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Introducció

Els codis són la matèria primera del treball creatiu. Una enciclopèdia de tècni-

ques i recursos que podem utilitzar en funció de la nostra idea creativa. Qual-

sevol codi pot desencadenar el procés de treball que permet transformar el

concepte creatiu en un discurs visual. Un discurs que argumenta, estimula i

emociona el públic destinatari del missatge publicitari.

Ningú pensa un anunci repassant mentalment la llista de les figures retòriques

i decidint que utilitzarà una metonímia o una hipèrbole. No obstant això, els

anuncis estan plens de figures retòriques i altres codis d’interpretació. Avui dia

els anuncis són la principal escola dels publicitaris, un segle i mig d’artefactes

persuasius que delimiten el terreny de joc de la creativitat. Durant anys, la

publicitat ha anat manipulant els llenguatges fins al punt d’establir unes con-

vencions narratives acceptades per tots els receptors. Aquests ja no accepten

estructures i codis per sota del nivell que ha assolit la publicitat.

L’objectiu de la publicitat actual és generar un impacte i seduir el consumi-

dor. Es fa mitjançant els anuncis, en qualsevol mitjà o suport i amb tots els

llenguatges disponibles. Com diu Wittgenstein, “tots els llenguatges són pos-

sibles”. Tot i l’evolució dels mitjans i els llenguatges que segueix caracterit-

zant la publicitat des dels seus orígens, destaca ara la voluntat argumentativa

i la creació de relats de ficció per a crear complicitats amb els públics. Els mit-

jans estan vivint una evolució tecnològica imparable, però en qualsevol cas, el

llenguatge de la publicitat es basa en la combinació de codis icònics i verbals.

A mesura que la publicitat s’intensifica i es contreu en temps i espai, aquests

relats es fan més i més indispensables, però també més contundents i sintètics.
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Objectius

1. Establir la naturalesa persuasiva de la tècnica de la posada en escena en la

direcció d’art en publicitat.

2. Descriure les tècniques de codificació retòrica de discurs visual i la publi-

citat.

3. Comprendre la importància de la tradició gràfica en els registres de

l’audiovisual.
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1. La posada en escena del relat publicitari

1.1. La narrativitat gràfica

Tot i que les imatges icòniques són representacions artificials, la cultura de les

imatges encara està centrada en el concepte clàssic de mimesi. Les tècniques

de representació visual sempre han buscat provocar la il·lusió màgica que la

icona, la imatge creada, és l’objecte representat.

La versemblança

Gombrich va demostrar la persistència cultural d’aquesta idea al llarg del temps i per això
els directors d’art, conscients del valor que té la versemblança, fan servir la fotografia en
color –un suport aparentment més objectiu– en els anuncis de premsa, a l’exterior, en
el món d’Internet o en els catàlegs publicitaris com a mitjà per a crear una posada en
escena més naturalista.

Els directors d’art manipulen la figuració de la icona en funció de la necessitat

de construir missatges a tres nivells (Dondis, 1990):

Taula 1. Nivells de construcció d’imatges

Representacional Simbòlic Abstracte

Permet l’experiència directa
del receptor a partir de les se-
ves referències visuals. La in-
tenció del dissenyador és crear
imatges molt realistes, amb un
nivell de codificació baix, fàcils
de percebre i reconèixer.

Recerca de la simplicitat últi-
ma, reducció del detall al mí-
nim. La imatge es converteix
en un llenguatge, respon a un
codi interpretable.

Reducció de la imatge als seus
components visuals bàsics. Ni-
vell de codificació molt alt.

Font: elaboració pròpia
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K. Damm. Anunci de caràcter representacional, segons Dondis

CBN ràdio Brasil. Anunci de caràcter simbòlic, segons Dondis
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Mercedes Benz. Anunci de caràcter abstracte, segons Dondis

Qualsevol imatge se situa en un punt d’una escala entre el més concret i el

més abstracte, entre la semblança més immediata i l’abstracció més profunda,

referida a una convenció mental arbitrària. Moles (1981) va elaborar una escala

d’iconicitat decreixent per a precisar quins són els graus essencials d’abstracció

progressiva que van de l’objecte al llenguatge escrit.

Exemple d’escala d’iconicitat

La iconicitat s’oposa a l’abstracció: una imatge abstracta no és una represen-

tació, és la designació d’una idea. En els anuncis es visualitzen aquests nivells

d’iconicitat i fins i tot es combinen.

Moles i Costa (1999) també han establert la relació entre els llenguatges de la

imatge i l’escala d’iconicitat decreixent.
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Relació entre els llenguatges de la imatge i l’escala d’iconicitat decreixent

Font: Moles i Costa (1999)

Aquest gràfic ens ajuda a visualitzar les possibilitats i els límits dels diferents

sistemes de comunicació visual que es poden emprar en funció dels objectius

i els requeriments de qualsevol projecte publicitari. A més, hem de valorar el

caràcter narratiu d’aquestes tècniques. Una narració determinada per la capa-

citat de gestionar el “temps” de les imatges.

El tempo de lectura d’un artefacte publicitari no desperta una actitud contem-

plativa, sinó de mirada instantània. Hi ha un pressupost-temps per part del

receptor que implica una inversió temporal més alta en el producte editorial,

més baixa en el missatge publicitari o esquemàtic, i pràcticament instantània

en el senyalístic o en el procés de creació de marca (branding), però fins i tot

en un llibre (les cobertes es poden considerar un anunci) o un diari (nivells

de lectura ràpida a través dels titulars), la percepció dels atributs de disseny

es fa ràpidament.

