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Contrapublicitat: apropiacionisme crític 
en l'era digital

Resum
El present  treball focalitza  el  seu  anàlisi  en  les  pràctiques  contrapublicitàries 
contemporànies, concretament en aquelles de caire crític i subversiu. Mitjançant una 
revisió històrica se contextualitzen  aquestes creacions i, a través d'una aproximació 
analítica,  s'identifiquen i descriuen els elements característics  de les manifestacions 
apropiacionistes actuals. Objectes contra-culturals fonamentats en la crítica al sistema 
dominant,  però  circumscrits en l'era digital,  una era  on predomina allò audiovisual  i 
que es caracteritza,  i en paraules de Debord,  per  l'acumulació  d'espectacles,  una 
societat on s'espectacularitza fins i tot l'activisme mediàtic i la denúncia social.

Paraules clau: contrapublicitat, apropiacionisme, contracultura, era digital, societat del 
espectacle

Abstrat
The present work focus its analysis on the contemporary counter-advertising practices, 
especifically,  on  those  of  critical  and  subversive  nature.  By  means of  an  historical 
review these creations are contextualized,  and through an analytical  approach, the 
characteristic elements of the current manifestations of appropriationists are described. 
Counter-cultural  objects  based  on  the  criticism  to  the  dominant  system,  but 
circumscribed in the digital  age,  an age where the audiovisuals prevail  and which, 
according to Debord, it is characterized by the accumulation of shows, a society where 
the media activism and the social criticism are also spectacularized.

Keywords:  subvertising,  appropriation,  counter-culture,  age  digital,  society  of  the 
spectacle
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1. Introducció
L'apropiació sempre ha format part de la història de la humanitat, així en l'art, la música, el 

cinema,  etc., hi ha nombrosos  exemples dels préstecs i reutilitzacions d'estils, formes  i 

continguts ja existents anteriorment.  Avui dia, algunes de les pràctiques apropiacionistes 

que podem trobar abasten iniciatives lúdiques, experimentals però també de crítica social, 

com és el cas de la contrapublicitat o subvertising, terme anglès que sorgeix de la fusió de 

subversion,- subversiu, i advertising és a dir, publicitat. Aquest tipus específic d'apropiació 

crítica i contra-cultural presenta  característiques singulars i definitòries  que es descriuen 

en aquest treball.

Així,  es fa una aproximació analítica  envers aquestes  pràctiques contrapublicitàries, les 

quals podem relacionar amb el que es coneix com a “détournement1”, procediment creatiu 

a través del qual es pren un objecte, una obra, un missatge  de la cultura dominat i es 

distorsiona, tant el seu significat com el seu ús original, per a produir un efecte crític  i/o 

provocador  (Sandlin  i  Callahan,  2009). D'acord amb  aquesta idea, s'evidencia com la 

contrapublicitat  deconstrueix i  reconstrueix anuncis  publicitaris, marques i  logotips que 

mediatitzen la societat, amb un objectiu crític i de denúncia del sistema econòmic i cultural 

dominant, denúncia que com veurem s'estén a la lluita contra els estereotips, la societat 

de consum o la contaminació mediambiental.

Tot  i  així,  en  fer  una revisió  històrica  se  posa  de  manifest  com  aquestes pràctiques 

apropiacionistes,  específicament la  contrapublicitat,  han  anant  mutant  i  incorporant 

elements  nous  i  característics,  reflex  de  la  societat  en  la  que  se  desenvolupen  i 

circumscriuen.  Com  s'analitza  en  aquest  treball  el  reciclatge  d'imatges,  les  noves 

estètiques, les creacions col·laboratives i l'espectacularització són elements característics 

d'aquestes noves  manifestacions contrapublicitàries  que van més enllà  de  l'apropiació 

d'imatges i/o continguts.  S'erigeixen com a nous objectes contraculturals  que posen de 

manifest les peculiaritats  i  singularitats de l'era digital.  I  que alhora  evidencien com la 

contrapublicitat, donades les seves possibilitats no només en l'experimentació audiovisual 

i artística, sinó en l'activisme mediàtic, pot erigir-se com un instrument prou adient per a la 

crítica i denúncia en la denominada societat de l'espectacle. 

