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"La publicidad de masas es la más brillante demostración de la ilusión que 

tiene el hombre por ser libre. 

 

La industria ya no está para satisfacer necesidades reales: tiene que 

crear necesidades que satisfará. Imitemos al cocinero: empezó a cocinar 

para dar de comer a los hambrientos. Acabó por cocinar de forma que les 

entre ganas de comer a los que no tiene hambre." 

 

Detoeuf, A. (1997). Reflexiones de O.L. Barenton (Empresario de principios 

de siglo). Barcelona: Gestión 2000. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’obsolescència programada és un terme poc conegut. Un frase típica dels 

nostres pares i avis és: A la meva època tot durava més. Molts consumidors 

som conscients que actualment és una realitat, els productes duren menys o 

almenys aquesta és la sensació que tenim, però realment sabem el per què?  

 

Parles d’obsolescència programada i la majoria de gent et mirarà amb 

estranyesa, el que no ho faci serà perquè ha vist el documental de Cosima 

Dannoritzer (2010) Comprar, tirar, comprar. Però tot i que el documental està 

molt ben plantejat, es centra molt en la història i el medi ambient, i no 

s’aprofundeix tant en altres temes.  

 

El motiu d’aquesta investigació resideix en aprofundir més en l’obsolescència 

programada en relació el camp comunicatiu. En el documental s’acusa a la 

publicitat i la moda de ser eines que fomenten l’obsolescència programada, 

però cóm? mitjançant quines eines? només la publicitat i la moda?... Aquestes 

són preguntes que poden venir de primeres a la ment d’un publicista, o d’una 

persona que treballi en el camp de la comunicació. Per tant, aquesta 

investigació busca ser un referent del tema en relació aquest camp. Hi ha pocs 

estudis i la majoria d’ells es centren en  l’economia o l’ecologisme, però tots ells 

culpen a la publicitat i no van més enllà. Aquesta investigació intentarà anar 

més enllà.  

 

El primer bloc correspondrà a tractar els objectius i preguntes sobre la 

investigació. És necessari establir unes fites per tenir en tot moment present 

l’objecte d’estudi. 

 

La informació és poder, així que el segon bloc de la investigació, el marc teòric, 

es centrarà en fer una retrospectiva en els orígens de la pràctica, la seva 

evolució històrica, i els actors involucrats: els consumidors, les organitzacions, 

la publicitat i la moda. Per tant, el marc teòric es dividirà en sis parts. Orígens, 

història, consumidors, organitzacions, publicitat i moda. Entendre d’on ve 
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aquesta pràctica és essencial per comprendre l’obsolescència que tenim avui 

en dia.  

 

Els consumidors es tractaran des del punt de vista del màrqueting. 

L’obsolescència programada afecta directament al consumidor, és un factor 

que hem de tenir clar, per tant, com agent implicat en la pràctica hem 

d’aprofundir en qüestions que envolten al consumidor actual des de la 

perspectiva del màrqueting, ja que no hem d’oblidar que la investigació es 

centra en aprofundir en el camp comunicatiu.  

 

El tractament de les organitzacions respon a que l’obsolescència programada 

és una pràctica que decideix una organització de posar en marxa en el seu 

producte, i les conseqüències van més enllà de molestar als consumidors, 

arriben al medi ambient. És important conèixer els valors i l’ètica actual de les 

organitzacions, quines eines comunicatives hi ha involucrades i una part de la 

legislació que pot ajudar a les empreses.  

 

Pel que fa la publicitat i la moda. Són dues eines claus que juguen un paper 

molt important en relació l’obsolescència programada. Latouche (2014) les 

assenyala com les principals eines culpables del foment de l’obsolescència 

programada, així que la investigació aprofundirà en els temes en relació 

l’objecte d’estudi per veure quins elements i quines teories es contemplen. 

 

En el següent bloc, la metodologia, es mostrarà la proposta per aconseguir els 

objectius marcats en el segon bloc, on determinem les preguntes i fites de la 

investigació. Es selecciona la població i la mostra que s’analitzarà a través 

d’una metodologia pactada. L’anàlisi consisteix en analitzar un seguit d’anuncis 

per tal de donar resposta a la pregunta inicial.  

 

En el cinquè bloc, anàlisis de resultats i conclusions, s’exposaran els resultats 

extrets de l’anàlisi efectuada en el bloc de metodologia. És un apartat amb gran 

importància ja que els resultats donen resposta a les preguntes plantejades de 

la investigació. 
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Finalment el sisè apartat correspon a la bibliografia. Per tal que qualsevol 

persona que llegeixi aquest treball pugui consultar les fonts a les quals es fan 

referència en la investigació.  

 

2. PLANTEJAMENT DE LA INVESTIGACIÓ 

 

2.1. Pregunta inicial  

De quina manera les eines comunicatives fomenten o poden fomentar 

l’encobriment de l’obsolescència programada en la societat de consum actual? 

 

2.2. Definició objecte d’estudi 

La present investigació  pretén identificar els tipus d’obsolescència existents 

que intervenen en la societat de consum actual, l’existència d’una voluntat 

d’obsolescència programada i els factors comunicatius que fomenten el 

fenomen.  

 

Partint de la base que la publicitat i la moda hi juguen un paper important, es 

pretén conèixer les eines comunicatives i/o estratègies publicitàries que 

intervenen en el procés de creació de necessitats i acaben fomentant una 

obsolescència encoberta i un determinat comportament dels consumidors.  

Es tindran en compte tant l’evolució del concepte, les eines comunicatives, 

l’evolució de la societat de masses i, conseqüentment, la dels consumidors 

actuals. A més, la investigació seguirà l’eix d’observar mitjançant metodologies 

de les ciències socials com les eines de comunicació segueixen afectant a les 

diferents vies de l’obsolescència  en els mercats actuals. 

 

2.3. Objectius de la investigació 

Objectiu general de la investigació 
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Detectar els factors que intervenen en l’obsolescència programada en 

l’actualitat. Més concretament estudiar casos actuals que permetin identificar 

les eines comunicatives de difusió del missatge, per influir sobre el 

comportament dels consumidors. 

 

Objectius Específics i preguntes d’investigació 

Estudiar l’evolució del concepte obsolescència programada per poder-lo 

entendre en l’actualitat.  

- Quina/es teories antecedents al naixement establert per Bernard London 

podrien haver sigut l’origen d’aquesta pràctica? 

- Què significava obsolescència en el seu origen i que significa en 

l’actualitat? 

- Quins factors sociològics van afavorir diversos tipus d’obsolescència? En 

què es diferencia cada tipus i a quin/s objectius respon?  

Identificar el comportament del consumidor en punts claus de la història de 

l’obsolescència programada 

- Què és la societat de consum? Com afecta el crèdit? 

- Com era el comportament del consumidor en el naixement de 

l’obsolescència programada? I en l’actualitat?  

- Per quines fases passa el comportament del consumidor? 

- Hi ha consumidors o associacions de consumidors que lluitin contra 

l’obsolescència programada? Què proposen? 

Estudiar els comportaments de les corporacions per tal d’esbrinar si fomentin o 

no l’obsolescència programada 

- S’ha fet servir la responsabilitat social corporativa com a eina per 

fomentar l’obsolescència programada?  

- Com afecta o pot afectar l’obsolescència programada a la imatge 

corporativa de els marques? Quines conseqüències es poden produir o 

s’estan produint en el comportament del consumidor? 
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- Quines legislacions vigents ajuden a la empreses a afavorir 

l’obsolescència programada? Quines legislacions sancionen aquestes 

pràctiques?  