Hi ha dos tipus de temporalitat en la imatge: la seqüència i la simultaneïtat. La

seqüència es produeix per la successió d’imatges en un simulacre d’esquema

temporal, una cronologia progressiva d’imatges. La simultaneïtat, pròpia de

les imatges aïllades, aconsegueix crear un efecte de progressió a partir dels

elements espacials continguts en el marc i organitzats sobre la perpendicular

o la horitzontal del quadre.
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Babybell. La seqüència temporal del formatge que es despulla
de la seva pell.

Metges sense Fronteres. La simultaneïtat gestionada en un temps de lectura
molt lent. La recerca del personatge del metge

L’ordre�temporal�seqüencial tindria una funció�representativa�narrativa,

mentre que l’ordre�de�la�simultaneïtat té una funció�descriptiva. Aquestes

funcions són cabdals a l’hora de triar l’ús de les imatges segons el missatge de

l’artefacte gràfic. Per exemple, és habitual que en els suports singulars, com

els cartells o els rètols, la imatge tingui una funció descriptiva, mentre que en

fulleteria o publicacions es triïn imatges que facilitin la funció narrativa. Quan

el director d’art vol construir un recorregut de lectura a través de les pàgines

d’un catàleg, un lloc (site) d’Internet o un opuscle, actua com un historietista
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que dibuixa una successió de vinyetes. Per a establir un determinat recorregut

de lectura, defineix un mecanisme de connexió visual entre els elements visu-

als: titulars, pastilles de color, filets, imatges, etc. Un artefacte gràfic es desen-

volupa com un relat en què el text és l’espai sonor; les imatges, l’espai visual,

i el color, l’espai simbòlic.

Revista The Outpost. Organització de la lectura entre text i imatges

Entenem�el�text�com�a�espai�sonor, perquè la compaginació, la distribució

del text en l’espai de la pàgina, determina la significació de cada fragment:

titular, bloc de text, eslògan i marca. La grandària dels titulars afecta el “to se-

màntic” de l’anunci, com els globus de còmic, són “índexs” d’un text-perso-

natge. El bloc de text i els eslògans –més enllà de la seva funció “d’ancoratge”

del significat de la imatge– es desenvolupen com la veu en off del narrador.

Pel que fa a l’espai visual definit per les imatges, més enllà de les possibilitats

seqüencials que permet la utilització de les fotografies, com si es tractés d’una

tira de vinyetes o del marc de la imatge com a finestra-pantalla, voldríem des-

tacar la tendència de la fotografia publicitària a desenvolupar un espai�escè-

nic. Com en el còmic i en el cinema, la fotografia publicitària construeix un

espai�dramàtic on el decorat, els personatges, la llum, el color o el vestuari

ajuden a definir el context del missatge.

1.2. La composició visual

La major part dels suports gràfics de la publicitat són bidimensionals, superfí-

cies rectangulars delimitades per un contorn que indica els límits del format

utilitzat: una pàgina, un cartell, una pantalla, etc. En aquest camp es desenvo-

lupen els elements que componen la imatge per a elaborar un missatge. En el

cas de la publicitat aquest espai es construeix a partir del rigor de la geometria.
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Un espai arquitectònic

L’espai de la gràfica és un espai “arquitectònic”. La superfície de la pàgina es “construeix”
a partir de subdivisions en forma de columnes o mòduls rectangulars –semblants als d’un
còmic– que faciliten la jerarquització dels elements tipogràfics i l’ordenació de les imatges
respecte del text.

L’estructura de la pàgina tradicional es fonamenta en dos elements: la “cai-

xa” central, –la superfície que ocupa el text– i els marges. Aquests elements

es configuren a partir de principis matemàtics i geomètrics definits durant el

Renaixement. En un llibre, la divisió entre marges i caixa central es construeix

relacionant pàgina esquerra i pàgina dreta. Tradicionalment, el marge intern

és més petit que el marge extern, perquè la percepció de la pàgina esquerra i

la de la dreta com una unitat, permet “sumar” l’espai que ocupen els marges

interns.

Per tal d’assolir aquest efecte harmònic, la composició clàssica va desenvolu-

par l’art de la proporció matemàtica. La proporció més coneguda del Renaixe-

ment és la del rectangle auri: 1:1,618. Aquesta proporció àuria, anomenada

per Pitàgores secció divina, és característica de l’art de l’antiguitat, però està tan

present en la nostra cultura que les investigacions fetes per Gustav Fechner

el 1870 amb diferents rectangles va demostrar que els individus enquestats

triaven una proporció més propera al rectangle auri (1:6) que al quadrat (1:1)

o el quadrat doble (1:2). Tanmateix, la proporció àuria ha desaparegut dels

llibres perquè la caixa resultant és petita i cal utilitzar molt de paper. Hi ha

altres models de proporcions, com la ternària (1:1,5), propera a la proporció

àuria; la normalitzada (1:1,4), que s’adapta als formats de paper DIN; i la de

tres quarts (1:1,3), amb marges més petits i, per tant, més econòmica des d’un

punt de vista productiu.

Model de construcció geomètrica de la caixa, segons criteris tradicionals

Per a facilitar la lectura i dividir la informació segons els nivells d’importància,

cal tenir en compte el criteri de jerarquia. Les tres tècniques que il·lustren

aquest concepte són la jerarquia vertical-horitzontal, la jerarquia d’escala i la

jerarquia de la pregnància. És evident que la primera possibilitat de jerarquit-
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zació dels elements de la pàgina d’un anunci –titulars, textos i imatges– és la

seva ordenació a partir del criteri d’organització de la lectura d’esquerra a dreta

i de dalt a baix. La segona tècnica es fonamenta en la capacitat de determinar

el pes visual dels elements de la composició a partir de la mida que tenen.

La jerarquia de la pregnància implica un plantejament clarament gestàltic: les

figures més simples i regulars posseeixen més força visual.

