [A: DE-PN] [A: DE-H] 

  [La imatge de vídeo retorna a la conversa al bar i aquesta ja no està silenciada] 

 Ka:  You know he is having a going away party.  

 C:  Yeah 
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 Ka:  I want to give you all a little small homework assignment. At the going away 

  party, I would love if you all take a moment just to let it sink in with him, like 

  how much you all truly love him. When people pass away everyone talks  

  about the memories and how much they love them. But I don’t think we do it 

  enough in real life. [A: DE-H] [A: MMP-A] [A: F-RB] [A: F-RI] [A: F-RI] [C - ES] 

 P:  Don’t rest in peace. Leave in peace 

 Ka:  Leave in peace. Exactly. That’s it. [Polly i Karamo piquen de mans] 

22:30   [Karamo i Jason estan al cotxe] 

 Ka:  I’ve been researching Burning Man culture. Because I really want to  

  understand why you are so intrigued by it.(Mostra curiositat pels interessos 

  de la persona i s’informa) [A: DE-PN] 

Ja:  The spirituality is one of the key things for me. There is a temple where  

  people take photos, momentos of loved ones that they’ve lost in the year and 

  kinda post those photos up everywhere. Then at the end they burn it. [S - VP] 

  [S - VN] 

Ka:  That’s powerful!  

Ja:  It’s very powerful. It is also a good place to let go. The temple is the one time 

  a year that I give myself. Let it rip. Get it all out. [S - VP] [S - VN] 

Ka:  Yeah. Side note. I met with your friends, because I really need to get to know 

  more about you. 

Ja:  Okay 

K:  And your friends, they think that you’re afraid of success. [A: DE-PN] 

Ja:  Probably. [S - VN] 

Ka:  Why do you think that? 

Ja:  I think I could use a little bit of more ego [S - VN] [C - ES] 

Ka:  So, your friends at first they were kinda like on the nose with what they feeling 

  about you 

Ja:  Yeah. We spend a lot of time together [diu bromejant i Karamo reacciona 

  rient. Els dos riuen] 

Ka:  The fact that you are so afraid to succeed is a problem. But we are gonna help 

  you to see that if you do something and fail, it’s okay. But you might be also

   very well just succeeding at this. [A: DE-PN] 

2:30   [Arriben a Inspire Aerial Arts] (El fet que Karamo hagi escollit portar a Jason a 

  practicar les teles aèries indica que en la seva recerca ha trobat que aquesta 

  activitat física, lúdica, esportiva, podria ser un bon mitja de   

  transmissió per l’objectiu que es proposa) ] [C - AC] [C - EJ] [S - VN] [S – C:IEST] 

  [S – PB] 

 Ja:  [Entrant per la porta al veure persones practicant les teles aèries diu] There is 

  a lot of this going on at Burning Man. So C - EJ]  

 Ka:  Really? [diu incrèdulament] 

 Ja:  Oh yeah. It is mind blowing [S – C:IEST] 



86 | P a g e  
 

  [La instructora Kimberly s’aproxima a Karamo i a Jason. Es presenten donant-

  se la mà] 

 Ka:  I always bring up my granny, but she used to say that failure isn’t the opposite 

  of success. It’s part of it.  

 Ja:  Yeah, I agree with that, and I am afraid of failure. You have to put yourself

   out there every once in a while, and I think that requires a little bit of ego.

  [S – VN] I haven’t failed much.  

 Ka:  Yeah [assenteix] 

 Ja:  Because I haven’t tried much 

Ka:  Because you haven’t tried much. [Repeteix] 

Ja:  It is a fine line where ego gets blown out, and then you’re self-centred. [S – VP] 

Ka:  Yeah. How do you think it is affecting your life? 

Ja:  Um. Surely it holds me back from “career” [fa una senya amb les mans] things.  

Ka:  [La imatge que veiem és d’en Jason i en Karamo a l’espai de teles aèries, però 

  escoltem la veu d’en Karamo quan està sent entrevistat en un altre moment]  

 The thins I think Jason is struggling with the most is [apareix el primer pla d’en 

  Karamo sent entrevistat al despatx dels Fab 5] that I don’t think he’s ready to

   face whatever fears he truly has. This is what’s gonna help him propel to that 

  next level and get over that hump of being afraid to succeed.  

 [La imatge de video retorna a mostrar el centre d’activitats aèries] 

Ki: This is all about doing new things and conquering fear.  

 [A continuació veiem a en Jason i a en Karamo participar en la instrucció de 

  com fer servir les teles aèries]  

 Ka:  Jason is succeeding at every single thing that she is telling us to do 

[narració va de veu en off del Karamo amb la imatge del centre a on estan a 

 entrevista en primer pla on hi ha només el Karamo a l’oficina dels Fab 5 i de 

 nou al centre de teles aèries.] 

You are killing it right now [Kimberly riu] 

 Ja:  Thanks 

 Ka:  This is the first taste of success that Jason needed. What I love about this is

   that it’s giving you an experience to try something new.  

 Ja:  I’m excited about it. I will be fearless at Burning Man when I come across one. 

  [S – C:IEST] 

 Ki:  Yeess! 

 Ka:  Hopefully this opens you up.  

 Ja:  I can get into this (es refereix a l’experiència que li aporta les teles aèries) 

33:21  Ka:  So, how has this week been for you?  

 Ja:  A whirlwind for sure. I think I have exactly the little bit of a kick in the pants 

  that I needed. Examine myself a little differently and taking a little more care 

  about what I’m doing. [S – C:IEM] 

 Ka:  We talked about burning man and the traditions and culture. I was fascinated.  
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 Ja:  It is a great place to, um, let go of a lot of things, let go of whatever you need 

  to let go of.  

 Ka:  Well, that’s what I love most about Burning Man. I got you these cards. 

  [C - AC] [C - CiLL] [C – ES] 

 Ja:  Oh 

 Ka:  I really want you to take an opportunity before you go to your party to write

   down  

Ja:  mh [assenteix] [S – PB] 

Ka:   some of the things we discussed. And in true tradition of Burning Man, let 

  them go 

Ja:  Well, I can absolutely do that.  

Ka:  What are some of the things that you personally feel like that you’d be  

  writing down?  

Ja:  A little bit of a fear of intimacy, fear of failure and fear of success. And, um, the 

  rest I’m gonna figure out.  

Ka:  I don’t want you to move to Reno having any of those feelings and those  

  issues with you. So, I’m excited about you using those tonight [assenyalant

   amb el dit les cartes que li ha donat] 

Ja:  Definetly, definetly 

Ka:  I do wanna to talk about your tonight go away part, but I want the guys here.  

Ja:  Oh, right on! 

Ka:  Hey, fellas! 

 [Entren la resta dels Fab. 5] 

Ka:  I’m so happy about your going away party tonight. 

Ja:  Me too 

Ka:  Allow tonight with the silent auction items that you and Bobby put together, 

  be the first step in your plan. Failure is not the opposite of success.  

Ja:  Right 

Ka:  It’s part of it! 

Ja:  And I would like to say [es dirigeix a Bobby] for pushing that. I procastinate on 

  things, but half of the time when I do finally do them, I’m like “Why did I wait 

  so long?” 

Ja:  I want to thank you again. You guys did a great job trying to read me a little 

  bit and I appreciate the fact that you put that into what you were doing. (Es 

  refereix a que han sigut capaços d’incorporar la seva subjectivitat, les seves 

  necessitats i desitjos en tota l’ajuda o les opcions que li han ofert durant la 

  setmana) [S – VP] 

37:05   [Veiem com Jason està escrivint a les cartes que li ha proporcionat en Karamo] 

  [S – PB] [S – C:IEM] [C - CiLL] [C – ES] 

41:05   [Jason i els seus amics estan a la festa d’acomiadament. Es fa la subhasta 

  silenciosa. Estan a fora i els amics i amigues comencen a dir-li què tant  
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  important en  Jason és per ells. Porten a l’acció la tasca que el Karamo els hi 

  havia demanat.]  

41:46   [Jason crema els papers que havia escrit anteriorment amb les pors que vol 

  superar] [C – ES] 

  [Al final veiem escrit que en Jason decideix quedar-se a Atlanta, perquè allà té 

  tot el que necessita per triomfar i, a més a més que ell i la Beth han començat 

  una relació amorosa i compromesa] 
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Annex 20– Sloth to Slay- Quadre d’anàlisi  
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Annex 21 – Sloth to Slay - Transcripció i interpretació 

 

Temporada: 3  Capítol: 7 Títol: Sloth to Slay 

Localitat de la gravació:  Kansas city (Kansas) 

Nom de la persona participant: Thomas 

Edat: 21 

Nominació per part de: Krissy 

Codificació de les persones que apareixen a la transcripció:  

B: Bobby (QE expert en disseny) 

Ka: Karamo (QE expert en cultura) 

J: Jonnathan (QE expert en grooming) 

A: Anthony (QE expert en restauració) 

Ta: Tan  (QE expert en moda) 

Th: Thomas 

Kr: Krissy (germana) 

I: Instructora 

Interpretació i transcripció de les parts més destacades  

1:40  Kr: Overall he is a fantastic person. He just has a really hard time showing that to 

  other people. (Connectar amb els altres.) 