- Quina relació (o contradicció) hi ha entre l’obsolescència programada 

fomentada per algunes organitzacions i el desig del consumidors de fer 

un consum més ecològic i eficient dels recursos limitats?  

Investigar com la publicitat i la moda poden fomentar l’obsolescència  

- Què és la teoria de la insatisfacció? 

- Què entenem per moda? Com afecta la moda a l’obsolescència 

programada?  

- La moda d’un consum responsable amb les 3R (reduir, reutilitzar i 

reciclar) s’enfronta directament amb la voluntat empresarial del foment 

del consum, derivat de l’obsolescència programada? 

- En que consisteixen la teoria del desig i la persuasió i quina influència 

tenen en les motivacions dels consumidors? 

- Quines són les paraules clau que inciten a crear necessitats noves 

constantment als consumidors? Són els mateixos termes que 

s’utilitzaven en el seu inici? 

 

2.4. Justificació de la investigació 

L’objecte d’estudi és un terme més aviat poc conegut. Hi ha pocs estudis i la 

majoria d’ells es basen en els principals autors que apareixen en el transcurs 

de la present investigació. Els autor principals apunten la publicitat i la moda 

com les causants del foment de l’obsolescència però aprofundeixen suficient en 

el tema. Aquesta investigació pretén mitjançant la investigació documental i 

l’anàlisi de contingut entendre per quins processos la publicitat i la moda inciten 

al foment de l’obsolescència programada.  
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3. MARC TEORIC I CONCEPTUAL 

 

3.1. Orígens 

3.1.1. De la destrucció creativa a l’obsolescència programada 

La present investigació tractarà el concepte de destrucció creativa com a origen 

de l’obsolescència programada. Principalment es focalitzarà en les idees de 

Friedrich Nietzsche com a principal motor del terme. S’escull aquest autor 

degut a que el filòsof recopila les idees d’anteriors autors com Goethe i 

Schopenhauer, que ja parteixen de les bases principals de la teoria. I per altra 

banda, l’economista Schumpeter que popularitza el terme en el món econòmic 

es basa principalment en les obres de Nietzsche. 

 

Es farà una breu explicació de l’evolució del terme. Cóm la idea que en un 

principi estava lligada a la moral va evolucionar fins a formar part de 

l’economia. Concepte que és popularitzat per l’economista Joseph Alois 

Schumpeter. La importància del terme en aquesta investigació és entendre com 

l’autor alemany Schumpeter, introductor d’aquesta idea a l’entorn econòmic, 

juga un paper important en el naixement de l’obsolescència programada molt 

abans que Bernard London com diuen altres autors, com Cosima Dannoritzer 

(2010) en la seva investigació.  

 

Trobem arrels de la teoria en la religió, com la cristiana i hinduisme, i en la 

mitologia grega i egípcia. La majoria de religions tracten la mort des de 

perspectives diferents però convergeixen en tractar la mort com un terme 

positiu. La cristiana diu: 

 

[...]En veritat, en veritat us ho dic: si el gra de blat, quan cau a la terra, no mor, 

queda ell tot sol, però si mor, dóna molt de fruit. 25Els qui estimen la pròpia 

vida, la perden, i els qui no l‘estimen en aquest món, la guarden per a la vida 

eterna. 

(Juan 12:23-26) 
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Com es pot observar, el blat ha de morir perquè pugui donar fruits, al igual que 

les persones han de morir per poder gaudir d’una vida eterna. Trobem la 

mateixa idea en la religió hinduista. La mort no és negativa, quan les persones 

moren es regenera en un altre ésser viu. El Karma serà l’encarregat de jutjar 

les seves accions per reencarnar la persona en un vida superior o inferior. En 

tot cas, la mort porta una nova vida, cosa que també viem en la mitologia grega 

i egípcia en el mite de l’au fènix. Tal com diu Reinert (2010:241), segons els 

egipcis Bennu i segons els grecs Fènix. En tot cas, fent referència a l’au que 

mor per renéixer de les seves cendres.  

 

La idea de destrucció creativa, tal com s’acaba de veure, és una idea que 

estava present en altres èpoques i va anar influenciant diferents filòsofs i 

cultures fins a arribar a economistes i finalment a la societat de masses.  

 

Com explica Portalcat (2009) en la seva 

web un exemple és la llegenda de l’ocell 

Fènix, llegenda extensa a diverses 

cultures però en totes elles es basa en la 

mateixa idea. L’au que mort i reneix de 

les seves pròpies cendres. Llegenda que 

s’ha convertit en símbol de renaixença 

per moltes cultures.  

 

Un cas va ser la catalana, que va adoptar 

el fènix per aparèixer com a imatge de la 

revista La Reinaixensa el 1871, degut al 

context polític de l’època es veu clara la 

relació de la mitologia amb el simbolisme 

del renaixement i la idea de la destrucció 

creativa. L’au ha de morir perquè es 

pugui tornar a crear. El català estava en desús, només s’utilitzava de portes 

endins, i gràcies al moviment cultural de la renaixença va ressorgir.  

 

Ilustració 1 – Portada la renaixensa 

Font: Portal català 



15 

 

Com explica Reinert i Reinert (2010: 241) el filòsof alemany Friedrich Nietzsche 

en les seves obres, però principalment en Así hablo Zarathustra (1978) va 

relacionar la idea de la destrucció creativa al pensament i no a l’economia com 

posteriorment van fer Sombart i Schumpeter. Destrucció creativa per Nietzsche 

feia referència a la idea central del concepte: ―El nacimiento de algo nuevo se 

basa en la destrucción de lo anteriormente existente.‖ (Hugo Reinert y Erik S. 

Reinert, 2010: 241) 

 

Però els conceptes naixement i destrucció, per Nietzsche, estaven relacionats 

amb la moral. Pel filòsof era necessari substituir la moral antiga, transcendental 

per una nova moral, la moral del “superhome”. Per crear la nova moral calia 

destruir l’anterior, i és en aquest punt on trobem la idea de destrucció creativa. 

―Siempre aniquila el que ha de ser creador‖ (Nietzsche, 1978: 96) 

 

Per Nietzsche la creació va lligada a la destrucció, però no a la inversa, i és la 

figura del noble la que té voluntat de crear, crear-se a sí mateix i disposar de 

voluntat de poder. Destruint sempre el que és anterior, però mai destruir sense 

haver creat. L’altre figura que es contraposa és la dels bons i els justos, que 

són descrits com a essers incapaços de crear, resistents al canvi i aferrats a les 

coses antigues. Segons Reinert i Reinert (2010: 152) una actitud criticada pel 

filòsof alemany que porta com a conseqüència l’estancament i la decadència 

espiritual. La voluntat de poder, no es refereix a la voluntat de dominar sobre 

els demès sinó en crear més enllà d’un mateix, conceptes com la generositat i 

l’auto superació. ―La voluntad de poder es la fuerza motora que se encuentra 

detrás de todos los procesos de cambio, prosperidad y evolución, tanto en el 

individuo como en la especie y en la sociedad‖ (Hugo Reinert, Erik S. Reinert: 

2010: 257) 

 

Les idees de Nietzsche, segons  Reinert i Reinert (2010: 264) van influenciar 

autors com Werner Sombart i Schumpeter. Com exposa Capitán Swing al 

publicar l’article de la Vanguardia (2010) Sombart va portar el terme destrucció 

creativa de la moral a l’ economia arribant a senyalar que la tala massiva de 
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boscos va crear la base del capitalisme del segle XIX. Apuntava que la 

desaparició de boscos va obligar a buscar substituts com el carbó o el coque. 