El segle XX es va caracteritzar per l’exploració de les possibilitats estructurals de

l’espai gràfic. Els moviments constructivistes i, sobretot, els mestres de l’escola

suïssa defensaven l’aplicació sistemàtica de criteris normatius i objectius en la

pràctica del disseny gràfic. Aquesta filosofia de treball va facilitar el desenvo-

lupament dels models de maquetació reticulars.

Model de construcció reticular modular

Una pàgina composta amb una retícula té una estructura modular, caracterit-

zada per la suma d’unitats i, alhora, per la percepció d’aquests mòduls com

una totalitat.

La pàgina gràfica és una unitat narrativa. La disposició de titulars, blocs de

text i imatges construeix un discurs visual que té com a principal objectiu es-

tablir un recorregut de lectura en funció dels interessos de l’emissor –funció

d’ús–, però també cal seduir el lector –funció persuasiva–, dinamitzant la lec-

tura, estimulant la capacitat perceptiva del receptor, jugant amb els espais, els

formats, les escales i el color.
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La composició és el guió del director d’art. Quan utilitzem la tipografia

per a indicar direccions o li atribuïm un caràcter simbòlic incrementem

el ritme del nostre relat. També ens interessa fragmentar les fotografies,

dosificar-ne l’aparició, enfrontar-les, magnificar-les o dissimular-les. La

interacció entre els elements és més important que la significació de

cadascun per separat.

Tradicionalment, les retícules són estructures geomètriques regulars que con-

noten valors establerts: ordre, organització, disciplina mental. La seva estètica

classicista actua com una metàfora d’ordre, rigor i credibilitat: aquests són els

fets, aquest n’és l’ordre i aquesta n’és la importància.

Exemple de cartell amb estructura modular visible

Els artefactes modulars –anuncis, catàlegs, fullets, webs, etc.– són la promesa

d’un ordre, una “cosmovisió” de la marca. El seu caràcter institucional es troba

en la seva lleialtat estètica a la idea de món organitzat, industrial, eficacista,

tan propera a les cultures empresarials que encarreguen aquests artefactes. No

hi trobem gaires diferències entre l’arquitectura d’un local comercial i els seus

anuncis, rètols o catàlegs. L’artefacte gràfic és coherent amb l’imaginari tridi-

mensional de qualsevol marca. Quan això no passa, podem intuir un proble-

ma de comunicació.
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Web de Zara.

L’antiretícula

Les tendències gràfiques alternatives, l’underground, el punk, els moviments de protesta,
són exemples de la necessitat de les estètiques alternatives de trencar amb la “dictadura”
visual de les composicions clàssiques o reticulars, per a crear un nou imaginari antisis-
tema. Les composicions alternatives opten per la irregularitat compositiva com a forma
d’expressió d’un ideari diferent. La paradoxa és la capacitat de la publicitat d’adaptar
codis alternatius als artefactes comercials, despullant-los de l’ètica, però mediatitzant-ne
l’estil.
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Cartell pop de Wes Wilson (1967)

El relat audiovisual és el resultat de la projecció d’un gran nombre d’imatges

fixes, els fotogrames, que són percebudes com una imatge en moviment, però

són imatges planes delimitades per un quadre. Aquesta analogia material entre

la imatge fixa i la imatge seriada condiciona les característiques de la compo-

sició audiovisual, el seu fonament és d’arrel plàstica, com en qualsevol arte-

facte imprès. Tanmateix, la impressió de realitat que emana de la narració au-

diovisual ens fa pensar que estem visualitzant només un fragment d’un espai

imaginari, allò que anomenem camp. El quadre limita l’espai visible d’aquest

camp, el que no veiem és el que anomenem fora de camp. D’aquesta manera,

el camp i el fora de camp esdevenen una unitat: l’espai fílmic.

La profunditat de camp

La percepció de profunditat és una de les tècniques més habituals de l’audiovisual per
a reforçar la sensació de realisme. La perspectiva, com a tècnica que defineix un punt
de vista, el de l’espectador, facilita la percepció de tridimensionalitat de la imatge i la
profunditat de camp. La nitidesa de la imatge representada entre el punt més proper i el
punt més llunyà ajuda a crear la impressió que els objectes són propers, un recurs estètic
que esdevé recurs retòric quan es manipula amb funcions narratives.

Les unitats del discurs audiovisual, els plans, també afecten la composició de

la imatge, el salt de plans de diferents escales –des dels primers plans fins als

plans generals– i la durada dels plans –més llargs o més curts– afecta el ritme
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del relat, però també la interpretació de la informació que ens aporten els

objectes disposats en la superfície del quadre. La composició dels objectes en

funció dels plans és conseqüència de la utilització de la figura humana com a

referència i de les convencions de la representació humana pròpies del gènere

pictòric del retrat: el primer pla és un bust i el pla general és un retrat de cos

sencer. Però l’enquadrament també implica l’adopció d’un punt de vista, com

el picat o el contrapicat, un moviment, la panoràmica i el tràveling (travelling)

–de desplaçament o de tipus òptic, el zoom– i una durada.

El factor que trenca més durament l’analogia entre la composició de les imat-

ges estàtiques i les imatges seqüencials és el moviment dins del quadre. La

percepció dels objectes desplaçant-se en un espai obliga a fer un exercici de

composició visual dinàmica. Cal valorar l’efecte significatiu que provoca un

desplaçament en el context d’una acció dramàtica.

1.3. La posada en escena

És difícil cridar l’atenció o provocar cops d’efecte quan dissenyem un catàleg

de recanvis de rentadores, tanmateix, la direcció d’art ens mostra les possibi-

litats de la “posada en escena” visual a partir de la tradició compositiva de la

pintura, la fotografia i el cinema.

Les fotografies o les il·lustracions amb personatges o objectes ens indiquen les

relacions entre els personatges i el seu “paper”. La composició d’una imatge

és l’art d’establir un relat intern, la posada�en�escena, la creació de l’espai

d’acció dels personatges i els objectes són elements que signifiquen, que ens

comuniquen coses.