 A:  He is shy and has a hard time making friends. But he doesn’t want to quote 

  “die alone” 

 Kr:  Thomas’s social life happens behind the screen of a computer. He pretty much 

  just plays video games.  

 Th:  I love playing fantasy games and online MMORPG games, which is like multi 

  massive online role-playing game. That’s a bunch of people who go off on

   quests or going to dungeons and just have fun. 

  I’m not very social. I find it just kind of hard to go out and be myself and say 

  “Hey, how’s it going?” [riu nerviosament] [S – VN] 

 Ka:  Are you still doing discrete maths? 

 B:  Why is it discrete? Why can’t it be loud and proud math? 

 Th:  Hihihihi [li fa gràcia la broma feta per Bobby] 

11:10   [Arriba Krissy]  

 Ka:  [Dirigint-se a Krissy]  Can I spend some time with you? 

 Kr:  Yeah! 

 Ka:  Let’s just sit out here. [Van al porche] 

  So, how do you think your mother will feel about where you both are right

  now? [A: DE-PN] 

 Kr:  I like to think that she’d be pretty happy, you know. Everything I do is like to 

  try and make into somebody that my mom would be really proud of, you 

  know.  
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 Ka:  Yeah [assenteix] 

 Kr:  And that is kinda why I helped my brother, ‘cause I want to do what I know 

  that she would want me to be doing, so.  

 Ka:  What are you most scared of for Thomas? [A: DE-PN] 

 Kr:  That he never leaves the room and he gets stuck in this rut of just going to 

  work, coming home, sitting on the computer and like lather, rinse, repeat, you 

  know, like  

 Ka:  But do you think that, that is your responsibility now that he is twenty-one? 

  [diu amb un to irònic] [A: DE-PN] 

 Kr:  I would move the moon for him, that’s not like ... to me, it’s nothing 

 Ka:  Are you happy in Kansas? [A: DE-PN] 

 Kr:  I’m at like a weird spot, like with what I want to do in life, and I don’t know if I 

  can find that here. But I wanna make sure that before I do anything. Like, 

  Thomas is, like, set up and good, and I don’t feel like worried about him just 

  staying in this house forever, and you know.  

  [La imatge de vídeo canvia, veiem un primer pla d’en Karamo sent entrevistat 

  al despatx dels Fab. 5] 

 Ka:  Krissy needs for Thomas to grow up. She’s holding herself back because she is 

  scared she can’t leave her brother. [A: DE-H] 

  [El clip torna a la casa de Thomas. Karamo ja no està parlant amb Krissy, està 

  parlant amb en Thomas] 

 Ka:  I know at the end of this week something’s happening for your birthday.  

  [A: DE-PN] 

 Th:  Up Down! 

 J:  What’s Up Down? [Pregunta amb un to d’exaltació] 

 Th:  Up Down is a “barcade” so [mou les espatlles]  

 Ka:  Like a bar and arcade.  

  [Varies persones responen amb un Ooohh!] 

  How do you feel about that? [A: DE-PN] 

 Th:  I’m kinda nervous.  

 Ka:  That has to change. It’s time for you to show the world who Thomas is. And, 

  for you to be proud and excited about life, because you deserve to be. 

  [A: DE-PN] Any final words? 

 Th:  I’ve got nothing 

 Ka:  Trust and believe, by the end of this week you will have a lot of words. 

 [A: DE-PN] 

14:02   [Karamo està assegut a una butaca, amb els peus sobre la taula de la sala 

  d’estar i està escrivint al portàtil]  

  There’s this big wall in between him and the rest of the world and he needs to 

  start being open to people. We have to work hard to make sure that Thomas

   is at a place where he feels confident to be on his own [A: DE-PN] 
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21:23   [Veiem a Karamo i a Thomas a dins del cotxe] 

 Th:  What is this? (mostra curiositat) 

 Ka:  You wouldn’t even know by seeing the name [Amb la mà senyala al rètol de

   l’entrada de l’edifici on es pot llegir Rock] 

 Th: I still don’t know 

 Ka:  I know. Exactly 

 Th:  I’m excited. [S – C:IEM] [S – C:IES]  (Karamo ha aconseguit despertar la curiositat 

  del subjecte) 

 Ka:  Are you? Good! That actually, makes me happy that you’re excited.  

  [L’edifici al que han entrat és un rocòdrom] 

 Th:  Oh no! [S – R]   

 Ka:  Don’t worry. Have you ever done this before? 

 Th:  Never been rock climbing, no. 

 Ka:  Well , I love that you are already enthusiastic about it. So, we go to war with 

  our minds  

 Th:  Yeah [assenteix] 

 Ka:  and we build this walls up and a lot of times the walls start winning.  

  You start keeping everything out. You start keeping yourself closed in and 

  you’re not letting the world see the real you. Those things that you’ve been 

  holding in, have been turning into, uh, basically a wall like this [mira cap a una 

  de les parets d’escalada i la càmera deixa d’enfocar l’atenció en Karamo i en 

  Thomas i ens mostra el punt més alt de la paret d’escalada] (Karamo està fent 

  una metàfora, comparant la vida amb un vídeo joc i les barreres amb la paret 

  d’escalada. Aquesta estratègia serveix com un punt de trobada en comú des 

  d’on construir la comunicació per transmetre el missatge o el consell que li vol 

  transmetre) [A: MI-V] [A: F-AO] [A: F-PC] 

22:18 Ka:  [Es veu un clip on el Karamo està sent entrevistat al despatx dels Fab. 5] 

  You know I love a methapor. You know I love a physical representation that’s 

  gonna show you exactly how to get over the hurdles you have in your life.  

22:20  [A continuació tornem al clip on estan al rocòdrom i es veu  a Thomas 

  preparat per començar a escalar] [C -EJ] 

 I:  The most important piece is to get out of your head, it is meditative, you  

  know. 

 Th:  Whoo! [Respon amb un to que podem entendre com d’incertesa, de por, de 

  respecte, ....] 

  [Comença a escalar [S – PB] i comença a tenir por. Karamo decideix escalar amb 

  ell i acompanyar-lo en aquesta trajectòria] ] [A: F-AO] ] [A: MI - E] 

 Ka:  Good! Good job.  

 Th:  [Segueix escalant la paret.] 

 Ka:  You see how far you’ve come already? 

 Th:  Hahaha [riu alegrement i amb satisfacció] 
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 Ka:  There you go! You are on top! You made it! 

 Th:  Ha! 

 Ka:  Let me tell you something! You are not a sloth! 

 Th:  I need to find a new spirit animal. [S – C:IES]  [S – C:IEM]  [S – C:IESP]   

  [Un cop han baixat de la paret, van a un altre espai. Karamo ha preparat una 

  activitat simbòlica per representar de manera figurativa la paret que Thomas 

  ha construït al seu voltant] 

 Ka:  I want to start going through the pieces of your life that have build up that 

  wall, and I want to start Building up that wall again right here. And we’re just 

  going to use these materials. So, let’s start grabbing them. [Es dirigeixen a 

  agafar caixes de fusta] ] [A: MI - E] ] [A: MI - S] 

  So, what does this represent? (Convida al subjecte a reflexionar) 

 Th:  [Agafa una de les caixes i la posa a terra] It is definitely feeling kind of empty. 

  Um. I’m sad, I miss my mom, you know. [S – C:IEM]  [S – PB] [S – VN] 

 Ka:  Tell me something you loved about your mom.  

 Th:  I loved how she was always the life of the party, you know. She was someone 

  that you could confide in, she’d give you the food on her plate, the water out 

  of her own cup. She was always there for you.  

 Ka:  Grab another one [indicant una altra caixa] 

 Th:  [Agafa la caixa i la col·loca al costat de l’altre] Even my dad started Building up 

  walls to keep to himself as well 

  [Es veu una imatge edita, perquè hi ha al terra una tercera caixa de la qual no 

  s’ha explicat el significat. Agafa una quarta caixa] 

  Staying at home, playing games. I’m missing out a lot on just kind of life. 

   [S – C:IEM]  [S – PB] [S – VN] 

  [Hi ha més caixes ja depositades al terra i es veu com una paret més alta que 

  envolta a Thomas] 

  [Agafa una caixa vermella i diu] Not having support, it kind of made me feel 

  alone. [Agafa una altra caixa] It was kinda hard to make friends. I kinda  

  avoided the whole topic of thinking about my mother, you know.  