Seguim parlant del mateix concepte a grosso modo. Ha calgut la destrucció 

dels boscos perquè es descobrissin o més aviat s’utilitzessin altes recursos 

com a substituts de l’antic combustible. 

 

Schumpeter, segons Cerezo (2012) va ser l’economista que influenciat per 

Nietsche i Sombart va popularitzar el concepte per descriure’l com el procés de 

regeneració dels cicles econòmics, en el que la renovació dels models antics, 

gracies a la innovació, eren el motor que transformava a les persones i a les 

organitzacions afavorint el creixement.  

 

3.1.2. Adulteració 

Tot i que en la investigació es considera la idea de la destrucció creativa com a 

idea antecessora de l’obsolescència programada autors com Serge Latouche 

(2014) o Giles Slade (2006), consideren l’adulteració com la pràctica 

antecessora a l’obsolescència. 

 

L’adulteració segons Latouche (2014: 33 i 59) és una pràctica d’origen europeu 

va aparèixer a Estats Units a mitjans del segle XVIII. L’adulteració dels 

productes responia a la pràctica d’interferir en la qualitat o la quantitat d’efectes 

del producte per reduir costos, i accessòriament estimular la demanda de 

manera fraudulenta, utilitzant l’engany. Tenia una doble avantatge, reduir 

costos i accelerar el consum degradant la qualitat per guanyar més i obligar a 

consumir més. 

 

Com exposa Giles Slade:―To ―adulterate‖ originally meant to dilute a product in 

the simplest of processes, in the way that a whiskey trader might add water to 

his booze‖ (Slade, 2006: 77) 
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Com es pot llegir la pràctica va néixer lligada a la manipulació de la composició 

dels objectes per tal de reduir costos i vendre’ls a preus superiors. Altres 

exemple sobre l’adulteració moderna els exposa Latouche (2014: 54) quan 

explica el cas de les pròtesis mamàries de l’empresa PIP. En un mercat on 

l’empresa s’enfrontava contra una competència amb preus baixos, 

l’organització va decidir abaratir costos utilitzant un gel industrial molt més barat 

que l’anterior. Aquest canvi es va realitzar sense esmentar-ho enlloc. Van 

aconseguir grans beneficis a curt termini, però per contra, van provocar 

problemes de salut a unes 30.000 dones amb les seves pròtesis.  

 

L’adulteració tot i que té com a conseqüència augmentar la demanada, el seu 

principal objectiu és alterar la composició per abaratir costos. El concepte es va 

relacionar directament amb l’engany. Un cop es va descobrir que també 

augmentava la demanda es va anar variant la pràctica per desvincular-la de 

l’engany, parlant del concepte obsolescència progressiva. L’obsolescència es 

relaciona en deixar en desús un objecte i l’adulteració en l’engany.  

 

La rebaixa significativa del valor dels productes i el moviment contra l’estalvi va 

propiciar l’aparició dels productes d’usar i llançar. Segons Latouche (2014: 59) 

entre els primers objectes d’un sol ús, el 1880, es troben els preservatius de 

goma o làtex. També productes d’ús íntim com la navalla d’usar i llançar 

inventada per King Camp Gillette. Anys més tard, el 1924, es va inventar el 

Kleenex, els mocadors de paper. Tot i aquest exemples, també trobem objectes 

que eren d’usar i llançar i ara no ho són. 

 

Latouche (2014) afirma que el 1872, Amèrica produïa 150 milions de colls de 

camisa no rentables. En aquella època la camisa era una peça de roba 

considera interior a la qual se li afegia un coll fabricat de materials que no es 

podien mullar, per tant aquests colls eren de usar i llançar. Segons Ruth Bermo 

(2015), aquest fet va provocar que el 1932 un sastre de Londres, Cecil Cee, 

atenent a les queixes dels seus clients confeccionés una camisa amb botons 

que tingués el coll cosit. Els colls de les camises es van deixar de fabricar per 

separat i en conseqüència van deixar de ser un objecte de tirar i llançar.  
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3.2. Història  

L’eix central d’aquest apartat seran els esdeveniments que han succeït en la 

història de l’obsolescència programada des del seu naixement fins a l’actualitat. 

Per altra banda, s’explicarà que el naixement de la societat de consum va ser 

paral·lel a les teories i pràctiques d’obsolescència programada. També es 

tractarà com va evolucionar la societat de consum i l’obsolescència 

programada. Es tindran en compte els determinats fets puntuals  econòmics o 

polítics que han provocat evolucions significatives del comportament dels 

consumidors.  

 

3.2.1. Anys 1900: La producció en massa o fordisme 

Segons el documental de Cosima Dannoritzer (2010) l’obsolescència 

programada va sorgir al mateix temps que la producció en massa i la societat 

de consum. 

 

Com expliquen Suñé, Gil i Postils (2004) en el seu llibre Manual práctico de 

diseño de sistemas productivos es considera a Henry Ford com la persona que 

va començar a produir automòbils a gran escala i va desvetllar als fabricant la 

producció en massa.  

 

Fins al moment, els fabricants produïen de manera artesanal. Aquest sistema 

implicava productes desiguals degut a que els sistemes de mesures no eren 

idèntics. Les màquines eren simples fent que cada producte fos un prototip, el 

qual resultava difícil dotar-lo de fiabilitat. El volum de producció era molt reduït i 

els costos de producció no descendien amb el volum de producció. La gran 

inversió de recursos humans i capitals encarien el preu del producte restringint 

l’accés a clients amb gran poder adquisitiu, de classe alta. Es consideraven 

productes de luxe. Es feia dificultós desenvolupar noves tecnologies, ja que els 

artesans no tenien recursos per innovar i investigar. 
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Les característiques que van propiciar la producció en massa van ser l’excés 

de demanda no satisfeta, degut a que la majoria de productes només eren 

accessibles a classes altes, i la gran disponibilitat de mà d’obra no 

especialitzada com a conseqüència de la massiva migració de l’entorn rural al 

urbà.  

 

Henry Ford, fundador de la companyia Ford Motor Company, va començar a 

produir automòbils a gran escala, amb mesures estàndards. El primer model 

produït a la cadena de muntatge va ser el Fort T. Henry Ford, no va ser qui va 

inventar les cadenes de muntatge. De fet es va inspirar en els escorxadors i les 

fàbriques de conserves que utilitzaven sistemes de rails elevats al voltant  de 

l’any 1840, però va ser la primera persona que va obtenir grans resultats. 

 

La cadena de muntatge aplicada a la seva empresa va permetre la reducció 

dels costos i la incrementació de la producció. Ford pretenia produir el major 

nombre de cotxes sota un disseny simple i al cost més baix possible, ja que fins 

aleshores els productes majoritàriament es feien artesanalment, incloent els 

cotxes. Aquest fet negava a les classes que no tenien un gran poder adquisitiu 

l’adquisició d’un vehicle. Es comenta que l’objectiu era posar el món sobre 

rodes, que els seus productes poguessin ser consumits pel públic general. 

 

Ford és considerat, segons Suñé, Gil i Postils (2004: 6 – 15), el primer 

empresari que al utilitzar la cadena de muntatge va massificar la producció i la 

va posar a l’abast de la classe obrera. Que les peces fossin idèntiques va ser 

una de les claus ja que es va poder prescindir del temps que implicava adaptar-

les de manera única a cada producte i la necessitat d’un personal especialitat. 