Anunci de J&B. Interacció entre objecte hiperbòlic, espai i personatges
La il·lusió de la
representació

Qualsevol posada en escena
es fonamenta en la il·lusió de
la representació. L’ambició de
qualsevol anunci és la identifi-
cació del receptor amb la imat-
ge elaborada pels creatius.
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Però, quins són els�gèneres de la representació publicitària? Els de la pintura:

el bodegó, el retrat, el paisatge i la història.

Un dels gèneres més habituals de la publicitat gràfica és el “bodegó”. Una

composició centrada en la representació visual de l’abundància –incitadora

del consum–, en què l’objecte esdevé subjecte protagonista i es troba a la vis-

ta, pràcticament “a tocar” de l’espectador. El bodegó�publicitari és un gène-

re hereu de la tradició de les “natures mortes” de la pintura, dels modes de

representació de l’“instant”.

Super Block. Bodegó de producte amb un enginy visual que
s’interpreta gràcies al titular “Divendres tretze”.
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Adidas: Bodegó de producte i un fons neutre

A més, com a negació d’aquest format de bodegó atemporal, hi ha el bodegó

narratiu, en què el moment de la representació és una suma de signes que esti-

mulen el caràcter detectivesc de l’espectador: com es poden deduir les accions

i les actituds dels personatges absents de la imatge mitjançant els objectes pre-

sents? En un bodegó narratiu, la disposició dels objectes i l’espai escènic faci-

liten la reconstrucció d’un relat imaginari, ens “parlen” del caràcter, l’edat i els

desitjos d’uns personatges que som nosaltres, el públic objectiu de l’anunci.
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Anunci de Lipton, un bodegó en un decorat

L’art publicitari ha desenvolupat una altra variant del bodegó fronterera amb

el gènere del retrat. Alguns anuncis semblen bodegons de producte, amb els

objectes en primer terme; ben definits i il·luminats, però, en segon terme, hi

apareixen figures o fragments de figures humanes. Aquest subgènere és ric en

matisos psicològics i reforça el caràcter narratiu dels bodegons.

De vegades, el�retrat en publicitat acostuma a adoptar el codi del retrat perio-

dístic actual. Interessa la instantània, la recerca de l’espontaneïtat, la captació

del moment vital. A diferència del retrat de moda, en què els retrats semblen

icones escultòriques, el retrat publicitari rebutja el hieratisme de les imatges

que anuncien roba. La publicitat és una promesa de consum, de consum de

productes o serveis i de consum de plaer i de temps vital. Però aquests perso-

natges retratats no tenen pensaments, són simulacres de nosaltres mateixos.

Per això els personatges representats són especialment anònims.
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Creu Roja. Retrat de grup amb registre periodístic

PSP. Retrat de grup amb registre publicitari clàssic

Un subgènere molt particular del retrat publicitari és el retrat�escultòric. Els

anuncis de productes dermoestètics són hereus de l’escultura clàssica. La pu-

blicitat cosmètica fuig de la posada en escena eròtica pròpia del sector dels per-

fums o les vacances. El cos “dermoestètic” és un cos idealitzat. Com a l’estètica

clàssica, el fotògraf elimina les imperfeccions del cos dels models fins a vorejar

els límits de la “divinitat” corporal.



CC-BY-NC-ND • PID_00201675 23 L’adaptació dels llenguatges visuals al discurs de la publicitat

Chanel. Retrat escultòric

Una altra categoria de retrat idealitzat es troba en el sector de l’automòbil.

Aparentment, els anuncis de molts automòbils els podem inscriure com a pai-

satges, perquè el producte es configura en relació amb un entorn natural, però

són retrats idealitzats, en què l’objecte es troba més enllà del pla real. Avui, els

cotxes prediquen un altre món, una altra vida, en el context d’una naturalesa

que ens remet al paisatgisme romàntic del segle XIX. Mitjançant el producte,

l’home pot recuperar el “paradís perdut”.

Oli Castrol. Paisatge distòpic, metàfora de fugida
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El�paisatge és un signe que enriqueix semànticament els atributs del producte,

el seu valor sempre és simbòlic.

Diesel, gènere de paisatge

La�pintura�històrica va educar els espectadors occidentals en la lectura de les

imatges estàtiques que sintetitzen un moment històric. El decorat, el vestuari,

la gestualitat i la iconografia són els elements que faciliten la interpretació de

la pintura històrica antiga i d’un anunci modern. L’anunci que explica una

història fuig de l’informalisme de la fotografia instantània i del hieratisme del

retrat de moda. No hi ha gaire diferència entre el detallisme que necessitava

David per a retratar la coronació de Napoleó i la cura d’un director d’art en la

composició d’una fotografia que explica la història d’una parella que es coneix

en un bar gràcies a un telèfon mòbil. La funció de la pintura i l’anunci és

provocar l’adhesió de l’espectador al relat.
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Anunci de Golf amb una posada en escena que reprodueix el Sant Sopar de Leonardo da Vinci.

Espot de Pepsi amb una posada en escena inspirada en l’escenografia i la
planificació de l’espaguetti western
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2. La retòrica visual, la significació del missatge
publicitari

2.1. La codificació visual

Durant el passat segle la literatura sobre el discurs publicitari es va concentrar

en la naturalesa argumentativa dels anuncis com a relats persuasius. Els pro-

fessionals van coincidir a destacar el caràcter retòric d’aquesta argumentació

i els teòrics van iniciar un procés de reflexió sobre els mecanismes interpreta-

tius dels anuncis.