2. De l'art a l'artefacte: apropiacionisme crític
S'acostuma a situar  els antecedents de  les pràctiques  apropiacionistes en el moviment 

Pop Art de la dècada de 1950, no obstant això, podem situar els inicis d'aquest tipus de 

pràctiques en l'obra de Marcel Duchamp, quan el 1919 va afegir a una postal del quadre 

“La Gioconda” de Da Vinci, un bigoti i una barbeta i la va re-titular amb les sigles LHOOQ, 

1 Aquest concepte se circumscriu dins del moviment situacionista, del que va ser partícip Guy Debord.
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homòfones de la frase en francés:  “ella té el  cul  calent”.  Aquesta acció  subversiva va 

desafiar  la  figura  de  l'artista  original i  la  seva  obra,  convidant  a reflexionar  envers  la 

societat  burgesa i  el  paper de l'art,  i iniciant la  pràctica d'actuar sobre obres alienes, 

apropiant-se d'elles i re-significant-les amb una intenció de crítica a la cultura dominant.

Posteriorment, el moviment Pop Art,  amb Andy Warhol com a principal representant, va 

utilitzar la serialitat, la repetició de la imatge icònica per tal de banalitzar el seu significat, 

d'aquesta manera es perdia el seu sentit únic, auràtic, en resultar indiscernible la còpia de 

l'original  (Vindel,  2011:  p.215).  Utilitzaven  alhora  elements  comuns  de  la  societat  del 

moment, de la cultura popular, anuncis publicitaris, còmics, etc., encara que amb objectius 

en molts dels casos purament  estètics,  provocaren una ruptura amb el formalisme  que 

influencià de manera decisiva en els corrents de la segona meitat del segle XX, i la seva 

provocativa creativitat es manifesta en molts artistes i activistes posteriors i actuals.

L'apropiació  d'obres  d'art  i  objectes  publicitaris com  a  formes  de protesta  contra  el 

consumisme i  la  cultura  dominant, possibilità que l'art  es constituís  com artefacte,  un 

instrument  estètic  i visual  per a la denúncia social.  Un cas a destacar és  el de Barbara 

Kruger,  qui  utilitzà  la  fotografia  i  els  anuncis  publicitaris  com  a  base  del  les  seves 

combinacions  i  manipulacions  creatives.  La  seva  obra  va posar  en  qüestió  l'aparent  

sintonia entre imatge i  text  en els anuncis publicitaris i  amb aquest  objectiu subversiu 

emprà la imatge  per a captar l'atenció de l'espectador,  la  seva  mirada,  i incitar així la 

lectura  del  text,  un  text  de  tall  feminista,  crític  i  provocador  (Vindel,  2011:  p.225).  A 

Espanya, cal destacar dins l'apropiacionisme més crític al  Equipo Crónica2, en les obres 

del qual es desmitifica l'art tradicional i s'aborden certs aspectes de problemàtica social. 

Re-confirmant el pas de l'art  a l'artefacte, molts creadors  contemporanis experimentaren 

amb  la  seva  creativitat  fora  dels  museus  i  circuits  tradicionals,  desplegant  els  seus 

“artefactes” al  carrer,  a través del  mobiliari  urbà,  dels murs,  etc.  A l'estat  espanyol,  el 

col·lectiu ANCA va programar a València accions col·lectives amb biaix reivindicatiu i uns 

anys més tard,  algun dels seus membres,  conformaren  La  Fiambrera Obrera,  un dels 

col·lectius  clau  en  la  història  de  la  contrapublicitat espanyola  (González,  2012:  p.  2). 

S'inicia així un moviment artístic associat a la contracultura de masses i que considerava 

l'art  com  un  artefacte  explosiu  de  carcassa  militant  i  expansió  política  

(ConsumeHastaMorir). 