  [S – C:IEM][S – PB] [S – VN] 

  [Karamo mou el cap assenteix de manera repetitiva] 

  [Es veu una imatge de Thomas emocionant-se mirant la paret de caixes que ha 

  anat construint mentre parlava] 

 Ka:  Look how tall this wall is. All I can see a slither of your face. There is a wall that

   is keeping you locked out of the world. That’s actually what keeps you from 

  socializing with people on the outside. Do you want this for another 21 years 

  of your life? [A: MI - S] [A: F - O] 

 Th:  [Entre les caixes veiem a Thomas responent a la pregunta de Karamo. Mou el 

  cap de costat a costat simbolitzant a no]. Uh [es passa la mà esquerra fregant-

  se el cap. Un cop acaba de fregar-se el cap, mou el cap i els llavis “Yeah”] 
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 Ka:  Are you ready to tear down this wall? [A: F - O] 

 Th:  [Es veu neguitós, es passa la mà per la barba. Empenta la paret de caixes.

   [S – PB]   Un cop aquestes cauen al terra] Hihihihi [riu a carcallades]  

  [S – C:IEM]  [S – C:IESP]   

 Ka:  Felt good, didn’t it?  

 Th:  It did [Assenteix amb el cap] 

 Ka:  It did right? 

 Th:  Hahaha [riu]. It does feel good, yeah. [S – C:IEST]   

 Ka:  Step up here 

 Th:  Whoo! 

 Ka:  How does it feel? 

 Th:  It feels great [riu alegrement] 

 Ka:  Why does it feel good? [A: F - AO] 

 Th:  Being able to see that you know, like ... instead of seeing it as a wall, It is 

  definitely something I should be using to push myself up, you know? [S – C:IEM]   

 Ka:  Yes! 

 Th:  Something that makes me stronger, not something that makes me weaker. 

  [S – C:IEM]   

 Ka:  [Xoca la mà d’en Thomas] That’s it! 

29:26   [Karamo, Bobby i Thomas estan a dintre del cotxe] 

 Ka:  So, just to give you a little information, Bobby, yesterday he was scaling this 

  wall, quick as day. 

 B:  Rock climbing is fun! 

 Th:  Actually, I have a fear of heights, so going all the way up there to the top and 

  looking back [diu amb una expressió d’orgull] Hahaha [riu amb satisfacció] 

  [S – C:IEST]  [S – R]   

 Ka:  [Es mostra sorprès] Hold on, you have a fear of heights? 

 Th:  I do, hahaha 

 Ka:  Good job! 

 Th:  I just learnt to [fa una pausa] omit it. Just pretend is not happening and just 

  keep on going.  

  [Arriben a la destinació i en Thomas expressa que està nerviós] 

 B: The whole point of this is actually to help you find a way not to be [referint-se 

  a no estar nerviós] 

  I know that you mentioned to me that sometimes you have a hard time just, 

  like, going up and talking to people because you don’t necessarily know how 

  to relate to them. [S – VN] But these are a group of people around your age who

   are into Japan, into Anime. It is the Kansas City Japan Club [A: F - RB] [A: F - RI] 

  [A:MEM-A][C -SSE] [C -T] (agent repeteix les necessitats verbalitzades pel 

  subjecte) 

 Th:  Hi [riu emocionadament] 
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 Ka:  [Veiem una narració de Karamo, en una entrevista individual a l’estudi dels 

  Fab 5]. Now that Thomas has pushed down all of his walls. There is nothing 

  stopping him from connecting with others [A: MMP – CS] [A: MI-S] 

  [Retornem a l’event del Kansas City Japan Club] It’s easy, everyone’s  

  socializing, having fun.  

  [A continuació veiem com Thomas comença a presentar-se a les persones que 

  hi ha a l’acte. Els hi dona la mà, s’introdueix i comença a conversar.] [S – PB]   

  [C -LLiC][Thomas està nerviós i quan acaba de presentar-se diu “ara torno” 

 [S – PB]  i es dirigeix en busca del consell de Karamo [S – VN]  . Aquest pregunta 

 a Thomas com es sent i li recorda que el que ha de fer és el mateix que ha fet 

 quan a tirat la paret de caixes al terra o quan a escalat al rocòdrom] [A: F - RI] 

 (Aquí veiem què significa a nivell pràctic caminar al costat de la persona. 

 Provocar que es llenci a allò desconegut i incòmode, però sense deixar que 

 s’estelli. Estant allà al seu costat per quan necessiti del suport i de 

 l’orientació.) [A: MI-V] 

 Ka:  What are you feeling right now? 

 Th:  I’m nervous. I’m really nervous. [S – VN]   

 Ka:  So, the good thing right here is immediately socializing is go into what your 

 interests are. [C -LLiC] [A: F - AO] You can say something about any  

 anime character and someone in there is going to understand it. Go back to the 

 wall. You scaled that wall. You knocked down the walls, go back to that, okay.

  [A: F - AO]  

  [Veiem a Thomas tornant a la taula de les persones a les quals s’havia  

  presentat i s’afegeix a la conversa] [C -LLiC] 

 Ka:  [Veiem una narració de Karamo, en una entrevista individual a l’estudi dels 

  Fab 5]. It is so important for people to find their tribe. It makes you feel as if 

  you belong, when you’re talking to someone and they can relate to you on 

  levels  that other people can’t relate to you on[A:DE - H] [Momentàniament es 

  mostra un fragment de diàleg d’en Thomas amb algunes de les persones que 

  han assistit a la reunió d’Anime]. So just go in there and connect. Talk about 

  what you know. [A: F - AO] 

33:05   [Tan i Thomas arriben a la casa on els altres Fab 5 els estan esperant. Fan un 

  recorregut pels canvis que Bobby ha fet a la casa]  

 Ka:  Tonight is the party 

 Th:  I’m really excited, too! [S – C:IEST]   

 Ka:  You are? 

 Th:  Yeah 

 Ka:  What are you most excited about for tonight?  

 Th:  Just to be really around people and really have fun and show them the new 

  fierce, stylistic, expressive Thomas 
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 Ka:  How do you think that your mother will feel to see the transformation you 

  had in such a short amount of time?  

 Th:  She’d be really proud. Just seeing me grow as a person. Doing things I’m not 

  used to doing at all. Or not comfortable doing.  

 Ka:  What would you want to say to her if she was here?  

 Th:  I’ve missed her for a long time, but I’m growing to be a better person.  

39:40  Ka:  How does it make you feel knowing that your brother said that he is ready no,

   you don’t have to worry about him? 

 Kr:  I feel good 

 Th:  Yeah? 

 Kr:  It makes me feel good.  

 Th:  I just wanna say thank you all really, for spending the time with me and really

   getting to know me. You’ve played a huge role in breaking down those  

  barriers, and, like, those walls that I’ve put up. And really finding what has 

  been holding me back and pushing me out. Working me out of my comfort 

  zone and I’m not going to let you down. I’m going to keep doing what I do and

   do it better.  
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Annex 22– Baby on board Quadre d’anàlisi  
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Annex 23 – Baby on board - Transcripció i interpretació 

 

Temporada: 3  Capítol: 8 Títol: Baby on board 

Localitat de la gravació:  Lee’s Summit (Missouri) 

Nom de la persona participant: Tony Blanco 

Edat:  

Nominació per part de:  Bri (novia) 

Codificació de les persones que apareixen a la transcripció:  

Bo: Bobby (QE expert en disseny) 

K: Karamo (QE expert en cultura) 

Ta: Tan  (QE expert en moda) 

To: Toni 

Br: Bri (novia) 

J: Janelle (Experta en nadons) 

Interpretació i transcripció de les parts més destacades 

1:04  [Clip de la imatge podem veure a Bri sent entrevistada a la cuina de casa seva 

  per part de l’equip de producció] 

1:05  Br:  I nominated Toni, because we are having a baby any day now, and, we are 

  not ready for this baby at all. [Clip de la imatge podem veure a Bri i a Toni al 

  lavabo, la imatge que veiem està silenciada i la Bri parla per sobre]. And  

  we’ve know she’s been coming for nine months [Canvi del clip de la imatge Bri 

  és entrevistada a la cuina de casa seva per part de l’equip de producció]. 

 To:  Canvi del clip de la imatge Toni és entrevistat al menjador de casa seva per 

  part de l’equip de producció]. It is baby number one for me, number two for 

  my girlfriend.  

  [Els dos parlen de la necessitat de generar ordre en l’entorn familiar. [S -VN]  

  Especialment perquè Toni tendeix a deixar les coses pel mig i la casa  

  desordenada, sense reconèixer quan toca recollir, netejar i ordenar. Aquest és 

  un aspecte en què volen treballar, ja que el nadó està a punt d’arribar]  

5: 40  [Toni arriba a casa seva amb els Fab 5] 

 K:  While we are talking to you, you’re gonna do better right now. Just open that 

  up [referint-se al rentaplats]  

 To: Okay 

 K:  There you go.  