L’arrel dels models d’interpretació del discurs publicitari es troben en les apor-

tacions de la retòrica clàssica i de la nova retòrica. Però els primers responsa-

bles de l’anàlisi científica del discurs publicitari van ser els semiòtics. En els

anys seixanta, els textos de Barthes, Durand, Eco i Péninou van permetre con-

solidar a Europa una teoria i una pràctica de la semiòtica aplicada a la imatge

i a les tècniques de la comunicació publicitària. Posteriorment, la necessitat

de comprendre la complexitat del caràcter seductor de la publicitat va obligar

a obrir el marc de la semiòtica a aportacions més psicològiques, com les de

Victoroff, o més retòriques, com les de Bonsiepe.

Taula 2. Evolució dels models d’interpretació i elaboració dels missatges publicitaris

Retòrica clàssica Estudi de les parts del
discurs

Semiòtica Estudi dels signes

Nova retòrica Teoria analítica de
l’argumentació

La retòrica es concentra en el punt de vista del receptor i
s’articula mitjançant les figures retòriques.

La semiòtica ajuda a simplificar i
sintetitzar el discurs sense perdre
de vista el significat dels signes.

El pioner

Barthes Primera anàlisi del significat de les imatges. Estableix el ca-
ràcter denotatiu i connotatiu de les imatges. El text “anco-
ra” el missatge. Barthes destaca la polisèmia de les imatges
i la seva capacitat de projectar significats, sense el text no
es pot fixar la significació del discurs visual.

Seguidors de Barthes

Durand Classifica les imatges retòriques publicitàries però es limita
a traslladar les categories lingüístiques del text a la iconici-
tat.

Péninou Enfronta text i imatge. La funció instrumental del text con-
tra la funció lúdica de la imatge.

Font: elaboració pròpia
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Victoroff Aporta una visió psicològica que potencia la funció poètica
del missatge i destaca la personalitat seductora del discurs
publicitari. Les figures retòriques són “condensacions” icò-
niques dels raonaments escrits.

Noves aportacions posteriors a Barthes

Bonsiepe Estableix que la publicitat és un llenguatge bimedial. Text i
imatge es complementen retòricament. La retòrica serveix
per superar les limitacions semàntiques del llenguatge.

Relació text-
imatge

Eco Estableix cinc nivells per a la imatge publicitària: icònic, ico-
nogràfic, tropològic, tòpic i entimemàtic. Destaca la banali-
tat informativa dels anuncis i la seva funció fàctica.

Lehman La comunicació sorgeix de la percepció immediata i sintèti-
ca. Hi ha altres formes de comunicació a part de la llengua.

Valor tipogràfic
del text

Dogana El llenguatge publicitari centra tot l’interès en les qualitats
estètiques de les paraules.

Farassino A diferència de la retòrica verbal, els trops de la retòrica vi-
sual són exclusivament de caràcter connotatiu.

Iconografia

Cornu La imatge publicitària és un mirall dels valors socials, no
pot sotmetre’s a l’esquema verbal. La imatge és un codi or-
ganitzat en tres subcodis: perceptiu, icònic i iconogràfic.

Morfologia de
la imatge

Moles i Costa La imatge i el text són llenguatges, un descriu i demostra i
l’altre representa i mostra. La morfologia i la imatge són el
fonament del seu llenguatge.

Argumentació
icònica

Adam i Bon-
homme

Desenvolupen el model d’argumentació publicitària d’Eco i
defensen la topografia oberta de les imatges.

Mite i publicitat Floch La interpretació actualitza el sentit de la imatge més enllà
de les limitacions de la semàntica, el mite és una estructura
inconscient.

Taxonomia re-
tòrica

MCQuarrie i
Glen

Simplificació de l’anàlisi de les figures retòriques en un
marc que facilita l’estudi quantitatiu de les operacions retò-
riques en els anuncis.

Font: elaboració pròpia

D’entre tots aquests investigadors, volem destacar el treball d’Adam i Bon-

homme (2000). Aquests autors observen les limitacions de la semiòtica, quan

s’endinsa en l’estudi de la imatge argumentativa, i proposen un acostament

a la imatge persuasiva des de referents retòrics. Mentre el llenguatge té una

sintaxi limitadora, la imatge té una topografia oberta i especialitzada que no-

més permet operacions lingüístiques genèriques. Resulta més difícil classificar

les unitats figuratives de les imatges que les unitats lèxiques del llenguatge. La

imatge publicitària no funciona com una proposició tancada, la seva interpre-

tació depèn de la predisposició del receptor a fer un esforç de descodificació

de l’anunci.

Els anuncis també són suports informatius. Un artefacte de comunicació que

destaca una oferta utilitza les eines de la retòrica per a millorar la capacitat del

missatge de cridar l’atenció –el preu es fa més gran, els colors són més vius, les
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fotografies dels productes tenen més importància que els personatges que sur-

ten en els anuncis. Mitjançant els codis de la imatge es comuniquen concep-

tes, es donen elements de valoració, es connoten idees i s’insinuen actituds.

Aquest esquema presenta una descripció de la gestió dels codis de la imatge

representada en els anuncis com a elements que faciliten la significació del

discurs visual.

Taula 3. Esquema d’organització dels codis publicitaris

Codis plàstics Codis narratius Codis estètics Codis simbòlics

Morfològics: El punt,
la línia, el plànol, el
color, la textura, etc.

Temporals:
Simultani i seqüencial

Gèneres:
Èpica, lírica, drama,
comèdia

Figures�retòriques:
Metàfora, paradoxa,
metonímia, el·lipsi, hi-
pèrbole, etc.

Cognitius:
Pregnància, proximi-
tat, similitud, tanca-
ment, etc.

Espacials:
La composició com a
posada en escena

Registres�estilístics
publicitaris:
Ficció, fragments de
vida, testimonial, etc.

Llocs�comuns:
De text i imatge. De
figura, d’objecte, ges-
tuals, cromàtics, etc.

Composició�visual:
Estructura, jerarquia,
direccions visuals, etc.