En ocupar l'espai urbà, s'aconsegueix augmentar la creativitat i l'impacte que es provoca 

en el  públic,  així,  a finals de 1980 grups com el  BLF (Front  d'alliberació de tanques), 

començà  a  alterar  cartells  publicitaris,  apropiant-se  del  llenguatge dels  carrers,  de  la 

2 Per  a  més  informació  sobre  l'obra  del Equipo  Crónica es  pot  consultar  l'article  publicat  per  Meko a 
http://klandestinos.over-blog.es/article-equipo-cronica-108372421.html
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televisió i dels espots, per reutilitzar-los i retornar-los a la societat en forma de missatges 

subversius.  D'acord  amb  les  idees  de  Klein,  N.  (2001)  aquests col·lectius,  grups, 

associacions  portaven  a  terme  una “pirateria  publicitària”,  una  manifestació  artística  i 

crítica que podem enquadrar en la cultura jamming o del sabotatge cultural, un moviment 

de  resistència  a  la  comercialització  de  la  societat  que  va  assentar les  bases  de  la 

contrapublicitat  més  contestatària.  Ara  bé,  podem  parlar  avui  dia d'una  nova  forma 

d'activisme  mediàtic?  Quins  són  els  elements  que  caracteritzen aquestes pràctiques 

apropiacionistes i subversives en l'era digital? Aquestes qüestions seran abordades en el 

següent apartat.

3.-Contrapublicitat: activisme  mediàtic  i 
denúncia social en l'era digital

Des de la dècada dels 1980 la relació entre la contracultura i un renovat activisme social 

ha anat forjant-se una identitat pròpia mitjançant les pràctiques contrapublicitàries. El BLF, 

Adbusters3,  Yomango4,  Implicate5 o  ConsumeHastaMorir6 són  projectes  que,  des  de 

diferents localitzacions, comparteixen una visió i acció crítica cap a la societat de consum i 

el  paper  ideològic  de  la  publicitat,  mantenint  alhora un  compromís  amb  l'activisme 

mediàtic,  l'experimentació  audiovisual i  la  provocació  expressiva.  Així  mateix  artistes 

individuals com Siro López7,  o entitats no lucratives com Greenpeace o Intermón Oxfam 

fan ús de pràctiques contrapublicitàries per a la crítica i la conscienciació social.

Els objectius de la contrapublicitat més crítica poden ser variats i van des de l'activisme de 

caire més polític fins la denúncia mediambiental o social. Per una banda, trobem accions 

que busquen denunciar de manera creativa els límits del model de consum actual, amb la 

intenció de canviar o reformular completament el sistema polític-econòmic dominant. Així 

mateix,  s'observen manifestacions  de denúncia  envers algunes  males  pràctiques 

publicitàries com l'abús d'estereotips de gènere, el greenwashing8,  etc. Finalment, també 

trobem pràctiques contrapublicitàries amb objectius fonamentalment de conscienciació, en 

tant que eines d'aprenentatge per als ciutadans cerquen conscienciar sobre el potencial  

3 És una organització contrapublicitaria que neix al 1989 i té un marcat caràcter anticonsumista. Reconeguda 
mundialment per les seves espectaculars campanyes com ara “Un día sin compras”. Per a més informació 
se pot consultar la seva plana web a http://www.adbusters.org

4 És  logo  i  marca  d'un  moviment  artístic  basat  en  la  idea  de  l'apropiació  d'objectes  i  eslògans  de 
multinacionals que va tenir gran ressò fa uns anys, però actualment no mostra activitat alguna.

