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Introducció

Vista des de fora, per als profans, la publicitat pot semblar una activitat frívola,

intranscendent, que, simplement, pretén llançar la seva xarxa sobre els con-

sumidors per tal de no deixar-los escapar, de mantenir-los lligats per sempre

més a la roda del consum més frenètic. No cal dir que, des d'un punt de vis-

ta tant professional com acadèmic, aquesta explicació profana (i, de vegades,

maliciosament interessada) de la publicitat queda ben lluny de la realitat.

La publicitat és una activitat�comunicativa�clarament�persuasiva –i aquest

fet no té res de maligne– que es mou en els paràmetres d'un respecte profund

al consumidor i al producte, les seves dues principals raons de ser. Com es

podria, doncs, atemptar contra un dels dos puntals bàsics de l'activitat publi-

citària? Aquest fet, no cal dir-ho, aniria en contra de la mateixa publicitat. Al

consumidor i al producte la publicitat els ha de mimar.

Per tant, la publicitat no és, de cap de les maneres, una activitat frívola que

pretén entabanar el consumidor. Per acabar de rematar aquest argument,

només cal dir que la mateixa publicitat n'és l'exemple més clar, perquè ha

desenvolupat tota una sèrie de recursos, principalment el llenguatge publici-

tari, que són eines sofisticades de relació i mediació entre els anunciants i els

consumidors.

El llenguatge publicitari té la missió de connectar, de relacionar, de mitjançar i

no de separar ni d'allunyar; per tant, és absurd pensar que la publicitat té ob-

jectius inconfessables que van en contra del consumidor. Seria com mossegar

la mà que et dóna de menjar.

El llenguatge publicitari, títol i pal de paller d'aquesta assignatura que

presentem, és l'instrument que utilitza l'activitat publicitària –també po-

dríem dir la indústria publicitària– per a posar en contacte l'anunciant

amb el consumidor i, per tant, n'és l'eina principal.

Els recursos�verbals, visuals i d'una altra índole tenen en la publicitat una na-

turalesa�intensament�pragmàtica, per no dir estrictament un valor econò-

mic: en la publicitat, una imatge, una paraula, un símbol, una música, etc.

valen diners. Una paraula o una imatge encertades o desencertades tenen una

repercussió directa en les vendes d'un producte, en la imatge d'una marca, en

la seva posició en el mercat i, fins i tot, en les relacions emocionals amb els

consumidors.
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El domini del llenguatge publicitari és el factor clau de l'eficàcia de la

publicitat; per tant, qui no domina el llenguatge, no domina el negoci.

Aquesta assignatura tracta precisament d'això, perquè la publicitat és una ac-

tivitat que relaciona el que és social amb el que és econòmic. Com es pot

comprovar l'assumpte no té res de banal. Darrere d'una campanya publicità-

ria, darrere d'un eslògan, d'un esbós, d'un bodegó, d'un espot o d'un missat-

ge comercial SMS, hi ha una inversió d'un anunciant, l'èxit o el fracàs d'un

producte, el naixement d'una marca, el somriure d'un consumidor satisfet, els

beneficis d'una empresa o la supervivència d'un negoci.

La publicitat reclama l'exercici de la responsabilitat i aquest responsabilitat in-

clou sense cap mena de dubte el domini sense fissures del llenguatge publici-

tari. Què diríeu d'un cirurgià que no dominés el llenguatge del bisturí?

Tot i que el que diem sembla molt seriós –que ho és–, no oblidem que la pu-

blicitat i, per tant, el llenguatge publicitari tenen un component estimulant

en la creativitat. El llenguatge publicitari és també el catalitzador de la creati-

vitat, una forma de pensar apassionant que us animem a practicar sense des-

cans. Llenguatge publicitari i creativitat són fets l'un per a l'altra. Una parella

perfecta, una parella que necessita la passió per a conviure.

Si aconseguiu ser apassionats en la pràctica de la publicitat sabreu gaudir

d'haver escrit un bon eslògan o d'haver elaborat un bon story-board. És a dir,

gaudireu del llenguatge, i fareu que en gaudeixin els consumidors i els anun-

ciants.

Agraïments

Aquesta assignatura no és només dels autors. Un bon grup d'amics inestima-

bles ens han ajudat a perfeccionar el projecte i d'ells són els detalls de qualitat.

En primer lloc, agraïm a la professora Isabel Solanas, de la Facultat de Comu-

nicació Blanquerna (URL), els seus consells sobre el mòdul tres, el més compli-

cat conceptualment. D'altra banda, les seves aportacions al cas "ZP" del mòdul

quatre han estat decisives. Gràcies al seu suport i als ànims que ens ha donat.

El doctor Miquel Altarriba, director del Departament de Publicitat de la Facul-

tat de Comunicació Blanquerna (URL), és un mestre de la retòrica publicitària.

Els seus llibres i els seus articles acadèmics sobre aquesta faceta de la publicitat

han influït notablement en el conjunt del nostre treball.
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Li vam demanar ajuda a la terminòloga i lingüista Ester Franquesa perquè fes

una lectura del primer mòdul i ens va regalar una sèrie de consells impagables

que en van millorar substancialment el contingut.