Registres�mediàtics:
Cine, televisió, prem-
sa, còmics, animació,
etc.

Iconogràfics:
Arquetips, art, cultura
popular, simbologia,
etc.

Tipografia:
Com a forma

Gèneres�i�registres
musicals

Tècniques�visuals:
Simetria, passivitat,
opacitat, fragmenta-
ció, etc.

Tipografia:
Com a expressió

Color:
Com a símbol

Font: elaboració pròpia

Hem classificat els codis en quatre blocs per establir un criteri d’organització

que ens ajudi a modelitzar el discurs publicitari. Resulta evident que els codis

visuals es poden llegir a partir de la seva dimensió material, com a formes, fi-

gures, espais, colors i, alhora, interpretar-ne la dimensió simbòlica. Una com-

posició és una estructura sintàctica, però també semàntica i significadora. Ex-

plicarem breument aquest marc de classificació.

1)�Els�codis�plàstics

Els codis�plàstics es corresponen als elements morfològics de les imatges que

construeixen l’espai icònic. Són elements materials, la seva presència és tangi-

ble en la imatge. El valor de cada element depèn del context. La seva combi-

nació determina la significació plàstica del conjunt, però cada un té propietats

particulars.
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“Balls” (2006), espot de Sony. El color i les pilotes creen un relat fonamentat en
els elements plàstics de les imatges.

Els codis� cognitius són conseqüència de la capacitat perceptiva dels es-

pectadors, tal com explica la psicologia de la forma. Els objectes percebuts

s’organitzen en la ment com a estructures en les quals els elements plàstics

interactuen i faciliten el reconeixement d’una forma més o menys arquetípica.

Exemple

La composició�visual és el primer nivell d’organització dels elements que configuren la
imatge i determinen el sentit del missatge. La composició “activa” la imatge, com veurem
quan parlem de les tècniques visuals.

La tipografia és la representació visual del llenguatge escrit en el camp de la

imatge.

Anunci de FedEx. Una representació tipogràfica

2)�Els�codis�narratius

La representació de l’espai�i�el�temps en la imatge és conseqüència de la ten-

dència de la publicitat de representar un succés, més o menys anecdòtic, més

o menys dramatitzat, però, en definitiva, una imatge que condensa una nar-

ració.
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La composició�espacial és l’instrument necessari per a desenvolupar aquests

efectes de temporalitat en el marc de l’espai del “quadre”, sobretot la compo-

sició entesa com a “posada en escena” del relat. Aquest�codi�de�l’espai�escè-

nic�defineix�l’espai�de�la�representació, reforça la significació de la imatge.

La creació de l’escenari on es desenvolupen els elements més significatius del

discurs visual és una adopció de la tradició teatral, que alhora va ser una apro-

piació de l’escena pictòrica. La publicitat ha creat un catàleg d’escenaris ideals

per a cada tipologia de producte. L’escenari aporta informació i ajuda a crear

una atmosfera adequada per a comunicar els valors de la marca. En la creació

de la posada en escena, els codis cromàtics ajuden a establir la semàntica dels

productes i en faciliten el record. També tenen un significat cultural i simbò-

lic, per això els hem inclòs en el bloc dels codis simbòlics. La llum informa

sobre les formes de la composició, les apropa o les separa, suggereix o focalitza

l’atenció, determina els volums, aporta contrast i dramatitza l’escena, perquè

permet jugar amb les ombres.

Anunci de Diesel que fa una paròdia del perill del canvi climàtic. És una posada en escena d’un
paisatge tropical on es veuen les escultures de les muntanyes Rushmore enfonsades en el mar.

3)�Els�codis�estètics

Quan ens referim als codis estètics pensem en els aspectes formals de les imat-

ges quan aquestes s’organitzen a partir de criteris estilístics. No ens referim

a la consideració del problema de la bellesa a la publicitat. Aquest no és un

dels objectius dels anuncis. La tradició estètica occidental sempre ha establert

varietats, categories, maneres, gèneres o ordres en les arts plàstiques i la lite-

ratura. Els gèneres o categories són conceptes que van néixer amb la cultura

clàssica i que s’han transmès de generació en generació, independentment de

les èpoques, mentre que els estils es corresponen a les “maneres” que adopten

els artistes en una època concreta.
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Què entenem per gènere en publicitat? La Poètica d’Aristòtil destaca l’èpica,�la

tragèdia,�la�comèdia�i�la�lírica com a gèneres literaris fonamentals. Aques-

ta tradició es va estendre a totes les arts. Amb el temps, la crítica cultural va

desenvolupar un mapa de gèneres i subgèneres en totes les formes artístiques.

Tants, que avui confonem gènere i estil. Però la veritat és que, malgrat el do-

mini de la comèdia, tots els gèneres clàssics es troben en els anuncis. Els crea-

tius no poden elaborar un “argument” per a un anunci sense provocar aquest

“efecte” de gènere. El cowboy de Marlboro és un arquetip, un caràcter, que

iconogràficament pertany al western, i així i tot el western es construeix sota

l’ombra de l’èpica.

Anunci dels anys vuitanta amb el cowboy de Marlboro

Neumàtics Hankook (2011). Exemple de gènere èpic
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La Casera (anys vuitanta). Exemple de gènere de comèdia

Levi’s. “Go Forth” (2011). Exemple de gènere líric

“Childrens see. Childrens Do” (2006). Exemple de gènere tràgic

Hi ha tota una tradició classificatòria dels estils�dels�anuncis, des dels anun-

cis notícia i els anuncis problema-solució del segle XIX, fins als “fragments de

vida” o els “fragments de cinema”, passant pels clàssics anuncis de demostra-

ció, humorístics, musicals, de presentador, testimonials o de dibuixos animats.