5 És un grup de professionals de la publicitat, que treballa amb una xarxa de creatius, tècnics i artistes en la 
creació de  espots i campanyes contrapublicitàries. Per conèixer millor aquesta iniciativa es pot visitar la 
seva web http://www.implicate.org/2013/

6 Una  iniciativa  de  l'Associació  d'Ecologistes  en  Acció,  que  té  per  objectiu  principal  la promoció  d'un 
comportament crític cap al consum. Destaca per l'organització de tallers i xerrades de caràcter pedagògic. 
Per a més informació es pot consultar la seva web a http://www.consumehastamorir.org/

7 http://www.sirolopez.com/contrapublicidad/  

8 Discurs fals sobre la bona gestió ambiental que duen a terme algunes empreses amb publicitat fal·laç per 
aparentar que la seva marca segueix una cultura “verda”.
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transformador i responsabilitat en tant que consumidors. (Feenstra, 2013: p. 51) 

Com s'analitza en el  següent sub-apartat la  popularització d'Internet  i  de les eines de 

disseny  gràfic  i  d'edició  digital,  permetran  el  desenvolupament  i  ràpida  difusió  d'una 

contrapublicitat  estèticament  més  audiovisual,  més  híbrida,  més  pensada i 

espectacularitzada,  que l'observada  ens anys anteriors.  Com diu Rodríguez en  la seva 

obra “Publicitat Omnívora” (2003), en la contrapublicitat la creativitat es posa al servei de 

la  desmitificació  de  les  marques,  d'enginy  que  bascula  entre  el  hilarant  i  el  corrosiu 

(Pacheco, 2009: p. 67).

3.1.-Elements  característics  de  les  pràctiques 
contrapublicitàries actuals

En l'actualitat  les pràctiques contrapublicitàries s'han transformat considerablement,  de 

manera tal que podem parlar, si més no, d'un renovat tipus d'activisme mediàtic. La ràpida 

difusió i organització que possibilita Internet constitueix un nou escenari prou propici per a 

la col·laboració creativa i la multiplicació d'aquestes pràctiques més subversives, un nou 

espai on re-significar i alterar logotips, obres d'art, cartells de pel·lícules,  espots, etc.,  en 

definitiva  una  plataforma  sociotècnica  privilegiada,  sobretot  en  termes  organitzatius, 

creatius i comunicatius (Rodríguez i Galdon, 2009). 

Un dels aspectes més interessants d'aquest tipus de pràctiques contrapublicitàries, és que 

actualment aquestes  accions  poden  ser  realitzades  per  qualsevol  persona  mitjançant 

eines i mètodes  d'edició relativament senzills  i prou bàsics.  Ocultant part d'un missatge 

publicitari, retallant lletres i afegint-les en altra posició, modificant logos originals afegint-li 

nous elements crítics, etc.  Les possibilitats d'apropiació  i remescla  en el món digital són 

extraordinàries. Com apunta Manovich, vivim de ple en la cultura del remix, una cultura on 

la majoria dels entorns –música, moda, disseny, art– estan governats pels  remixes, les 

fusions i els mash-ups (Alberich i San Cornelio, s/d: p. 23). Així, i indubtablement, moltes 

de  les  pràctiques  contrapublicitàries  actuals estan  repletes  d'elements  remesclats, 

collages, performance, etc.  

Collage d'elaboració pròpia. Imatges 1 i 4: creació de ConsumeHastaMorir, Imatge 2: creació de Implicate,
 i imatge 3: creació de Siro López 
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Així mateix, cal destacar el canvi en el procés persuasiu tradicionalment unidireccional que 

es dóna a la publicitat, doncs en el cas que ens ocupa és alterat per les possibilitats que 

ofereix l'entorn digital, les plataformes 2.0 i els mitjans socials, els quals han permès als 

ciutadans  no  només  convertir-se  en  productors  sinó  en difusors  de  contrapublicitat, 

ampliant  el  seu  ressò gràcies  als  serveis  de  microblogging,  les  xarxes  socials  i 

especialment  els portals de  vídeo com You Tube (Feenstra, 2013).  Les possibilitats de 

digitalització que permeten que s'estableixin fluxos d'intercanvi i de comunicació continus 

entre  grups  i  individus,  fan  que la  contrapublicitat  converteixi Internet  en  una  gran 

avinguda de l'espai urbà, on les accions contrapublicitàries van dels carrers d'un punt del 

planeta  fins  a  les  seves  antípodes,  circulen,  es reproduïxen i  arriben a  un  nombre 

espectacular de  persones  si  el  comparem  amb  el  ressò  de les  primeres  “guerrilles” 

urbanes.