Carol Serra, publicitària i llicenciada en Publicitat per la Facultat de Comuni-

cació Blanquerna (URL), és la rebesnéta del pioner de la publicitat a Catalu-

nya i a Espanya, Rafel Roldós Viñolas. Li vam demanar ajuda per trobar fotos

del seu avantpassat i una tarda es va presentar a la Facultat amb un paquet

d'instantànies d'un extraordinari valor històric.

Tot el que relaciona la publicitat i la música és al cap del professor de la Facultat

de Comunicació Blanquerna (URL), Richard Wakefield, que ens ha ajudat a

localitzar valuosos exemples per a aquesta assignatura.

Cristina de Balanzó, planner de l'agència de publicitat McCann-Erickson, està

fent el seu doctorat sobre el consumer insight i gràcies a ella hem pogut resoldre

satisfactòriament la part dedicada a aquest tema.

També volem expressar el nostre agraïment al professor Víctor Curto, de la

Facultat de Comunicació Blanquerna (URL), que ens ha autoritzat a publicar

l'article sobre J. Walter Thompson, del qual és coautor.

Per acabar aquest capítol d'agraïments, no podem oblidar el paper cabdal que

ha tingut la professora Sílvia Sivera, de la Universitat Oberta de Catalunya. Va

ser ella la que ens va proposar fer aquest treball i els seus ànims i el seu suport

han estat el principal medicament contra el poc temps i els nombrosos dubtes

que hem tingut. Ha buscat fotos i anuncis, ha fet recomanacions essencials,

ha millorat continguts i ha llegit els treball durant les festes de Nadal i en caps

de setmana. Sense la Sílvia no ho hauríem pogut fer. Per als autors ha estat un

autèntic plaer rebre els seus consells i la seva ajuda.

Gràcies a tots.

Amb la col·laboració d'Enrique González (FMRG), Eva Soler i Damià Calveras

(EuroRSCG), Laura Ródenas (El Laboratorio S&J) i Ana Belén Vozmediano (Vi-

nizius Y&R).

Notes

• Per qüestions de confidencialitat no hem pogut donar informació detalla-

da i concreta del contingut de certes plataformes estratègiques. D'altra ban-

da, els exemples publicitaris que hem utilitzat en tota l'assignatura s'han

basat en dos criteris principals: que fossin anuncis reals, és a dir, no creats

especialment per a concursar en festivals publicitaris, i que fossin exem-

plificadors del contingut de l'assignatura al marge dels criteris subjectius

amb els quals s'acostuma a jutjar la creativitat publicitària.
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• En el moment de tancar l'edició d'aquesta assignatura, s'ha comprovat el

funcionament correcte de tots els enllaços a llocs web. Atès que són sus-

ceptibles de canvis, suggerim que en aquest cas feu les consultes a través

del vostre cercador habitual.
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Objectius

Els objectius generals de l'assignatura són:

1. Conèixer els elements fonamentals del llenguatge publicitari, les seves fun-

cions i la relació amb la creativitat.

2. Saber quina ha estat l'evolució del llenguatge publicitari en el marc de la

història de la publicitat.

3. Analitzar el llenguatge publicitari i dominar les seves aplicacions, princi-

palment les verbals i les visuals.

4. Dominar l'ús de les eines publicitàries professionals tant en l'aspecte verbal

com en el visual.

5. Conèixer les noves tendències publicitàries, les noves tècniques i els nous

formats i la seva relació amb el llenguatge publicitari.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Teoria i història del llenguatge publicitari
Josep Rom Rodríguez i Joan Sabaté López

1. Teoria del llenguatge publicitari

2. Evolució històrica del llenguatge publicitari

Mòdul didàctic 2
Anàlisi i aplicacions del llenguatge publicitari
Josep Rom Rodríguez i Joan Sabaté López

1. Retòrica verbal i visual en publicitat

2. Persuasió, informació i seducció

3. El llenguatge de les marques

4. El llenguatge en funció del producte

5. El llenguatge en funció del públic objectiu i els estils de vida

6. El llenguatge en funció de les tècniques publicitàries

7. El llenguatge en funció dels mitjans

8. El llenguatge en la publicitat especialitzada

9. Gèneres publicitaris

Mòdul didàctic 3
Instruments professionals del llenguatge publicitari
Josep Rom Rodríguez i Joan Sabaté López

1. La necessitat de l'aclariment conceptual

2. Estratègia i tàctica

3. Significat i contingut de les fonts d'informació: el brífing, el contrabrí-

fing, la investigació i el posicionament

4. Les principals filosofies publicitàries

5. Claude Hopkins i la Reason Why

6. Rosser Reeves i la Unique Selling Proposition (USP)

7. Les plataformes estratègiques de les agències de publicitat com a guies

del llenguatge

Mòdul didàctic 4
Noves tendències publicitàries
Josep Rom Rodríguez i Joan Sabaté López

1. Noves tendències del llenguatge publicitari

2. Nova tecnologia, nous formats i nous llenguatges

3. Internet

4. Retailing i fires

5. Ambient i instal·lacions

6. Videoclips i altres formats parapublicitaris
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