  Can I tell you something that I didn’t even realize? There is a to-do list over the 

  mess [assenyala un quadre que hi ha a la rapissa de la finestra per sobre la 

  pica].  

 To:  This is Kai’s chores 
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 Ta:  It would ne really, really shady to give her chores, when nobody else is doing 

  chores.  

 Bo:  Explain to me how the home got into the disarray that it’s in. I’m going to give 

  Bri a pass because she’s pregnant. 

 To:  Yeah. That’s fair.  

 Bo:  And she can’t bend over 

 To:  That’s fair. My previous job I worked kinda far away so it was a bit of a  

  commute. You know, when I was getting home from work there really  

  wasn’t a whole lot of time to relax, so. We were in a time where we could 

  kind of push this off. [S -VN]   

8:50  K:  I wanna you look around right now [Karamo i Toni estan a la cuina i miren cap 

  al menjador. La cuina és oberta i dona al menjador]. And I want you to tell me 

  what do you see? 

 To:  A gross mess.  

 K:  Okay, because I can tell you what I see. This is literally you feeling  

  overwhelmed.   

 To:  Yeah [simultàniament mou el cap assentint] 

 K:  [Canvia el clip. El Karamo està a l’estudi dels Fab 5 i és entrevistat per l’equip 

  de producció].  

  “I didn’t wash the dishes because I’m tired, I get to it tomorrow. But it is  

  another thing, of seeing one dish pile on top of another, and another, and 

  another. This is a representation of all the things that are piling up in his mind 

  that he is scared to tackle. [A: DE-H] 

12:50  [Després d’en Toni parlar amb altres membres dels Fab 5 es torna a reunir 

  al menjador per parlar amb en Karamo]. 

 K:  How are you?  

 To:  I’m hanging in there 

 K:  You are. 

 To:  Trying to  

 K:  It is very telling that your first thing was, “I’m hanging in there” 

 To:  I’d like to say that I was more ready that I am. There’s still a lot of things that 

  I would like to be better about. Organization and .., procrastination is a big 

  problem. [S -VN]   

 K:  And why do you think that you haven’t been able to get over those hurdles? 

 To:  There was a time they were… I was unemployed and just totalled my car. 

  So, there’s a lot of stress around that. [Karamo assenteix amb el cap] A lot of 

  times I end up disconnecting.  

 K:  This anxiety, being overwhelmed, and then on top of that have a brand new

  baby coming and you feel like you don’t have no idea of what to do. [S -VN]   

 To:  Mhmm [assenteix amb el cap] 

 K:  That’s a lot for someone to deal with.  
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 To:  Yeah 
 K:  Do you ever get to talk about that with anyone? 

 To:  Me and Bri talk, but you know, that’s … We’re both in it together.  

 K:  Yeah 

 To:  It’s different 

 K:  That’s a lot for someone to deal with.  

  [Canvia el clip. El Karamo està a l’estudi dels Fab 5 i és entrevistat per l’equip 

  de producció]. 

  Toni doesn’t know how to ask for help. He is keeping everything bottled inside 

  and that’s why he feels so overwhelmed by his home, by becoming a new 

  father. Everything! Is like, on his shoulders, [A: DE-H] 

13:43  [Canvia el clip. El Karamo està a la cuina amb la resta de Fab. 5 i en Toni]. 

 K:  You have the baby shower on Friday, what do you need from us? (Demana a 

  la persona quines són les seves necessitats i com podem ajudar-lo). 

 To:  I want to know not only that I can do it, but I want to be able to show Bri, and 

  everybody else that we’re inviting that I can be there and be a good parent 

  for both of our kids. [S -VN]  [S S:ISI]    

14:33   [Canvia el clip. S’escolta la veu en off del Karamo, però la imatge que veiem 

  és d’ell assegut en un sofà de l’estudi dels Fab 5 mirant quelcom al seu  

  telèfon].  

 K:  It just takes one step at a time, and you will eventually get to a place,  

  [Canvia el clip. El Karamo està a l’estudi dels Fab 5 i és entrevistat per l’equip 

  de producció], where you don’t feel you are drowning 

19:53   [Canvia el clip. Es veu a Karamo i a Toni a dins d’un gimnàs] [C -EJ]  

K:  You obviously know where we are.  

To:  It is not the first time in a gym [Diu irònicament i de broma] 

K:  Exactly. But this is really not a gym. This is baby boot camp. [A:F – PC]  

  [A:MMP -C] [A:MI - E]  

To:  Oh, God!  [Riu] Okay 

K:  This is baby boot camp.  

To:  Hahaha  [Riu] 

K:  I want to give you the space so that you can learn how to handle yourself, 

  so that way [A:F – PC] [A:MI - E] 

To:  Mh  [assenteix] 

K:  you feel more confident about handling the baby  

To:  Okay  [acorda] 

K:  [Canvia el clip. Es veu a Karamo sent entrevistat] Tony’s told me that he feels 

  really down on himself.  [S -VN]   [Canvia el clip. Es veu a Karamo i a Toni al 

  gimnàs però la conversa entre ells està en mut. Escoltem la veu en off the 

  Karamo] I want him to get his mind together, and his body together.  

 If you have something going on in your life and you need help with it, just ask 

  for help.  [A:DE- H]That way doesn’t get bigger and bigger in your mind.  

To:  Yeah  [afirma] 
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K:  So, this is how we’re gonna do this exercise. The only way you can ask for 

  help is with support. So we are gonna lock our legs go down with it, and when 

  you come up, ask me for something. [A:MI-E]  [S’asseuen al terra.  

  S’entrelliguen les cames, el Karamo li pasa una pilota medicinal a Toni. Fan 

  abdominals] [C -EJ] [S -PB]    

  What do you need? [A:MI-V]  [A:MI-E]   

To:  Um, preparing baby space  [S -VN]   [S -VP] [S -PB]    

K:  Great, what was the last time you asked for help? [A:MI-V]  [A:MI-E]   

To:  Um, I was going through a breakup, I needed a lot of help from my parents, 

  and they were there. [S -PB]    

  [Es veuen alguns clips dels dos fent altres exercicis. Canvia el clip i Karamo 

  introdueix a en Toni la Janelle una experta en nadons ] [A:F - MA]   

  [Janelle fa una instrucció sobre les cures bàsiques que s’han d’oferir a un 

  nadó: agafar-lo, canviar els bolquers, ...] [C -SSE] 

To:  Never having done any of this stuff before, I mean, that was the biggest  

  piece of anxiety. I already feel a hundred times better. [S C:IESP]    

33:33   [Estan a la casa del Toni, mostrant tots els canvis que s’han fet i preparant 

  la cloenda. En Karamo i en Toni s’asseuen al menjador] 

K:  How are you? 

To:  I’m doing great 

K:  I can tell. You energy is so much different than when we met.  

To:  I mean, honestly working out, I’m still sore [S - R]    

K:  Haha [riu] 

To:  Haha [riu]. But it reminds me when I was working out regularly and it makes 

  me, makes me want to go back [S C:IESP]   [S - R]    

K:  Yeah! I can see the way that you whizzed through, and you got all those  

  baby’s techniques under your belt, that you wanna be the best for them and 

  for yourself.  

To:   Yeah [afirma] 

K:  And I think that’s really important for you to continue to remember. Every time 

  you say to yourself “I don’t wanna ask for help” or “I’m not gonna pick up 

  something”. Think about “Are you passing the wrong message to them?” 

  [A:F - MA]   

To:  I mean you guys have helped me see that I have support. I have Bri. And I 

  have Kai. And this is something that we’re gonna do together. [S S:ISI]    
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Annex 24– Disabled but Not Really- Quadre d’anàlisi  
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Annex 25 – Disabled but Not Really - Transcripció i interpretació 

 

Temporada: 4  Capítol: 2 Títol: Disabled but Not Really 

Localitat de la gravació:  Kasas City (Missoury) 

Nom de la persona participant: Wesley  

Edat: 30 

Nominació per part de: Dawn Henderson 

Codificació de les persones que apareixen a la transcripció:  

B: Bobby (QE expert en disseny) 

K: Karamo (QE expert en cultura) 

T: Tan  (QE expert en moda) 

W: Wesley 

D: Dawn (mare d’en Wesley) 

M: Maurice (la persona que va disparar a Wesley) 

Interpretació i transcripció de les parts més destacades  

0:23  [Els Fab 5 estan a dins del cotxe i es dirigeixen a casa d’en Wesley] 

00:25 B: He is a community activist (Interès propi per la comunitat) 

  Wesley is a single father to a 10 year old name Navea 

  [Canvia el clip de la imatge. Surt en un primer pla la mare de Wesley quan està 

  sent entrevistada de manera individual per l’equip de producció] 

 D:  I am nominating Wesley because he’s an awesome young man. 