Realitzant productes idèntics i utilitzant peces intercanviables es va agilitzar la 

feina i es va poder contractar a treballadors no especialitzats. 

 

Però que Ford aconseguís abaratir costos i posar el cotxe a la disposició de 

classes més baixes no va ser per ús de l’adulteració de materials. Tal com diu 
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Latouche (2014: 62) Ford fabricava els seus cotxes buscant la durabilitat 

d’aquests seguint el patró dels inventors de l’època. El fet que Ford concedís 

salaris elevats, segons la competència, va ser un dels punts claus pels quals 

els propis treballadors es van convertir en consumidors del cotxe. Ford va 

fundar tota una xarxa de concessionaris que van suposar les bases 

rudimentàries del que coneixem avui dia de les companyies financeres, ja que 

fomenten la venta a terminis. 

 

3.2.2. Anys 20: Els feliços anys 20 

L’aparició del concepte obsolescència programada, segons Dannoritzer (2010) 

a la societat s’emmarca a Estats Units en aquesta dècada. Els anys 20 o “els 

feliços anys 20” van ser l’època on es va consolidar la societat de masses, 

època on es tenia perspectiva d’abundància i de recursos infinits.  

 

La societat de masses va néixer com a conseqüència de la producció en massa 

de béns de consum a causa de l’excedència de productes dels anys anteriors. 

Dita societat va sorgir casi paral·lelament a Amèrica i a Europa, tot i que 

Gasset (1930: 23) ho atribueixen a una influència americana sobre l’europea.  

 

Gasset (1930:23) en el seu llibre La rebelión de les masas apunta que el 

fenomen és degut a una nivelización, és a dir que causes internes que van 

succeir a Europa van provocar que s’establís un paral·lelisme al nivell social  

Americà.   

 

La revolució industrial, establerta a Estats Units a principis del segle XIX i a 

Europa a mitjans del XIX, va afavorir la producció en massa gràcies a les 

innovacions tècniques. Amb l’arribada de la revolució industrial a Estats Units, 

Cosima Dannoritzer (2010) afirma que es va començar a baixar la preocupació 

per la durada dels productes i la seva qualitat per tal d’abaratir costos fent que 

l’accessibilitat d’aquests al públic canviés el comportament dels consumidors.  
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En aquesta època trobem l’adulteració de productes. La gent va començar a 

comprar per diversió i no per necessitat, fent que l’economia s’accelerés. 

Aquesta diversió per comprar, per Serge Latouche (2014) és converteix en una 

forma d’obsolescència.  

 

Per entendre-ho millor observem l’afirmació de Gasset: 

 

―Pero, en definitiva, el crecimiento sustantivo del mundo no consiste en sus 

mayores dimensiones, sino en que incluya más cosas. Cada cosa –tómese la 

palabra en su más amplio sentido- es algo que se puede desear, intentar, 

hacer, deshacer, encontrar, gozar o repeler; nombres todos que significan 

actividades vitales‖.  

(Gasset, 1930: 29) 

  

Com podem veure la tendència era  l’acumulació de “coses” i que aquestes 

“coses”, objectes, es relacionen amb activitats vitals de les quals destaquem 

desitjar, desfer i gaudir.  

 

Segons Latouche (2014: 34 – 36) la primera forma d’obsolescència psicològica 

va aparèixer en aquesta dècada quan General Motos va voler competir amb el 

model Ford T amb el llançament del Chevrolet. L’obsolescència psicològica és 

provocada per la “persuasió clandestina” (la publicitat i la moda) la diferència 

entre el producte nou i l’antic es limita a la presentació, al look, al disseny, al 

packaging, fins i tot.  

 

Ford en aquells moments produïa massivament més de 2 milions de cotxes 

idèntics gràcies a la seva cadena de muntatge. Com va comentar Ford, els 

seus clients podien escollir el color que volguessin sempre que fos negre. Per 

tant no hi havia lloc a la mínima personalització.  
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General Motors va agafar la no personalització com a avantatge competitiu.  

Com afirma Latouche (2014: 62) tècnicament el producte no era millor però la 

qüestió era vendre’l pel seu look. El Chevrolet de General Motors, segons 

Suñé, Gil i Postils (2004: 15-16) variava en colors i facilitava la segmentació en 

el mercat. Però per Serge Latouche, es tracta de manipular al consumidor 

mitjançant la publicitat i la moda per convèncer canviar de model cada X temps. 

El màrqueting és l’eina que conjuntament amb l’obsolescència psicològica va 

aconseguir que General Motors es proposés llançar un nou model cada any i 

els americans canviessin de cotxe cada 3 anys. 

 

Referent al tema de la manipulació dels consumidors per tal de generar 

conductes de consum, hem de parlar de Edward Bernays. Autors com  Ramon 

Alcoberro (s.d.), apunten a Edward Bernays com el principal teòric que va 

contribuir a canviar mentalitats en el transcurs d’aquesta dècada.    

 

Bernays era coneixedor de la psicoanàlisis, l’influencia que emet l’inconscient i 

el desig sobre les accions humanes. Va traslladar tots aquets coneixements 

impartits per Sigmund Freud, i els va traslladar al consum i a les relacions 

humanes. 

 

Per entendre les seves idees, hem d’entendre d’on prové. Per una banda tenim 

que és doble nebot de Sigmund Freu, per l’altra tal com apunta Chomsky 

(2010: 8) en la seva obra Cómo nos venden la moto: información, poder y 

concentración de medios, provenia de la Comissió de Creel.  

 

La tasca d’aquesta Comissió va consistir, en resum, en la reunió d’un grup de 

teòrics que tenien com a objectiu canviar la mentalitat pacifista de la població 

d’Estats Units al voltant del 1916 per tal d’entrar a combatre a la Primera 

Guerra Mundial.  

 



23 

 

Va ser una comissió de propaganda governamental, amb suport de 

l’administració Wilson, per tal d’induir en la població la idea d’obligació en 

participar en la guerra, es a dir, que acabessin desitjant una qüestió que 

inicialment no era desitjada.  

 

Com s’ha vist, Bernays provenia d’aquesta comissió la qual va influir en les 

seves idees. Edwards va comprendre la importància de les emocions per 

davant la informació com a eina de persuasió. També se li atribueixen 

pràctiques enganyoses en les seves campanyes de relacions públiques. 

 

Un exemple exposat per Alcoberro (s.d.) és quan 1929 Tobbacco Corporation 

va contractar Bernays per tal de que les dones consumissin tabac, ja que 

representava la meitat de consumidors potencials als quals no accedien per 

qüestions socials. 

 

Va convertir el tema del tabac en les dones, que era tabú, en una qüestió de 

drets. L’engany el trobem quan Bernays va contractar diversos científics perquè 

asseguressin que el tabac ajudava  a conservar la salut, mitjançant estudis que 

no existien. Fent servir la figura de l’autoritat (aparentment imparcial) 

aconseguia el seu objectiu. Actualment se’l considera el pare de els relacions 

públiques. 