Aquests estils són categories que neixen de la pragmàtica publicitària, són con-
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vencions acceptades pels creatius i pels espectadors. Respecte als registres me-

diàtics, responen a l’apropiació intertextual que fa la publicitat dels mitjans,

els llenguatges i els suports que utilitza.

Exemple d’anunci d’estil testimonial per a una escola d’arts marcials

D’una banda, la�música és un llenguatge que avui dia actua com a eix emoci-

onal del discurs publicitari i com a aliat en construcció d’un marc de referèn-

cies culturals per als receptors. De l’altra, la dimensió estètica i expressiva de

la�tipografia obre la porta a un marc amplíssim de registres estilístics per a

les paraules. Sobretot gràcies a les noves possibilitats del programes de gràfics

animats (motion graphics), el nou disseny audiovisual.

Mercedes Benz. Exemple d’espot amb tipografia animada

4)�Els�codis�simbòlics

Els símbols són l’energia de la cultura, mai desapareixen, sempre es transfor-

men. La iconografia ens demostra que qualsevol imatge és com una ceba, po-

dem despullar una capa i en trobarem una d’anterior.
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El principal arsenal simbòlic de la publicitat és retòric. Les figures�retòriques

són l’instrument utilitzat per a jugar indefinidament amb el grans tapís dels

símbols, però no són l’únic recurs, els arquetips publicitaris són font de múl-

tiples codificacions.

Ikea, “Lamp” (2003). Figura retòrica d’antropomorfisme d’un objecte per a
dotar-lo de sentiments

Un arquetip es refereix a un patró original, un model d’imitació. Un concepte

que fa referència a alguna cosa arrelada profundament en la nostra cultura.

La tradició junguiana va parlar dels arquetips com a estructures psíquiques

gairebé universals, conjunts simbòlics que les persones compartim a través de

l’herència. I l’herència és el mite, el relat, la dramatització dels arquetips com

a models exemplars dels aspectes més importants de l’activitat humana.
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Frigo, la colla d’amics. Un arquetip de grup

Els estereotips són “adjectivacions” dels arquetips. Tradicionalment, un este-

reotip era un motlle tipogràfic, una empremta fixada permanentment, però

els arquetips publicitaris no són permanents i no són instrument d’un discurs

ideològic prefixat. El valor de l’estereotip, però sobretot dels arquetips, és que

sempre es descodifiquen de la mateixa manera, són símbols inequívocs.

Águila Amstel, “Sabemos lo que nos gusta” (2010). Estereotips de gènere



CC-BY-NC-ND • PID_00201675 36 L’adaptació dels llenguatges visuals al discurs de la publicitat

La publicitat no delega la seva eficàcia comunicativa només en els aspectes

externs del missatge ni en els elements més evidentment manifestos, sinó que

també, i en moltes ocasions, la confia als components simbòlics i a les estruc-

tures arquetípiques, que no poden ser percebudes d’una manera conscient,

però que actuen de manera inconscient.

Aquestes estructures arquetípiques es configuren com una suma de codis, en-

tre els quals destaquen els llocs�comuns –verbals, gestuals, de figura, color, o

acció− que responen a la necessitat de crear un model que faciliti una identi-

ficació ràpida i comprensible i que eviti una descodificació massa sofisticada.

Els llocs comuns visuals són talps formals, col·laboren en la definició dels es-

tils publicitaris.

Anunci de Wolkswagen. El lloc comú de l’anell de compromís evoca el gest del vincle de parella
i projecta el missatge de la marca “Forever”.

Les tècniques�de�comunicació�visual, segons la tradició del disseny gràfic,

pretenen demostrar que la composició és un mecanisme d’expressió. Les for-

mes configuren el missatge i aporten significació. És un criteri que barreja con-

ceptes de la psicologia de la Gestalt amb criteris de les arts plàstiques i de la re-

tòrica visual. A més, una determinada combinació de colors provoca en el re-

ceptor unes determinades associacions, facilita la identificació de les marques

i ajuda a comunicar valors, però els significats dels colors no són universals,

sinó conseqüència de la cultura.
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Anunci de les navalles Victoronox. Composició simètrica i color vermell

Aquesta estructura de codis només és un tast de la capacitat dels anuncis de

transformar qualsevol element de la representació en un signe que contribueix

a la significació del missatge publicitari.

2.2. Els registres de l’audiovisual

L’anunci audiovisual desplega el seu missatge en dos registres: el registre sonor

i el registre visual.

El registre sonor es divideix en: paraula, música, efectes sonors i silencis. La

paraula es divideix entre els diàlegs –habituals en els espots amb personatges

i situacions–, i la veu en off, sovint descriptiva i gairebé “declamatòria”, quan

s’utilitza per a anunciar l’eslògan de la campanya.

Free Damm. “El Migdia”. (2012), Exemple de veu en off descriptiva

La música en publicitat té una funció recordatòria molt important. No es li-

mita a “il·lustrar” el relat audiovisual, codifica semànticament els valors de

la marca –utilitzar música clàssica o popular ajuda a definir el caràcter d’un

producte–, col·labora en el registre de la història –dramàtic, violent, humorís-
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tic, etc.– i emfatitza la projecció social de la campanya –pensem en la sinèrgia

entre espots i cançons populars–. Per últim, cal destacar l’ús que es pot fer de

les lletres de les cançons per a associar-les al missatge verbal. El jingle –la cançó

escrita per a fer un anunci– és l’assimilació de la música amb el text.

Honda. “Impossible dream” (2006). Un musical

Pel que fa als efectes�sonors o el silenci, són tècniques retòriques que faciliten

la percepció de l’espectador.

El registre visual de l’anunci audiovisual comparteix molts elements amb la

publicitat gràfica: el grau d’iconicitat, l’objecte anunciat, els personatges, el

color, el moviment, els plans, la tipografia i la marca, però l’espot televisiu és

una unitat narrativa en què es poden utilitzar més elements visuals i, per tant,

amb més càrrega de significació que en un anunci bidimensional.