  [Canvia el clip de la imatge. Surt en Wesley, està sent gravat per l’equip de 

  producció al gimnàs aixecant peses. Wesley està en cadira de rodes] 

 W:  Whoo! [exclama mentre aixeca les peses] 

  [Canvia el clip de la imatge. Surt en un primer pla la mare de Wesley quan està 

  sent entrevistada de manera individual per l’equip de producció] 

 D: He made it when I didn’t think he could 

0:56  [Canvia el clip de la imatge. Surt Wesley en un aparcament amb dos homes 

  quer també van en cadira de rodes. Sembla que estiguin donant voltes a 

  l’aparcament] 

 W:  Come on Mike. A little faster baby.  

  [Canvia el clip de la imatge. Surt Wesley picant de mans amb un dels homes 

  en cadira de rodes. Ara estan a dins del gimnàs] 

  D:  Wesley started a Foundation to give awareness of people with disabilities. 

 W:  Disable but Not Really (és el nom de la fundació) [es veuen un home i una 

  dona sent entrenats pel Wesley. L’home està aixecant una barra amb pesos i 

  la dona està observant-lo i esperant] 

1:04  [Canvia el clip de la imatge. Surt Wesley a casa seva sent entrevistat  

  individualment per l’equip de producció] 
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  We do programs based on fitness and nutrition that helps instil a physical 

  limitless mindset.  

 D:  [Canvia el clip de la imatge. Surt en un primer pla la mare de Wesley quan està 

  sent entrevistada de manera individual per l’equip de producció] 

  He doesn’t let the chair define who he is. 

1:10  [El clip d’imatge és reemplaçat per un seguit de fotografies que mostren a en 

  Wesley abans d’estar permanentment lesionat i necessitar una cadira de rodes. 

  La música que acompanya la mostra de fotografies és Hip Hop] 

 W:  I became a bad boy at a young age. I remember wanting to fit in, wanting to 

  look like everybody else. And being inspired and motivated by the only role 

  models I could, which were drug dealers in my community. [Per una fracció de 

  segon la imatge canvia. Veiem a Wesley sent entrevistat per l’equip de  

  producció] 

  I was gonna live my life as reckless as I could, because I knew that eventually I 

  was gonna die or I was gonna go to jail. 

  [Canvi de clip. La imatge és borrosa, es senten sirenes de policia i es veu la

   cinta groga que s’utilitza per demarcar l’escena d’un crim “Police line do not 

  cross”] 

  Five days after my twenty fourth birthday, I was shot multiple times in my 

  abdomen.  

 D:  [Canvi de clip. La mare d’en Wesley és entrevistada] 

They turned to me and said, “He’s paralyzed from the waist down”.  

1:58  [Canvi de clip surt una fotografia d’en Wesley a l’hospital]  

That was the worst day of my life. Two years of bedridden. Just couple of 

 hours a day.  

2:00  W:   [Canvi de clip. S’intercalen fotografies d’en Wesley sent entrevistat i d’ell fet 

  activitats de cura a les seves cames]  

I cried so much. I remember many nights of just beating my legs up because I 

 just thought they were worthless. I hated myself. I couldn’t be seen as this guy  

with a disability.  

 D:  [Canvi de clip. Entrevista a la mare intercalada amb fotografies de Wesley a 

  l’hospital] Wesley lashed out.  

  I just knew I couldn’t leave his side.  

  It’s been a rough ride for seven years. I just want his life to be easy.  

  [Canvi de clip. Surt una imatge d’en Wesley intentant encendre els fogons. 

  Com que no arriba a la roda, la colpeja amb una espàtula de fusta per així 

  poder encendre-la] [es mostren les necessitats del subjecte] 

 D:  Just to be independent [Canvi de clip. La mare és entrevistada] and not to 

  have to rely on anybody. [mare verbalitza les necessitats del subjecte] 

 W:  [Canvi d’imatge surt el Wesley amb la seva filla a la cuina preparant el menjar 

  que cuinaran] 
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  I found strength on my weakness. And my daughter, she used to say “it was 

  my Superman chair”. So, I gotta be Superman [bromeja] 

3:02  D:  He has improved so much. He has come so far. But I believe that there is  

  somethings that Wesley is still holding in. [mare verbalitza una percepció 

  subjectiva en vers el subjecte] 

 W:  People look at me and they say “Still the same Wes”. I’m ready to let go of my 

  old life [s’emociona] and grow into my new. [S -VN]   [S -VP]    

3:11   [Canvi de clip. Retornem als Fab 5 quan estan a dins del cotxe i en Bobby 

  llegeix la fitxa d’en Wesley] 

 B:  Wesley is attending a social mixer at the end of the week. It’s a fundraiser for 

  his non-profit  

3:50   [Fab 5 arriben a la casa de Wesley. Entren i Wesley els hi ensenya l’espai] 

 K:  [Agafa un trofeu] What’s the NPC Wheelchair Championship? (Curiositat de 

  l’agent per aprendre i entendre qui és la persona que té al davant) 

 W: Uh, bodybuilding. I did win first place, you know. Hahaha [riuen] 

 K:  Yeah, I’m with it 

  Seems that is hard for you to manoeuvre around this room, [A: DE - PN] like 

 W:  It is [S -VN]    

 K:  to get stuff. Like, there’s hats over here. How are you getting around?  

  [A: DE - PN]    

 W:  So, this is like very handy [mostra una barra que al final té unes pinces] 

 T:  Oh yeah 

 W:  [Fa una demostració de com agafa les coses.] I would normally grab and then 

  normally hangars fall too. Then when I’m ready to put it back it don’t go back. 

  I’ll just set it down on the floor. [Riu i tots riuen] 

8:20   [Arriba la mare d’en Wesley] 

9:20   [Karamo i la mare d’en Wesley van al porch a parlar] 

 K:  That had to been hard for you. You gave up your life for seven years. 

 D:  [Amb els braços creuats davant del seu pit diu] It was really rough. Really 

  rough [mira cap al terra i s’emociona]. I lost my relationship. I lost my house. 

  Just to make sure I could provide for the things that he needed.  

 K:  You di dit.  

 D:  And I don’t ask for anything. I don’t ask for help. I just do it.  

 K:  Has he ever said thank you? 

 D:  [Mira immediatament al terra] He don’t have to say thank you. It’s what I 

  would do anyway.  

  [Karamo l’abraça] 

 K:  You are an amazing, amazing mother. 

10:00  [Ara veiem al Karamo al menjador i Wesley entra per reunir-se amb ell] 

 K:  I’m glad to finally spend some time with you.  

 W:  Hihihihi [riu] 
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 K:  I see this Wesley, and this Wesley is smiling, happy, amazing. And I kinda 

  wanna know about the Wesley before this Wesley. [A: DE - PN] 

 W:  Hu [riu] You know, um. I grew up in the East Side of Kansas City. I mean, it was 

  gangs, drugs,... . I remember dropping out of school, you know, riding around

   with guns. I mean, I was happy when I made it past twenty-one. I actually 

  celebrated it like the president’s election.  

 K:  Yeah [Assenteix movent el cap] 

 W:  Twenty-one, baby [exclama reproduint com ho sentia aquell dia]. We there. 

 K:  Yeah 

 W:  So, when I got shot at twenty-four, even thought I had all these regrets while I

   was laying on the ground [s’emociona], I mean, I was like “Ma, at least I 

  made it this far” 

 K:  Yeah. Before the moment happened, when you got shot, did you feel like 

  “Okay, there’s something going down”?  

 W:  I was there, you know, talking to an ex-girlfriend, and I mean, me and her 

  maybe had a hostile conversation, but she had a friend over. I was 

   actually walking back to my car and, moments after that that’s friend’s friend 

  shot me. So, for me, it was more like, “Why did it even happen?” [diu amb un 

  to enrabiat i de frustració] 

 K:  Did you ever get answers from him or her, or anyone? [A: DE - PN] 

 W:  No, um,... . The guy who shot me did time, but he’s out now. I never got  

  answers, no. But I didn’t seek them either. [S -VP]    

 K:  I mean, you weren’t perfect.  

  Hearing your story, I can hear some gaps in there 

 W: Yeah 

 K:  It doesn’t make any of us feel good to sit in life still questioning why  

  something happened. [A: F - AO] 

 W:  I want that understanding of what I did that put me in this position [es  

  refereix, sense poder caminar] [S -VN]    

 K:  [Veu en off the Karamo i al cap d’uns segons veiem un primer pla d’en Karamo 

  sent entrevistat a l’estudi dels Fab 5] After talking to Wesley and his mom, I 

  realize there’s been a lot of growth but not a lot of healing. [A: DE - H]  

  (Es planteja una hipòtesis) 

  [Canvi de clip, tornem a veure la conversa entre Karamo i Wesley. Entren al 

  menjador en Tan i en Jonathan] 

 K:  So, how do you feel we can help you? [A: DE - PN] 

 W:  I was, you know, I was paralyzed, uh, close to seven years ago and I figured

   out who I was through this process. And I want you guys to help me become

   the man that I am today. [S -VN]   

13:40   [A l’estudi dels Fab. 5] 
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 K:  Wesley has worked very hard to create a better life for himself, but he hasn’t 

  truly put his past behind him yet. If I’m really gonna be able to set him off on 

  a new path, he has to get clarity about that night. [A: DE - H]     

  [Veiem que Karamo fa una trucada] 

 W:  [A l’altre costat del telèfon] Hello?! 