 

Tal com exposa en el seu llibre: Propaganda Benays exposa la idea de la figura 

de l’autoritat en la campanya que es va realitzar per fomentar el consum de 

cansalada:  

 

―Coma más bacón. Coma más Bacón porque es barato, porque es bueno, 

porque alimenta sus reservas de energía.‖ [...] ―¿Quien influye en los hábitos 

alimenticios de la gente?‖. Como es obvio la respuesta no es otra que: ―Los 

médicos.‖. De modo que el nuevo vendedor sugerirá a los médicos que afirmen 

públicamente que es saludable comer bacón. 
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(Bernays, 2008: 69) 

 

Com es mostra en el documental de Cosima Dannoritzer (2010) l’acceleració 

de l’economia fomentada per l’acceleració del consumisme va arribar a que es 

qualifiqués la producció en massa com a desmesurada. Arran d’aquest fet, va 

començar a sorgir la preocupació per l’atur. Diverses persones van començar a 

pensar que la situació de benestar no es prolongaria molts més anys, així que 

el 1924 es va fundar un càrtel, amb influència mundial.  

 

El càrtel fundat a Estats Units, anomenat Phoebus, agrupava diferents 

empreses productores de bombetes com Osram, Phillips i General Electric 

entre altres organitzacions de la resta del món. Fins ara tots els inventors com 

Tomas Edisson, al crear la primera bombeta, buscaven la prolongació en el 

temps i funcionalitat del producte. Però les organitzacions integrants del looby, 

van creure que la seva durabilitat no beneficiava a l’ economia. 

 

Va ser el primer càrtel mundial en controlar la producció de bombetes. El seu 

objectiu era que la gent comprés amb regularitat i per aquest motiu van 

controlar la producció dels fabricants. Van crear un comitè per la reducció de la 

durada tècnica de la vida útil de les bombetes a 1.000 hores. Helmut Höge, un 

historiador de bombetes del segle XX, va trobar documents sòlids que 

provaven les accions del càrtel.  

 

Un article publicat a la revista de publicitat Printers va ajudar a estendre la idea 

del lobby. En l’article afirmaven: “Un artículo que no se desgasta no es bueno 

para los negocios”. 

 

La influència del càrtel, segons Dannoritzer (2010), va permetre que 

s’imposessin severes multes econòmiques a aquells fabricants que 

incomplissin els objectius que el lobby marcava. Es realitzaven rigorosos 
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estudis per tal de posar a prova les bombetes i que aquestes arribessin al 

mercat seguint els estàndards marcats. 

 

El lobby Phoebus va influir en decisions polítiques i econòmiques. Com a 

conseqüència les altres empreses van acatar les seves peticions arribant a 

permetre ser castigades amb multes en cas de no seguir les directrius del 

lobby. Per tant, van tenir poder sobre l’economia i cert suport polític, perquè tot 

i que sigui un fet del que no es té constància documental, aquesta acció no 

hagués sigut possible sense el suport polític.  

 

Les accions comunicatives van ajudar a que el públic percebés les accions del 

lobby com a beneficioses per l’economia i per tant, per tota la població. Alguns 

exemples exposats per Dannoritzer (2010) en són cartells i una pel·lícula de 

General Electrics, membre del càrtel.  

 

El 1928, Justus George Frederick,  anunciant i publicista, citat per Latouche , va 

introduir el concepte obsolescència progressiva en un article a la Revista: 

Advertising and Selling. En l’article es deia: 

 

―Debemos incitar a la gente a comprar productos de consumo siguiendo el 

mismo principio con el que ahora compran automóviles, radios y prendas de 

vestir, a saber: no comprar productos para usarlos, sino para comerciar con 

ellos o arrinconarlos después. [...] el principio de la obsolescencia progresiva 

significa comprar para estar al día, ser eficaz o seguir la moda, comprar para 

[...] el sentido de la modernidad antes que simplemente para utilizarlo hasta el 

final.‖  

(Latouche, 2014:63) 

 

Latouche (2014) apunta que aquestes idees de Frederick (1928) estaven 

basades en la teoria dels cicle dels negocis, el rol de les tempestes  d’innovació 
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i el factor de destrucció creativa de Joseph Schumpeter, amb la diferència que 

Frederick afegia l’obsolescència psicològica.  

Víctor Manuel Guidice Baca (s.d), doctor en economia de la universitat 

Budapest, resumeix la teoria de Schumpeter de la següent manera: 

Schumpeter considera que els cicles econòmics dins un sistema capitalista són 

cicles naturals que estan causats per onades d’innovacions de nous productes i 

noves empreses. Per tant, aquest cicles estan causats pels empresaris en 

busca sempre de beneficis.  

Les patents i invents s’acumulen al cicle de creixement i es converteixen en 

innovació durant l’etapa de crisis. La crisis, que té una durada de 1 a 2 anys, 

porta nous productes, noves empreses i nous empresaris fins que apareix una 

altra onada d’innovació. En el nou cicle de creixement desapareixen del mercat 

aquelles empreses o empresaris que no han realitzat cap innovació.  

 

Gràfic 1 – Cicles innovacions Schumpeter 

Font: Elaboració pròpia  

Per tant, per Schumpeter l’empresari és el causant de l’innovació, dels cicles de 

producte - treball i del creixement. Els imitadors d’aquestes innovacions la 

copiaran o fins i tot la milloraran fent que desapareguin els beneficis de 
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l’innovador i aquest hagi de buscar noves patents o invents per crear una nova 

onada d’innovació i aconseguir nous beneficis. 

 

Relacionant les paraules de Fredrick amb la teoria de Schumpeter podem 

extreure que Fredrick parlava de contribuir als cicles econòmics, dels que 

parlava Schumpeter, de la següent manera: comprant quan un producte fos 

una innovació (estigués de moda) i deixar-lo d’utilitzar quan estigués en l’etapa 

de crisis per comprar una nova innovació. Contribuint paral·lelament als cicles 

econòmics i fent que el comportament del consumidor estigués en concordança 

a aquests.  

 

Es devia incitar al consumidor a actuar d’aquesta manera i no de comprar per 

la utilització del objecte fins que aquest ho permet. Seguint sempre la idea de la 

destrucció creativa, s’ha de destruir per crear. Schumpeter també parla de 

onades de tecnologia, les quals es diu que actualment es produeixen cada any.  

Com es pot llegir, a continuació, el moviment contra l’estalvi va ser essencial 

pel sorgiment de l’obsolescència psicològica: 

 ―The movement against thrift was an essential precursor to psychological or 

fashion-based obsolescence, the second developmental stage of product 

obsolescence. By the 1920s the habit of conserving worn goods for reuse was 

challenged on a variety of fronts. Hoarding had become a bad word, as 

Americans fetishized the new. In the period between the two world wars, stodgy 

older values, including durability and thrift, were gradually rejected by 

government officials, engineers, and the general public.‖ 

(Slade, 2006: 29) 

El hàbit de conservar productes es va canviar gradualment gràcies a la 

influència de governs, enginyers (entesos com a figures expertes) i públics 

influents. Com apunta Latouche: ―Pero la producción vive de la muerte de los 
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productos (que siempre hay que comprar de nuevo); por consiguiente, para 

asegurar la eternidad de la vida de producción, cada ejemplar debe ser mortal.‖ 

(Latouche, 2014: 39) 

 

3.2.3. Crisis 1929: Obsolescència programada obligada 

Segons Mercedes Samaniego (2008-2009) l’Octubre de 1929 és la data on es 

marca una forta crisis econòmica a Estats Units. Es considera com a causa 

principal el fet que els beneficis de la sobreproducció van anar a parar a la 

especulació de la Borsa de Nova York i no a noves inversions. Es podria dir 

que segons la teoria de Schumpeter al no innovar es va arribar a una situació 

de crisis.  