Així mateix, i d'acord amb les idees exposades per Manovich en Medios híbridos, un altre 

element característic de la contrapublicitat en l'era digital fa referència al concepte que ens 

proposa l'autor de “remix profund". El que es “remixa” avui, no és només el contingut, sinó  

fonamentalment  les  seves  tècniques,  els  seus  mètodes  de  treball  i  les  formes  de  

representació i  d'expressió  (2007: p. 5).  L'apropiacionisme crític en l'era digital va més 

enllà  de  l'apropiació  d'icones,  logos  i/o continguts.   Ha  evolucionat  cap  a  una  nova 

estètica, més híbrida més espectacular.

Un exemple representatiu d'aquesta peculiaritat de la contrapublicitat actual, el trobem en 

una  campanya  d'Intermón  Oxfam  on denuncia  l'explotació  de les  dones  que  cultiven 

cacau,  matèria prima de famoses marques (Nestlé, Mars  i Mondelez),  i ho fa mitjançant 

les formes de representació publicitaria comuns en la venda d'aquest tipus de productes. 

Així, s'apropien del llenguatge i les formes sexuals i cosificades que acostumen a mostrar 

envers les dones, en general per vendre qualsevol tipus de producte, però particularment 

en els anuncis de xocolata, per denunciar de forma crítica i provocativa aquesta injustícia.

Collage propi de l'acció contrapublicitaria d'Intermón Oxfam dins la campanya #traslamarca 
i que es pot visualitzar en el següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=faoVkVFF1JA
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Per  altra  banda,  en  aquest  cant  a  l'apropiació  i  re-significació  que  mostra  la 

contrapublicitat  actual,  trobem una iniciativa  prou  representativa  de  l'abast  d'aquestes 

pràctiques,  un  contra-certamen  impulsat  per ConsumeHastaMorir  que  es  diu Premios 

Sombra9, el qual i en paral·lel al Festival Sol de Sant Sebastià, lliura guardons alternatius, 

com el premi als valors més consumistes, al rentat de cara més oportunista o als valors 

més  irresponsables.  Com  veiem,  amb  aquest  tipus  d'accions  -com són  els 

contra-certàmens- s'apropien fins i tot de les pautes cerimonials de la publicitat per fer-ne 

crítica. 

Altre element a destacar en la contrapublicitat actual, és que aquesta se hipertextualitza, 

adopta llenguatges  de  marcat,  és  a  dir,  pren  forma  de  pàgina  web. Un  exemple 

demostratiu el trobem en la web contrapublicitaria http://paraloshijosdetushijos.org/, la qual 

i  en  contraposició  a  la  microsite creada  per  Endesa, paraloshijosdetushijos.com10, 

adverteix de les conseqüències devastadores de l'actual consum energètic. A més a més, 

en aquesta  web contrapublicitaria  s'informa als  usuaris que  s'ha  optat  per  la  mateixa 

estratègia de les grans companyies, el recurs a les emocions, però en el seu cas no amb 

falses il·lusions.  Com veiem, podem parlar d'una nova forma d'apropiació, en aquest cas 

de les formes i protocols de transferència de la informació.

Per últim,  apuntar  que  si  bé la  publicitat,  en tant  que producció  industrialitzada de la 

realitat,  utilitza elements culturals com a arguments expressius  (San Nicolás, 2004), la 

imatge imitativa de la contrapublicitat augmenta la força de l'original i la grava amb més  

fermesa si cal, en la consciencia de l'espectador (Vindel, 2011: p.217). De fet, en moltes 

ocasions,  la  repercussió  de  la  contrapublicitat  és  tal,  que  com comenta  Madinaveitia 

(2014) en  el  seu  article  a  El  publicista,  algunes  agències  de  publicitat  se posen en 

contacte amb plataformes com ara ConsumeHastaMorir, per conèixer les seves tècniques 

de  comunicació  i  creació,  doncs  com  podem  observar  en  algunes  manifestacions 

contrapublicitàries, l'enginy i la creativitat en suport de la denúncia social ben bé podem dir 

que són tot un espectacle.