 K:  Hey Wes, what’s going on, man? It’s Karamo 

 W:  What’s going on man? 

 K:  I was thinking of a way that I could help you, but I need your blessing  

   [A: DE - PA]  

 W:  Hit me. [La conversa queda tallada i no veiem quina és la proposta de  

  Karamo]. Assumim que la persona li dona consentiment pel que Wesley explica 

  a la seva pàgina web. (veure Annex 26) . [S -VP]   

27:06   [Karamo i Wesley estan al cotxe] 

 K:  I reached out to Maurice.  

 W:  Mmhh [està seriós, els ulls li van d’un costat a l’altre] (Veure Annex 26 on el 

  subjecte narra el record de l’experiència i diu "So many times I tried to talk 

  Karamo out of it. I told him, “Man this can’t happen today. I am full of emotions 

  and don’t want to speak out of context.” (Hamilton, 2019 para: 8) [S -VP]   

 K:  And Maurice is willing to meet you. [A: DE - PD]  [A: F-PC]  [A: F-MA] That 

  night is critical in who you are as a man. But there’s still little holes for you that 

  I’m noticing that, like, I have to get fixed and get plugged.   

  [S’escolta la veu en off d’en Karamo, mentre veiem la imatge dels dos al cotxe. 

  Els dos estan asseguts en silenci i amb postures i mirades serioses] 

  So I’ve set up an opportunity for Wesley to meet Maurice, the man who shot

   him [A: F-RB]  [A: F-PC]. [C -SSE] Because there are a lot of things in Maurice’s 

  mind that he doesn’t understand about this night.  

  [Canvi d’escena. Pla individual del Karamo quan és entrevistat per l’equip de 

  producció] 

  And hopefully, he can finally close that chapter, and begin to go to the next

   chapter of his life.  

  [Tornem a la imatge del cotxe on Karamo i Wesley tenen una conversa] 

 K:  You said, you never had a conversation with him 

 W:  I didn’t really want approach, you know? [S -VP]  Like, I knew people that 

  possibly knew him and, could have had set up something long time ago, but I 

  was living this life of positivity. (El to sembla indicar que Wesley està una mica 

  molest, incòmode, insegur)       

  Last thing I wanted to do was be in a negative minsdet because someone maybe 

  felt something about going to jail for five, six years. Man, I’m just trying  to 

  live my life. [S -VP]   

 K:  Yeah. You are not alone. Like, I’m here to support you.  [A: F-AO] So, as for you 

  to be able to say, “Well what was I doing in that space?” 
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 W:  [Mou el cap de manera afirmativa] Understandable. You gotta always think,

   like, you’ll be looking at a man that tried to take your life. I just don’t want my 

  emotions to get over me. (Expressa les seves necessitats. Podem afirmar allò 

  de deixar que la persona investigui per ella sola, però que no es senti perduda 

  o ofegada pel procés de descobriment. Estar present per si ens necessita però 

  no fer les accions per ella) [S -VN]   

 K:  Like, people assume that forgiveness is a destination, not realizing that it’s a 

  journey that continues throughout your life.  

 W:  Right. I feel like, I can handle it. 

28:50   [Arriben al lloc a on han quedat amb Maurice. Maurice ja està assegut dins del 

  cafè esperant a Wesley i a Karamo.] .  [A: MEM-A] [A: MMP-A] 

  [Karamo i Wesley entren al cafè. Quan en Wesley entra mira a en Maurice, qui 

  ja està assegut. Gira la mirada, respira profundament i saluda. Maurice aparta 

  també la mirada i per una fracció de segon mira al terra] 

 W:  What’s up buddy.  

 M:  What’s going on? 

 K:  Karamo 

 M:  Karamo? 

 K:  Yeah 

 M:  Maurice 

 K:  Nice to meet you, man 

 M:  You too.  

  [Maurice i Wesley estan asseguts l’un davant de l’altre. Karamo inicia la  

  conversa entre els dos] 

 K:  [Dirigint-se a Maurice] First of all, thank you again for being here. [A: MMP-A] 

  [A: F-AO] 

  [Dirigint-se a Wesley] Thank you for you for being willing to do this.  

  I just, I’m here for, to help you all navigate this conversation, but this is your 

  time.  [A: DE -PD] [ Wesley està mirant als ulls de Maurcie. Mauric està mirant 

  a Karamo i fent un gest afirmatiu amb el cap, movent-lo d’endavant a  

  endarrere].  

  So, sort of ask whatever questions, get clarity. [C -SSE] [C – LLiC] 

  [Es dirigeix a Wesley] You kinda don’t know why and what happened that 

  night. [Maurice està mirant a Wesley]  

 W:  That day, I’d only seen you for a second. I was literally walking back to my car 

  and leaving. We never had, like, a conversation, altercation, [Maurice, mou 

  el cap de manera que podem interpretar com afirmativa] 

 M:  You don’t believe that [s’aclareix la veu] you done anything to warrant what 

  happened? 

 W:  No, like, I know that I mean, I just know who I was before,  
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 M:  I don’t wanna go back and forth to make it like a you know, whose fault this

   was, whose fault that was. I don’t wanna do that. To give you some kind of 

  clarity on my perspective of what happened, when I get there, I see your  

  partner, and your, uh, woman at the time, or whatever like that, arguing.  

 W:  So, I understand that my actions and my feelings and my emotions probably 

  took the best of me that day [diu amb la veu trencada], but it was still more or 

  less like, “Why you?” 

 M:  I see you bucking up to my cousin. You know what I’m saying? And he told me 

  that you had a pistol. And your partner, I see his pistol. He got a 30 round 

  magazine hanging out, [Wesley mou el cap assentint]. And I’d seen him back 

  and forth going, and I’m like, “Damn, all this over a bitch?” [Wesley mou el 

  cap amb un gest que per a mi indica comprensió]. And that is when you  

  started to come over towards me. [Wesley mou el cap assentint] You know 

  how the streets are. You know I can’t see yours. In my mind, you got the pistol 

  too [Wesley mou el cap amb un gest que per a mi indica comprensió]. I’m like 

  “Man, look, I’m not going for that, I can’t, you know what Im saying, risk me 

  getting shot or getting... [no acaba la frase]. You know what I’m saying? So, 

  what happened, happened [referint-se a que va començar a disparar] 

 W:  [Aixeca la mirada, somriu] It’s crazy to hear it now. We lived in a place where 

  we all strap. You know, we don’t care as long as we try to protect somebody 

  that we love [Abaixa la mirada, la torna a aixecar]. I could understand why you

   did what you did. I fit was the other way around, I probably would react the 

  same way you did.  

 M:  I didn’t imagine you seeing it form that, from that perspective, like. It was no 

  malice in my heart.  

 K:  Wes, do you need an apology? 

 W:  I, I don’t, I don’t think it is necessary for an apology. [S -VN]   I’d prefer not you 

  to feel  sorry. [S -VP]   [Maurice es porta la mà al cap]. I thank you, for me being, 

  like, in this position. I don’t even feel bad energy from you.  

 M:  [Somriu] That’s crazy. I was thinking the same thing.  

 W:  Hahaha  

 M:  Like, man, ...  

 W:  I’m actually empowered by the life I was given that day. I’ve had a lot of time 

  to grow.  

 M:  I’m definitely in a better space, you know, just striving to be the man I know I 

  can be.  

 W:  We are two black man and, we’re doing something that they don’t want us to 

  do. And that is forgive each other, but also uplift each other. I found purpose 

  in my situation, and it seems like, you did too. . [S -R]   . [S -C:IEM]   [C -ES] 

 M:  Like I said, I was Planning on doing great things from here on out, man.  

  Hopefully both can do some great things. 
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 W:  Hey man, I see we can do it probably together, man. [S -C:IEST]    

 M:  True 

 K:  I agree with you. I have a feeling that this is just the beginning of a bigger 

  purpose that I don’t even think you all knew.  

  [En Maurice s’acosta a donar la mà i a abraçar a en Wesley. Karamo i Wesley 

  es despedeixen i marxen.]  

 W:  [Un cop a fora al carrer] Wow.  

 K:  How was that? Good? 