 

Mantenir uns valors falsos en el mercat Borsatil van provocar la pujada de les 

accions per sobre els beneficis reals. Les accions es van disparar per sobre el 

seu valor i la majoria de brokers van posar a la venta aquestes participacions. 

Aquesta situació va provocar un estat de pànic que va desencadenar en que 

ningú volgués comprar i consegüentment, la ruïna de molts participants a la 

borsa de Nova York. 

 

Les conseqüències més conegudes, segons Samaniego (2008-2009), 

comprenen des de la ruïna de les empreses més fràgils, a la baixada general 

dels preus per falta de demanda, forta disminució de la producció i un atur 

creixent entre la població de classes mitjanes i baixes. La crisis de Wall Street, 

com exposa Dannoritzer (2010) va provocar una recessió econòmica que va fer 

parar en sec la societat de consum. Les cues ja no eren per comprar, eren per 

demanar treball. 

 

 Va ser en aquest punt històric on es va proposar l’obsolescència programada 

obligatòria per activar de nou l’economia. La proposta va sorgir des de Nova 
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York, epicentre de la crisis, i va ser proposada per Bernand London. Es 

considera el primer cop on el concepte va aparèixer escrit. El fons de la idea 

era que mitjançant aquesta mesura les fàbriques produirien contínuament i en 

conseqüència hi hauria treball per a tothom, ja que començava a preocupar el 

increment d’aturats. Per London, treball era sinònim de contribució al consum i 

en definitiva, per ell, l’obsolescència programada esdevenia la solució al 

manteniment del capitalisme.  

 

La mesura consistia en que els productes tinguessin una vida limitada amb 

data de caducitat i un cop passada es considerarien legalment morts. Els 

consumidors haurien de tornar-los a una agència del govern per la seva 

posterior destrucció. La idea la tenia clara, però no va ser fins al principi dels 

anys 30 que la va formalitzar. Giles Slade apareix al documental de Dannoritzer 

(2010) i explica que la idea de Bernard London va passar inadvertida, i 

l’obsolescència obligatòria mai es va posar en pràctica.  

 

La crisis econòmica va produir un canvi en la societat de consum i va obligar a 

buscar solucions per reactivar l’economia. Tot i que la proposta de Bernard 

London es desestimés es considera el naixement, entès com a sorgiment del 

concepte de cara la societat, per autors com Slade (2006), Dannoritzer (2010) i 

Latouche (2014). Tot i que l’expressió no va ser reivindicada fins anys més tard.  

 

Cal considerar que l’obsolescència programada obligatòria, proposada per 

London, no és la mateixa obsolescència programada de la que es parla en 

l’actualitat. S’han de considerar una sèrie de matisos i el més important és que 

el concepte d’obligació desapareix.   

 

Aquesta dècada va ser marcada com a Gran Depressió i va tornar la pràctica 

de l’ adulteració de finals del segle XVIII. Giles Slade (2006: 5) la defineix com 
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la tècnica que utilitza materials de baixa qualitat per tal d’abaratir costos a la 

hora de produir productes.  

 

Segons Arribas (1995), la societat de consum a Espanya va néixer en període 

comprès entre les dues guerres mundials agafant com a referent la idea de 

consum de masses americana. En territori espanyol, la idea va ser estesa a 

través de poderoses agències de publicitat i teòrics del consum espanyol. 

Aquest terme es va fomentar amb l’arribada d’empreses americanes que van 

establir-se en territori espanyol i venien el concepte de modernitat i consum de 

masses. Fins anys més tard no es va acabar de difondre del tot la producció en 

massa a Europa. 

 

Tot i que arribés la producció en massa a Europa segons Latouche (2014: 45), 

el continent es resistia gràcies a la tradició, la història i l’ètica al sorgiment de l’ 

obsolescència programada. En l’època medieval regnava l’esperit estalviador, 

cuidar els objectes i no llançar res. Aquest esperit es trobava des de les 

famílies, els artesans a les primeres fàbriques. Era tradició fabricar objectes 

amb qualitat que fossin duradors, segons Latouche aquesta ètica va sobreviure 

al primer capitalisme, la revolució industrial i va perviure més enllà d’aquesta. 

La legislació ajudava a combatre la pràctica de l’adulteració, i donava a veure 

que si calia un reglament és que la temptació a aquesta pràctica era una 

realitat.  

 

Arribas (1995) mostra l’època com una època en que l’eix de l’economia es 

centra en la publicitat. Proliferen els articles i revistes estrangeres traduïdes, i 

comencen a aparèixer amb més freqüència algunes aportacions nacionals. 

Tots aquest textos i articles contribueixen a fomentar el discurs del consum de 

masses. La publicitat de l’època estimulava l’iterés mitjançant l’atenció 

persistent dels anuncis per finalment captar la necessitat d’un producte. Es 

basava en la reiteració i l’imperatiu. 
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3.2.4. Anys 30: Compra, compra i compra 

Com mostra el documental de Dannoritzer (2010) al principi d’aquesta dècada 

la durabilitat va començar a vendre’s com una idea antiquada. La por a l’atur 

seguia sent la millor forma de convèncer a la gent. Durant aquests anys es va 

intensificar la campanya per desprestigiar la idea de la durabilitat dels 

productes. Alhora, també van sorgir veus en contra, donant a veure que 

formava part de l’estratègia dels fabricants.  

 

Tal com diu Latouche (2014: 77) Bernard London va publicar el 1932 un 

pamflet titulat Ending the Depression through Planned Obsolescence. El 

rerefons era el que s’ha tractat en l’apartat anterior però aquest cop presentat 

en format escrit. 

 

Es pot observar que el fet de vendre una idea antiquada per ser substituïda per 

una nova, recorda a l’origen de l’obsolescència programada que s’ha marcat en 

aquesta investigació. La destrucció creativa de la que parlava Nietzsche. 

Convertir una idea antiga per una de nova. Tot i que l’obsolescència 

programada obligatòria no acabés sent imposada, la campanya per motivar als 

consumidors a comprar per activar l’economia seguia present. La campanya es 

va realitzar per diferents vies, Latouche exposa una d’elles en el seu llibre: 

 

―Una compra hoy, un parado menos. ¡Quizás sea usted!‖ proclamaba un 

anuncio publicitario americano. En la radio y en la televisión de Detroit se hizo 

de esto una canción de moda:  

¡Comprar! 

Es seguir trabajando. 

¡Comprar! 

Es vuestro futuro asegurado. 

Compra, compra 

Lo que hoy desees.‖ 

(Latouche, 2014:19) 
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Es pot apreciar com la idea es va començar a difondre pels mitjans de masses 

del moment, la ràdio i la televisió.  

 

Com exposa Noam Chomsky (2010: 21) els mitjans de comunicació constituïen 

a Estats Units un monopoli corporatiu, en quant a que tots expressaven els 

mateixos punts de vista. Els partits que els controlaven eren part important del 

poder financer i empresarial. Per tant no és d’estranyar que la difusió d’aquest 

missatge que tant importava al sector financer, es realitzés a través d’aquests 

mitjans, que tenien tant poder d’influència sobre la societat. 