Actualment, les noves tecnologies han acostat el món dels gràfics a la produc-

ció audiovisual. A més del disseny audiovisual de les cadenes de televisió, que

desenvolupen caretes de canal, símbols gràfics i mosques, cortinetes, capçale-

res de programes i peces d’autopromoció de la programació, és habitual des-

cobrir espots realitzats a partir d’una concepció molt gràfica del discurs.

Avui els registres audiovisuals es poden dividir entre la publicitat d’estil cine-

matogràfic, els espots amb estils propis de la publicitat (com els testimonials),

la publicitat que imita els formats de televisió i els anuncis amb criteris gràfics.
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Carrefour. Exemple d’espot d’estil publicitari (argumentació d’oferta)

Michelin. Exemple d’espot d’estil publicitari (mascota de la marca)

Casa Tarradellas. Exemple d’espot de registre de televisió (reportatge)
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Honda. Exemple d’espot de registre gràfic

Audi. Exemple d’espot de registre gràfic
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Resum

La iconicitat s’oposa a l’abstracció: una imatge abstracta no és una represen-

tació, és la designació d’una idea. En els anuncis es visualitzen aquests nivells

d’iconicitat i fins i tot es combinen.

Hi ha dos tipus de temporalitat en la imatge que determina la narrativitat dels

anuncis gràfics: la seqüència i la simultaneïtat. La seqüència es produeix per

la successió d’imatges en un simulacre d’esquema temporal, una cronologia

progressiva d’imatges. La simultaneïtat, pròpia de les imatges aïllades, acon-

segueix crear un efecte de progressió a partir dels elements espacials contin-

guts en el marc i organitzats sobre la perpendicular o l’horitzontal del quadre.

En un anunci, les fotografies o les il·lustracions amb personatges o objectes

ens indiquen les relacions entre els personatges i el seu “paper”. La composició

d’una imatge és l’art d’establir un relat intern, la posada�en�escena, la creació

de l’espai d’acció dels personatges i els objectes són elements que signifiquen,

que ens comuniquen.

Els anuncis també són suports informatius. Un artefacte de comunicació que

destaca una oferta utilitza les eines de la retòrica per millorar la capacitat del

missatge de cridar l’atenció –el preu es fa més gran, els colors són més vius, les

fotografies dels productes tenen més importància que els personatges que sur-

ten en els anuncis. Mitjançant els codis de la imatge es comuniquen concep-

tes, es donen elements de valoració, es connoten idees i s’insinuen actituds.

Els codis visuals es poden llegir a partir de la seva dimensió material, com a

formes, figures, espais, colors i, alhora, interpretar-ne la dimensió simbòlica.

Una composició és una estructura sintàctica, però també semàntica i signifi-

cadora.
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Activitats

1. La codificació dels anuncis

Mireu aquests dos anuncis i feu una descripció de les tipologies de codi que observeu en
funció del quadre d’organització dels codis publicitaris.

Espot “Childrens see. Childrens Do” (2006)

2. Creació d’una campanya d’anuncis gràfics

Aquesta activitat complementa l’activitat del mòdul de “Fonaments de la direcció d’art”.
Elaboreu tres anuncis de gràfics en un format DIN A4. Cadascun ha de correspondre a un
gènere: el bodegó, el retrat, el paisatge i la història.

Cas: Marketplace. Fira d’entitats de voluntariat, lloc de trobada entre empreses i entitats.

Creació�d’una�identitat�visual

L’activitat d’aquest mòdul és un projecte pràctic sobre la creació d’una identitat visual per
a una marca.

Per a dissenyar aquest identitat no us cal dominar els programes informàtics professionals,
amb un programa de tractament de textos ja es poden fer formes simples.

Cas: Marketplace. Fira d’entitats de voluntariat, lloc de trobada entre empreses i entitats.

• L’empresa/marca: Federació Catalana del Voluntariat Social
• El producte/servei: mercat d’accions de voluntariat per a empreses



CC-BY-NC-ND • PID_00201675 44 L’adaptació dels llenguatges visuals al discurs de la publicitat

• La història: experiència europea vinculada a polítiques de responsabilitat social corpora-
tiva

• El mercat: entitats socials de voluntariat
• El públic objectiu: empreses amb sensibilitat social
• Objectius de màrqueting: identificació de les entitats socials com a socis de les polítiques

de voluntariat de les empreses que tenen o volen tenir programes de voluntariat
• Target group / públic objectiu: responsables de recursos humans, directors de comunicació

i màrqueting
• Objectius de la comunicació: captar entitats col·laboradores de l’esdeveniment i fer una

crida a l’assistència de persones interessades en el voluntariat corporatiu

Webs de consulta:

Xarxa de Voluntariat Social de Catalunya

Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)

Metodologia de treball:

• Feu una estructura modular simple per a situar els elements de l’anunci.
• Trieu una imatge per a cada anunci en funció del gènere.
• Redacteu un titular per a combinar el llenguatge escrit i el llenguatge visual en cadascun

dels anuncis i doneu forma al missatge publicitari.
• Situeu la imatge com a fons, el titular (amb la mateixa tipografia) en els tres anuncis.
• Situeu el bloc de text amb un espai més petit. Text del bloc: “El Markeplace es un punto de

encuentro entre empresas, administraciones y las organizaciones de voluntariado. Ven a
potenciar la red social de nuestra comunidad”.

• Col·loqueu el logotip de la marca en l’angle inferior dret.

Podeu utilitzar un rectangle blanc per separar el bloc de text i el logotip de la fotografia.

Exemples

http://www.voluntaris.cat/voluntaris
http://marketplace.voluntaris.cat/edicio2011/
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