I sens dubte el nostre temps prefereix la imatge a la cosa, la còpia a l’original, la representació a la realitat,  
l’aparença a l’ésser, l’allò que és sagrat per a ell no és sinó la il·lusió, però l’allò que és profà és la veritat”

L. Feuerbach (1967)

3.2. Espectacle contra la societat de l'espectacle

D'acord amb les idees de Guy Debord (1967), en les societats més desenvolupades les 

indústries culturals han  adquirit tanta importància que la multitud i varietat d'espectacles 

que es produeixen, s'han convertit en la medul·la de la dinàmica social existent, fent que 

l’espectacle constitueixi el model actual de la vida socialment dominant  (Alberich i San 

9 Per a més informació envers aquest certamen es pot consultar la web http://premiosombra.wordpress.com/

10 La pàgina web creada per aquesta campanya  ja no està operativa .
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Cornelio, s/d:p.11). L'espectacle, però, no pot entendre's com l'abús d'allò visual, sinó, i en 

paraules de Debord, més aviat una “weltanschauung”, una ideologia que ha arribat a ser  

efectiva, a traduir-se materialment [...], una visió del món que s'ha objectivat (1967: p. 3). 

En aquesta  espectacularització de la societat, la lògica dels mitjans de comunicació de 

massa  i  concretament  de  la  publicitat,  apareix  íntimament  imbricada  amb  la  lògica 

econòmica  i  política  dominant.  La  publicitat,  no  tan  sols comercialitza productes  o 

mercaderies, sinó, en essència, i en tant que indústria cultural, símbols, valors i significats. 

Així, mitjançant l'espectacle publicitari el consumidor aprèn  i interioritza  quins productes 

simbolitzen joventut, prestigi, bellesa, sexualitat, etc. (Cortés, 2009, Klein, 2001). El poder 

que exerceix la publicitat envers una cosmovisió consumista és prou conegut avui dia, la 

seva  capacitat  seductora  converteix els  objectes  anunciats  en  un  conjunt  de  valors  

intangibles, mirall d'aquells anhels i aspiracions que interessen al mercat (Fernández et 

al., 2009: p. 8). La publicitat ens diu el que hem de fer, que hem de comprar, consumir, fins 

i tot somiar.

Com apunta Debord,  en la  societat  de l'espectacle  l'afirmació  és l'aparença,  i  en  una 

societat construïda en funció de l'aparença, la reproducció d'imatges i la mediatització de 

les relacions humanes, acaba per validar,  reproduir  i  legitimar un ordre social  concret. 

Tenint en compte  les característiques d'aquesta societat  mediatitzada, acostumada a la 

sobre-estimulació, els eslògans i l'espectacle audiovisual, en el camp de la contrapublicitat 

sembla que també s'ha optat per oferir espectacle com a eina més efectiva per a la crítica 

i l'activisme en la societat de l'espectacle.

En aquesta societat de la que ens parla Debord, el mitjans de comunicació, la publicitat i 

l'univers corporatiu  se fonamenten en l'espectacular i el lúdic on proliferen  els aspectes 

emocionals  enfront  dels  racionals,  les  simulacions  enfront  de  les  realitats  i  les  

transformacions enfront dels estats i els sentiments estàtics, en una pugna per encapçalar 

el  concurs dels escenaris mediàtics actuals (San Nicolás, 2004: p.167).  Així, molts dels 

creadors de les actuals accions contrapublicitàries aprofiten els llenguatges hegemònics, i 

aquestes  estètiques,  per  a mitjançant  canvis,  descontextualitzacions  i  tota  una  sèrie 

d'elements anteriorment comentats,  aconseguir donar la volta a la seva força simbòlica i 

dirigir-la cap objectius de crítica i denúncia social (Rodríguez i Galdon, 2009). 