 

Slade mostra en el seu llibre com es determinava la “nova” durada dels 

productes: 

―To achieve shorter product lives and sell more goods, manufacturers in the 

1930s began to base their choice of materials on scientific tests by newly 

formed research and development departments. These tests determined when 

each of the product‘s specific components would fail.‖  

(Slade, 2006: 5) 

 

 Tot i que els fabricants no van ser els únics que van realitzar estudis científics  

per determinar la longevitat dels productes. Tal com diu Latouche quan cita a 

Lewis Mumford, crític cultural, el 1936 va publicar un article sobre la durabilitat 

dels productes: Product durability. Mumford afirmava: 

“Nadie se siente mejor, señala, por tener un mobiliario que se cae a pedazos al 

cabo de los años o unas prendas de vestir que dejan de ser presentables antes 

del final de temporada. Nadie, sin dudad. Excepto los fabricantes, es decir, la 

sociedad de crecimiento y de consumo, que vive solamente de esta muerte 

siempre reiterada de nuestras compras‖ 

 (Latouche: 2014, 39) 
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Els fabricants realitzaven estudis per retallar la vida dels productes i autors com 

Mumford per desemmascarar aquesta estratègia.  

 

General Elèctrics, membre del cartel Phoebus, també va contribuir el 1933 a la 

campanya de desprestigiar la durabilitat dels productes, en el seu cas, de les 

bombetes. Segons Dannoritzer (2010) l’organització va optar per una pel·lícula  

educativa retransmesa per televisió on es feia entendre a la gent que el fet que 

una bombeta durés 1.000 hores era el més beneficiós per tothom. 

 

L’any 1932, va ser l’any on Henry Ford es va rendir davant l’estratègia de 

General Motors. Ford que buscava la durabilitat es va unir a la tendència de 

vendre pel look, es va unir a l’obsolescència psicològica.  

 

3.2.5. Anys 40: Phoebus a la llum 

En aquesta dècada el càrtel Phoebus va aconseguir el seu màxim objectiu. 

Reduir la durada de les bombetes de 2.500 hores a menys de 1.500 fent que el 

producte fos més dèbil des del seu disseny.  

 

El 1942 el càrtel va sortir a la llum i el govern nord americà va demandar 

judicialment a General Electrics i a les altres empreses membres del càrtel, 

acusant-les de competència deslleial. La raó: fixar preus i reduir la vida útil de 

les bombetes. 

 

Markus Krajewski, citat per Dannoritzer (2010), investigador de la Universidad 

Bauhaus, apunta que l’estratègia del lobby per romandre desapercebuts al llarg 

dels anys, va consistir en anar canviant de nom. Primerament va ser conegut 

com a Phoebus, anys després es va detectar com a Cartel Internacional de 

Electicidad i més tard com  Agencia Internacional de Energia (AIE).   
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Però les bombetes no van ser l’única víctima de l’obsolescència programada. 

Tal com apunta Latouche (2014: 40) van sortir al mercat unes mitges de naylon 

tant resistents que podien remolcar un cotxe amb elles. Els arguments que es 

van utilitzar en el cas de les bombetes, la por a l’atur i la contribució a 

l’economia, van servir en aquest cas també. Els fabricants es van veure 

obligats a destruir el seu descobriment a causa del lobby del tèxtil.   

 

Segons Latouche (2014: 29) també és una dècada on a Estats Units, entre el 

1947 i el 1957, els préstecs en el sector de l’automòbil van augmentar un 

800%. Són dades a contemplar, un sector en auge en el que es facilita als 

consumidors crèdit perquè aquests puguin consumir encara no que disposin 

dels diners al moment. Es tracta el crèdit més endavant, però es comença a 

veure el seu propòsit.  

 

3.2.6. Anys 50: De l’obligació a la persuasió 

Al principi dels anys 50 es van assentar les bases de la societat de consum 

actual on es va projectar l’estil de vida americà. Aquest estil de vida, tal com 

apunta Dannoritzer (2010) estava basat en la llibertat i felicitat que giraven 

entorn la idea d’abundància i la idea de suficiència. Eren els mateixos principis 

pels quals es va regir la societat americana als principis dels anys 20 fins que 

va arribar el crack del 29. 

 

Va ser en aquesta època on va ressorgir la idea d’obsolescència programada, 

però amb un gir diferent. A la dècada dels anys 20 com ja s’ha explicat en 

l’apartat que tracta aquesta dècada, la idea de Bernard London, que no es va 

posar en pràctica, tractava d’obligar l’obsolescència programada. La qüestió 

era que el consumidor en fos conscient des de la perspectiva que ajudava a 

l’economia del país. Aquest cop, en la dècada dels 50, es tractava de seduir al 

consumidor. És l’obsolescència programada més propera a la que tenim avui 

en dia. 
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Clifford Brooks Stevens, un dissenyador d’Estats Units, va reivindicar el terme 

d’obsolescència programada. Va utilitzar el terme proposat per Bernanrd 

London i el va re - definir i reivindicar amb més força. Stevens segons 

Dannoritzer va declarar en una conferència sobre publicitat a Minneapolis en 

1954: “La obsolescencia planificada es introducir en el comprador el deseo de 

poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor, un poco antes de lo 

necesario.‖ (Dannoritzer: 2010) 

 

Un exemple de la nova dinàmica de seducció al consumidor el trobem quan el 

1951 es va projectar una pel·lícula de ciència ficció The man in the White Suit, 

de Alexandre Mackendrick. Aquesta pel·lícula va ser un format per il·lustrar la 

necessitat del sistema econòmic de practicar l’obsolescència programada. 

  

La pel·lícula exposa el cas d’un enginyer químic que descobreix un teixit 

indestructible que repel·leix la brutícia i dura per sempre. L’inventor exposa el 

seu descobriment amb la idea de no haver de renovar més la vestimenta. 

Aquest inventor es topa amb el lobby del sector tèxtil i els treballadors de 

l’empresa, que veuen perillar el seu lloc de treball. Intenten comprar la patent 

per tal que el invent no vegi la llum, davant la negativa del creador el 

persegueixen amb l’objectiu de destruir el teixit. En les següents imatges es 

poden veure dos punts claus en la història. Quan realitza el descobriment i 

quan sota l’augment del bé comú l’acorralen per desfer-se del seu invent.  

 

 

Il·lustració 2 i 3 – The man in the White Suit 

Font: http://www.watchfree.to/ 
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En aquell moment el bé comú era la contribució a l’economia mitjançant el 

consum desmesurat, actualment hi ha teories que re - defineixen aquest bé 

comú, com la teoria de Crhistian Felbert que s’explica més endavant.  

 

Aquesta pel·lícula podria esta inspirada en el cas de les mitges de naylon que 

s’ha comentat en l’apartat anterior dels anys 40. Bàsicament és la descripció o 

el resum del modus operandis en quant a maneres de procedir cap a l’ 

obsolescència programada en aquestes dècades.  

 

Recordant el litigi entre el càrtel i el govern dels Estats Units, el 1953 es va 

dictar sentència. Segons Dannoritzer (2010) els jutges van prohibir als 

membres del càrtel limitar la vida de les bombetes. Però va ser una sentència 

que no es va posar en pràctica i la durada de els bombetes no va variar,  van 

seguir tenint una vida útil de 1000 hores. La idea de l’obsolescència persistia en 

la societat.  

 

Segons Serge Latouche (2014: 18) en els anys 50 es va preguntar al president 

Eisenhower en una conferència de premsa, que què havien de fer els ciutadans 

per combati la recessió. I ell va contestar: 

 

―- ¡Comprar! 

- ¿Pero qué? 