 W:  Wow. It was really, really liberating. I’m like [sacseja el cap] having all these 

  mix emotions. Like, look at a man that shot me, and tools him “thank you”.  

  [S -R]   [S -C:IEMP]    

 K:  Mmmhmm 

 W:  And know I can be the Wesley Hamilton that I always wanted to be [Karamo 

  assenteix amb el cap] 

 K/W:  Hahaha [els dos riuen i xoquen les mans en senyal de satisfacció i celebració] 

33:05   [Karamo i Wesley estan al cotxe i es dirigeixen a casa de l’heroi per fer la 

  cloenda] 

  [Després d’inspeccionar tots els canvis que Bobby ha fet a la casa, Wesley i 

  Karamo es reuneixen al menjador]  

 K:  So, what is this week been like for you? 

 W:  It gave me the fresh start that I was always looking for, but didn’t know  

  exactly how to do it.  

 K:  Yeah. I gotta tell you, yesterday was probably, for me, the most powerful, 

  most impactful moment.  

 W:  It lifted weight off my shoulders. [S -R]   [S -C:IEMP]    It was a need, not only to 

  free me completely, but to put me in a position to be this new me. Now, I’m 

  looking at life, like, ten steps ahead instead of feeling like something’s behind 

  me. [C -ES] 

 

 

 

 

 

 

Annex 26. The Day I Met My Shooter – Un extret de la noticia de diari 

 

• Post published:October 27, 2019 Post category:Awareness / Culture 
 

Meeting the man that shot me wasn’t an easy thing to do. 

Serious conversation with Karamo. 

https://wesleyhamilton.life/category/awareness/
https://wesleyhamilton.life/category/culture/
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So, the day Maurice and I met was a really tough one. That morning at 6 a.m. I received a 
call from my dad. He told me one of my favorite cousins had passed. That hit like a dagger in 
my heart. I was crushed. And on top of that, it was another big filming day with 
Netflix’s Queer Eye. I had to keep my composure. I knew it was going to be a big day. But 
damn! Being surrounded so much by death my whole life, you would think hearing the news 
wouldn’t have hit me so hard. But it did. And that day I didn’t want to do nothing. 
First up, we went and cut my hair. Without any time to grieve, I sucked it up and put on my 
best appearance. The last time I had my hair cut was the day I was shot. So you can 
understand the emotions, right? Well, having my mom and daughter there with me helped 
me cope for that moment. After that, there was such a large window of time before my 
meetup with Maurice that I became an emotional mess. My cousin’s death hit me so hard 
that I felt weak. 

I remember being picked up by Karamo of the Fab Five, and we began riding around KC and 
conversing. Now I guess in the TV biz they like to keep things secret. So no one told me where 
we were going. The conversation started focusing on the day of my accident, and I knew 
what was about to go down. And I was not ready. So many times I tried to talk Karamo out 
of it. I told him, “Man this can’t happen today. I am full of emotions and don’t want to speak 
out of context.” 

Karamo got out the car for a minute as we stopped by a local coffee shop. That’s when I 
texted the Netflix producer and tapped out. She called me and told me to pray about it. Pray? 
That was the first time I’d heard anyone tell me that on that day. So I rolled to the back of 
the coffee shop and did just that. I prayed to my cousin and asked him to be there with me. I 
knew what I was doing was not common, and on top of that, I knew it would a HUGE moment. 
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Annex 27– A Legend in the Baking- Quadre d’anàlisi  



Page | 113  
 

Annex 28 – A Legend in the Baking - Transcripció i interpretació 

 

Temporada: 6  Capítol: 9 Títol: A Legend in the Baking 

Localitat de la gravació:  Austin (Texas) 

Nom de la persona participant: Sarah Lim 

Edat: 36 

Nominació per part de: Kelly (amiga i treballadora) 

Codificació de les persones que apareixen a la transcripció:  

B: Bobby (QE expert en disseny) 

Ka: Karamo (QE expert en cultura) 

T: Tan  (QE expert en moda) 

S: Sarah  

Ke: Kelly (amiga i treballadora de la Sarah) 

CK: C.K. Chin (Amo de diversos restaurants) 

Interpretació i transcripció de les parts més destacades  

0:20   [Els Fab 5 estan a dins del cotxe i es dirigeixen a la botiga on treballa Sarah. 

  Tan és qui està llegint la fitxa tècnica] 

 T:  “She is the owner, operator and baker behind OMG Squee, and Asian inspired 

  bakery serving up delicious treats”.  

2:08  “This past year has been rough for Sarah, who opened her brick-and-mortar

  bakery before the pandemic shut everything down” 

Ke:   [Canvia el clip. Veiem a Kelly entrevistada per part de l’equip de producció] We 

were only opened for one week we actually had to pivot to a curb side system.  

T:  “In addition to the struggles of staying afloat financially, Sarah has  

  experienced vandalism and loss of customers … Running an Asian-owned 

  business in a year where hate crimes in the AAPI community have risen”.[S -VN]    

S:  [Canvia el clip. Veiem a Sarah treballant a la forneria] When we heard that the 

  virus started from China, [canvia el clip. Veiem a Sarah entrevistada per part 

  de l’equip de producció] I knew there was going to be some kind of backlash.

   [Explica amb els ulls una mica plorosos] 

Ka:  [Canvia el clip. Tornem al cotxe on hi ha els Fab 5] People don’t realize how 

  much hate Asian people are experiencing right now.  

S:  [Canvia el clip. Veiem a Sarah entrevistada per part de l’equip de producció] 

  [Explica amb els ulls una mica plorosos] We can’t cough because we are Asian, 

  even if we have allergies or asthma. People will be like “Oh, no .. That Asian 

  owned business, like, they have COVID” [S -VN]    

 Pffhe, sorry [es porta les mans a la cara, es tapa els ulls, potser s’està eixugant

  les llàgrimes]. I feel like we’re just one bad month away from closing forever 

  [aguanta el plor] which is really hard. [S -VN]    
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3:53  [Els Fab 5 arriben a la forneria de la Sarah. S’introdueixen a la Sarah, a en

  Michael i a la Kelly. Proven els dònuts, miren com està organitzada la botiga i 

  cadascun dels Fab 5 comença a parlar de manera individual amb la Sarah]. 

13:08  Ka:  [S’asseu amb la Sarah a una taula de pícnic que hi ha a fora de la botiga]  One 

 of the things I want to learn from you is what your experience has been like, first

  of all, just as a half Asian-American in Austin, Texas? (Karamo mostra 

 interès per la realitat de la persona) [A: DE-PN] 

 S:  I think my biggest tie to my Asian culture is through food. Some people don’t 

 totally understand what we’re doing. They’re like “I don’t understand why you 

 guys just can’t have vanilla ice cream”. [S -VP]    

 Ka:  Yeah [Assenteix]  

 S:  “Well, you know, vanilla is great. But so is, like, ube or clack sesame”.   

 Ka:  Yeah [Assenteix] 

 S:  But you know, when the pandemic started, we knew that there would be a 

 backlash, we had a leader saying things like the “China flu”, and sometimes 

 people don’t see you as a person [li cauen llàgrimes per les galtes] 

Ka:  Yeah [Assenteix] 

S:  And we experienced a lot of that 

Ka:  Yeah [Assenteix] 

S:  Our sign got stole, people stole our Christmas decorations. Somebody kicked 

 the door.  

Ka:  Okay [amb comprensió i empatia cap allò que la Sarah està compartint] 

S:  It used to be glass, and then I decided as a safety precaution, that we would 

 replace the door  with a steel door.  

Ka:  Got it!  

S:  We dealt with a lot  

Ka:  Yeah! What are you feeling right now? [A: DE-PN]  

 S:  Um, Just overwhelmed [S -VN]    [mira a Karamo, es conté les llàgrimes, mira 

 cap a un altre lloc]  

Ka:  Yeah 

S:  I do rely on Kelly a lot. She is a very good friend that way. But a lot of people 

 just don’t understand. There’s just the three of us. [Karamo li agafa la mà amb

 com a gest de consol i de comprensió]. And I just, um, I give everything I have 

 to this place.  

Ka:  And how much time do you give to yourself? [A: DE-PN] 

S:  Not very much. 

Ka:  Oh, my baby, I gotta come give you a hug. [Karamo s’aixeca i li dona una 

 abraçada] 

15:50   [Canvi de clip. Veiem a cada un dels Fab 5 al seu despatx i establint l’objectiu 

  que es proposen treballar aquesta setmana] 
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Ka:  Sarah feels overwhelmed [Es veu una imatge de Karamo conduint però la veu 

 és en off] and it is really important for her to understand [canvi de clip.  

 Karamo està a l’oficina dels Fab 5 i és entrevistat per l’equip de producció] 

 that she can reach out and ask for help from the community. I want Sarah to 

 know [canvi de clip. Es veu una imatge de Karamo conduint però la veu és en 

 off] that she is not alone. [A: DE - H] 

16:11  [Canvi de clip, veiem a Sarah i a Karamo asseguts al carrer conversant]. 