En aquest context social,  la creativitat contrapublicitaria  es focalitza en recrear models, 

situacions  i  realitats,  ja  conegudes  o  interioritzades  per  la  gent,  s'apropia  d'aquests 

memes publicitaris, expressió de la quotidianitat, de la realitat espectacularitzada, símbols 

i valors que s'han objectivat per criticar l'ordre imposat. Kalle Lasn, fundador de Adbusters, 

argumenta en  aquest sentit, que  la contrapublicitat ha de fer ús  dels metamemes,  que 

serien precisament les  imatges part  de  l'espectacle  corporatiu que  ja  han aconseguit 
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normalitzar-se com  a  cultura  popular,  però que  alhora evidencien  la  seva fal·làcia 

(Rodríguez i Galdón, 2009:p.3). L'exemple del contranunci de Greenpeace11 on es mostra 

com un treballador en fer un KitKat i obrir-lo es menja el dit d'un orangutan, pot ser prou 

representatiu d'aquesta idea, una imatge que porta tota la càrrega simbòlica de la marca 

-fer un KitKat- però que alhora aconsegueix impactar -per la sang que en surt al mossegar 

el  KitKat,  fer crítica  i  aportar  informació  veraç  en  anunciar  les  conseqüències 

mediambientals amb dades reals. 

Com diria Debord,  en la  contrapublicitat  es fa  ús de l'espectacle  per  a  fer  veure  per  

diferents  mediacions  el  món  que  no  és  directament  assolit  (1967:  p.13), que  no  és 

aprehensible per l'espectacle de l'aparença.  Així, seguint amb l'exemple del contranunci 

comentat, Greenpeace intentà informar i conscienciar com l'empresa Nestlé comprava oli 

de palma a proveïdors que estaven talant les selves tropicals on viuen aquests animals. 

Va  impactar  de  manera  tan  provocativa,  que  finalment  aconseguiren  que l'empresa, 

davant  la  pressió  social,  deixés  de  comprar  aquests proveïdors. Com  veiem,  la 

contrapublicitat  també  ha  aguditzat  l'enginy,  amb  aquest  apropiacionisme  crític  i 

espectacularitzat ha aconseguit i aconseguix tenir un èxit que supera, en alguns casos, en 

atenció o impacte a la pròpia publicitat.

4. Conclusions
Com s'ha pretès posar de manifest, la facilitat que permeten els nous mitjans per a accedir 

a tot tipus de continguts i la diversitat de programari per a l'edició  i manipulació digitals, 

han fet que les possibilitats d'apropiació i reinterpretació audiovisuals siguin exponencials. 

A més a més, per al cas que ens ocupa,  cal destacar que els espais digitals permeten 

l'organització i difusió massiva d'aquest tipus d'activisme mediàtic, aconseguint impactar i 

arribar a un major nombre de gent.

Per altra banda, si bé aquest treball és només una temptativa d'anàlisi, ja que seria cabdal 

aprofundir  més  en  aquestes  pràctiques  apropiacionistes  subversives,  l'estudi  i  revisió 

d'algunes  de  les  manifestacions  més  actuals  ens  mostren,  com actualment  la 

contrapublicitat esdevé estèticament més elaborada, més híbrida i espectacularitzada que 

anteriorment.

Finalment, i precisament perquè els formats que fa servir la publicitat semblen ser una via 

eficient per a la transmissió d'idees, valors i conductes, s'evidencia com la contrapublicitat 

de l'era digital ha apostat per apropiar-se d'aquest formats audiovisuals,  no només dels 

continguts,  sinó  dels  llenguatges,  de  la  força  simbòlica, però  críticament.  Així,  la 

11 Per  a  més  informació  envers  aquesta  acció  i  el  resultat  es  pot  consultar  la  web  de  Greenpeace 
http://www.greenpeace.org/espana/es/Por-dentro/Nuestras-victorias/
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contrapublicitat  es  revela com  un  discurs  social  que  baix  formats  publicitaris  pretén 

conscienciar i denunciar, paradoxalment amb les mateixes armes de aquells que critiquen. 

En definitiva, en l'era digital la denúncia social sembla que també s'ha espectacularitzat.
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