 Ka:  Well I tell you, I really wanted to spend some time with you first.  

S:  Oh, thanks 

 Ka:  Because, I really wanna make sure that as you’re going on this journey, that 

  you are able to receive it in a positive way. We all deserve people to know how

  we’re feeling and what we need. And it seems as if you really don’t have that 

  experience where you get to talk about what you feel and need often.  

  [A: MI-V] [A: DE - PD] 

 S:  Um, not so much. I mean, I … . You know, I grew up in a family, we don’t  

  really like, talk about our feelings. It’s just kind of like, you just go about  

  your day and uh,  

Ka:  Yeah  

S:  It’s just kind of how you operate.  

Ka:  You said to me yesterday that there’s times that you just feel very  

  overwhelmed? 

S:  Yes!  

Ka:  Yeah! I get that.  

S:  Mh, mh 

Ka:  Yeah! I get that. What are you thinking? I see you’re getting emotional. 

S:  Um, it’s just hard. It’s just, ... It’s just, .... um ... I .. I need help [plora. Es porta la 

mà a la boca. Li costa parlar]. Just for somebody to .. Just the fact that you are 

here, um, it’s … I don’t want to put the burden of everything on Michael and 

Kelly all the time. Um, I just don’t feel like, I have anybody else I can ask.  

Ka:  I really want to help you figuring out how to get that support. There’s a 

restaurant right here, and there is a gentleman inside that I want you to meet. 

[A: F-MA] [A: F-RB] [A: F-PC] [A: F-RI]  [A: MMP-A] [C -SSE] (Proposta per 

despertar l’interès social. Aproximació a la comunitat en sentit de similitud en 

el negoci) 

S:  Okay [S -PB]     

Ka:  And he is a successful business owner. He has several restaurants, and he has

   had almost a very similar experience to you. I want you to meet him.  

   [A: DE - PR] 

S:  Okay, cool. [S -R]    [S – S:ISO]       

 [Entren al restaurant. Veiem a un home que la seva fisonomia també és  

  asiàtica] 
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Ka:  Sarah. This is my friend CK 

18:02  CK:  [S’aixeca i s’acosta a Sarah, li dona la mà per presentar-se] Pleasure to meet 

  you.  

S:  Nice to meet you 

 [Inicien una conversa. CK li diu a Sarah que coneix els seus productes, que els 

ha provat] 

Ka:  It is time for Sarah to meet with the community and understand that she is not 

alone. (Torna a remarcar quin és el seu propòsit en la relació d’ajuda i envers 

cap al subjecte) [C -SSE] 

19: 58  CK:  There is something to be said about the beauty in doing something difficult. 

  I mean, I remember when I moved here, it was super difficult. And it was very 

  overwhelming. And, we didn’t know what we were doing, how we were gonna 

  do it. But we really latched onto this idea that we can, that we’re good enough 

  and that we have enough passion for it. And, and in thirty seconds of talking 

  with you, you have the passion for it. You know, nobody talks about sesame 

  seeds … [tots riuen], and, and  

 S:  I love it so much, hahaha [riu] 

 CK:  in a loving way. When I first found my tribe of people that love cooking, I 

  mean, we talk about salt […] You know, and everyone is looking at us like we 

  are crazy, but that’s the truth.  

S:  Nice to have somebody to talk shop with [riu] [S -PB]     

CK:  And if it gets heavy ask for a spotter.  

Ka:  How often do you ask for a spotter outside the two people that you know?  

[A: DE - PR] 

S:  I don’t have anybody to ask [s’entristeix] 

CK:  Well, now you have me. You’re part of the community. And the fastest way to 

  be part of that community is to reach out, communicate. If you have a  

  restaurant you enjoy going to, fins out who the chef is there and say  

  “Next time, I’m gonna bring you my food”. You know, because, that’s what we 

  do for each other. When chefs go to restaurants, we try to kill each  

  other,[haha, tots riuen]. We, we, like, we bombard them with food. (Aquí 

  veiem com en Karamo no és l’expert, però a posat a Sarah amb contacte amb

  algú que sí que ho és i seguirà estant en la comunitat de la Sarah un cop el 

  Karamo, l’agent, ja no hi sigui) 
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Annex 28– Quadre de resultats – Vector A  
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Annex 29 – Quadre de resultats – Vector S  
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Annex 30 – Quadre de resultats – Vector C 
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8. Notes 
 

 
i Cada figura té les seves pròpies àrees d'acció dins de les necessitats socials. L'educador especialitzat treballa 
amb infàncies afectades per la guerra i més endavant, amb aquelles que presenten diferents problemàtiques 
psicosocials. Els animadors socioculturals hereus dels scouts dinamitzen en el temps de lleure. Els educadors per 
a l'alfabetització d'adults ajuden a les persones emigrades del camp a la ciutat un cop finalitza la Guerra Civil 
Espanyola. 
 
ii Herbart és qui tracta el tema de la governabilitat dels cossos. “Herbart distingue entre el gobierno, entendido 
como una instancia externa que se limita al mantenimiento del orden, y la instrucción que gira en torno al 
interés y la disciplina que se dirige a la formación del carácter moral que lleva a actuar autónomamente” 
(Vilanou, Garcia i de la Arada, 2018:228) 
 
iii L’any 1913 la Junta de Ampliació de Estudios li concedeix una beca per anar a estudiar a Alemanya. Aquí és on 
es familiaritza amb les propostes pedagògiques de Herbart i comença a traduir els llibres del pedagog alemany. 
Coneixement que divulgarà com a catedràtic universitari en el seu exili a Argentina. Violeta Núñez és d'origen 
argentí i exiliada a Espanya en l’entrevista fet per Saéz (1989:379) “algunos de mis profesores fueron discípulos 
o colegas de las figuras del exilio pedagógico español. Es importante reconocer esta suerte de hilo conductor, 
que termina poniendo en serie aquello que fue expulsado de la España (...) que fue para otro lugar, con los que 
allá pudimos beneficiarnos de esos discursos y de esas prácticas pedagógicas. Y yo vine aquí [es refereix a 
Espanya] con un bagaje que me fue dado (...) pero también en la práctica que yo hice como educadora de pie, 
en una escuelita perdida en un barrio de chabolas (...)”. 
 
iv Aquesta paraula no existeix en la llengua catalana, però la mantindrem. Primerament per ser fidels a la 
proposta pedagògica de Herbart. Segonament perquè en català existeixen les paraules  forma [n] i  formable 
[adj.]. La paraula forma des d’un vessant filosòfica és un “ principi ordenador, constitutiu o determinat de la 
realitat, descobert per la ment [...] adequació metafísica entre matèria primera i forma substancial” (Enciclopèdia 
catalana). L’adjectiu formable significa “que pot ser format” (DIEC2, sd). 
 

 
v Lorenzo Luzuriaga tradueix la paraula Bildsamkeit com a educabilitat. Però Runge i Garcés (2011) defensen 
que aquesta traducció té conseqüències negatives, porta a confusions i s’allunya de la proposta herbantina. 
Perquè “educabilitat” en aquest sentit queda relacionat a “l’adquisició de sabers”, a” l'aprenentatge”, al 
desenvolupament de la “resiliència i quedant reduït a la “formació ciutadana”. 
 
vi Aquests continguts específics, des dels quals la persona ampliarà el seu cercle de les idees, són rellegits per 
Núñez (2003, 2017) com els béns culturals de l’època i del context social. Però aquest aspecte el tractarem en 
més profunditat en l’apartat relacionat amb “El cercle de les idees, els béns culturals i la cultura” 
 
vii Per més informació en com aquests interessos s’interconnecten i es desenvolupen podeu llegir la proposta 
de Dubois (2015) 
 
viii Núñez (2017) utilitza la paraula vector des del significat etimològic “que condueix” 
 
ix En l’edició anterior el nom del programa era anteriorment “The Queer Eye for the Straight Guy (2003). En 
aquest TFG no ens endisarem a tractar, ni a comparar la primera edició d’aquest “reality show” ja que no es 
aportaria res substancial per aquesta proposta de TFG. D’altra banda, mantenim el títol original en anglès per 
motius de fidelitat, però en català podem traduir-ho com “L’ull Queer per l’home heterosexual”(Traducció pròpia) 
 
x En anglès no existeix la paraula en femení, però en aquest sentit també estan parlant d’heroïnes” 
 
xi [traducció pròpia de] “In 2018, Vanity Fair reported that the casting team for Queer Eye was looking for 
"'heroes' with fascinating backstories who needed a transformation in each of the categories covered by the 
Fab Five’s experts." 
 
xii es manté l’ortografia del llibre original 

https://www.vanityfair.com/hollywood/2018/08/netflix-queer-eye-casting-heroes
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