- ¡Cualquier cosa!‖ 

 

Un altre exemple del nou gir en l’obsolescència el veiem en Clifford Brooks 

Stevens. Segons Latouche (2014: 37) Brooks Stevens, creava sistemàticament 

nous models sense cap millora tècnica per impulsar als consumidors a comprar 

nous productes molt abans que els antics estiguessin fora del seu ús. Un 

exemple de l’obsolescència simbòlica. No calia ni que hi hagués un element 

que anticipés la mort del producte, la seducció mitjançant la publicitat i la moda 

era més que suficient. Brooks denominava la pràctica com a “programació de 

l’obsolescència”.  
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Cal fer un matís, hem vist el sorgiment de l’obsolescència programada i la 

simbòlica, i cal tenir en compte que no són dues obsolescències que es 

solapin,  són obsolescències que poden treballar per separa’t però també es 

poden compenetrar i treballar juntes.  

 

A finals dels anys 50, segons Dannoritzer (2010) l’obsolescència programada 

era qüestionada per alguns consumidors i començava a ser percebuda com un 

engany dels fabricants. La Associació de consumidors de Estats Units va posar 

a prova la vida útil i la durada de diferents productes. Els resultats van ser 

publicitats a la revista Consumer, la qual va començar a augmentar la seva 

tirada i aconseguir influència suficient com per pressionar al govern per obtenir 

protecció legal pels consumidors.  

 

Latouche (2014: 20) cita a Victor Lebown, com a analista del mercat americà 

que havia entès la lògica consumista: ―Nuestra economía, inmensamente 

productiva, exige que hagamos del consumo nuestro estilo de vida. [...] 

Necesitamos que nuestros objetos se consuman, se quemen y sean 

reemplazados y tirados según un índice en aumento continuo.”  

 

Durant la recessió de 1958 a Estats Units, segons Latouche (2014: 26), els 

clients es van posar a robar en els supermercats a un ritme de 25 milions de 

dòlars de mercaderies en un any. Podem veure el canvi de paradigma en 

aquest comportament. De comprar per felicitat a robar per necessitat. 

Comportament que es pot relacionar amb la teoria de Maslow, en aquest 

moment es prioritza satisfer les necessitats bàsiques.  

 

Es considera l’època on, segons Suñé, Gil i Postils (2004: 17) la producció en 

massa va arribar a tot Europa, a alguns països va arribar abans que altres, i 

algunes marques estaven en transició d’utilitzar la producció en massa.  

 

Podem veure la persuació en l’exemple de General Motors exposat en la 

dècada dels anys 20. Harley Earl, dissenyador d’automovils per General 

Motors, va trobar en la moda la manera de canviar els cotxes sense l’obligació 
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d’un fallament tècnic i sense haver d’oferir cap innovavió tècnica seguint el 

mateix estil dels anys 20 per diferenciar-se de Ford. Segons Latouche (2014: 

68), utilitzar els colors com a personalització del producte i com a moda. 

Captivar als consumidors pel look del producte i no per característiques noves.  

 

3.2.7. Anys 60: Primera anàlisi acadèmica 

The Waste Makers publicat el 1960 es considera la primera anàlisis acadèmica 

de l’obsolescència programada, el seu autor Vance Packard, ja era conegut per 

la seva obra sobre el poder de la publicitat The hiddden persuaders. La nova 

obra es va convertir en un Best Seller. Packard en el seu llibre fa distinció de 

tres tipus d’obsolescència. Galí (2014) cita a Vace Packard: 

 

- Obsolescència de funció (entesa com a obsolescència tècnica): Es dóna 

quan un producte substitueix a un altre per una funcionalitat superior. En 

aquesta classificació podríem considerar el cas dels softwares en els 

ordinadors. En ocasions el motiu del canvi d’un ordinador per un altre sol 

ser que el nou incorpora noves funcions que solen realitzar nous 

softwares. Canvies l’ordinador perquè necessites aquestes noves 

funcions 

 

- Obsolescència de qualitat (entesa per obsolescència programada): Es 

considera quan el producte esdevé obsolet per un mal funcionament 

programat. Aquest tipus equivaldria al que estem tractant fins ara, 

l’obsolescència programada. La programació del producte perquè acabi 

fallant i conseqüentment sent obsolet 

 

- Obsolescència del desig (entesa com obsolescència simbòlica): Es 

desenvolupa quan el producte, encara sent completament funcional i no 

existint una millora substituta, deixa de ser desitjat perquè es considera 

que està fora de l’estil, està “antiquat”, i se li designen altres valors 

simbòlics negatius que disminueixen el desig i alimenten la substitució. 

En aquest cas el coneixem millor com a moda. Per exemple al principi 
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del 2.000 aproximadament estava de moda portar pantalons 

acampanats ( pantalons on els baixos són amples) al cap d’un anys es 

van posar de moda els ajustats, fent que ja ningú portés els acampanats. 

No perquè a la gent se’ls fes malbé, o perquè els nous pantalons 

portessin noves funcions, simplement perquè estava mal vist per la 

societat. Actualment en 2015, aquesta moda està tornant a les 

passarel·les com la 080 de Barcelona. Donant a entreveure que la moda 

segueix un procés cíclic  

 

Aprofitem la definició dels tipus d’obsolescència de Packard per comparar-los 

amb els de Latouche (2014) que són els utilitzats durant la investigació per ser 

més actuals. No es tracta de deixar obsolets els coneixements de Packard, sinó 

considerar que Latouche ha tingut més anys i estudis per completar les seves 

investigacions.  

 

A continuació recopilem els termes definits per Latouche (2014: 9): 

 

- Obsolescència tècnica: La pèrdua de valor dels equips degut a la 

aparició de nous models que presenten millors prestacions 

 

- Obsolescència programada: És la introducció a propòsit d’un defecte 

en els aparells 

 

- Obsolescència simbòlica: La prematura descalcificació dels objectes 

per la publicitat i la moda 

 

Són els mateixos termes però amb noms variats.  

En la dècada anterior es demandava més protecció als consumidors i el 1962, 

el president de Estats Units d’aquell moment, John F. Kennedy es va dirigir al 

congrés oferint la seva visió dels drets dels consumidors, sent el primer polític 

que els establis de manera formal. Segons Consumers International (s.d.) 

Kennedy va dir al congrés: 
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―Por definición, el término Consumidores, nos incluye a todos. Ellos son el 

grupo económico más amplio que afecta y es afectado por casi cada decisión 

económica pública o privada. No obstante, es el único grupo importante […] 

cuyas opiniones a menudo no son escuchadas‖. 

 

3.2.8. Anys 70: Associacions de consumidors Vs Obsolescència 
programada 

Gràcies a la pressió feta per la Associació de consumidors d’Estats Units van 

guanyar la batalla contra l’obsolescència programada al proclamar-se les 

primeres lleis sobre la garantia. La cultura popular va començar a fer eco de 

l’obsolescència programada. Va aparèixer en el clàssic teatral de Arthur Miller 

Muerte de un viajante. 

 

El moment en que el protagonista repassa la llista dels béns els quals ha de 

pagar properament amb la seva dona, aquesta li recorda que han de comprar 

una nova corretja per la nevera. El protagonista no dóna crèdit a la situació 

degut a que la nevera està nova. La dona li respon que segons el tècnic és una 

situació normal i que és la marca més anunciada per la televisió i per tant la 

millor.  

 

Durant l’obra, el protagonista també es queixa que la seva dona estigui 

frunciendo  les mitges, una petita al·lusió al fet que les mitges eren un producte 

que es trencava fàcilment. Com podem veure dos petites referències a 

l’obsolescència programada sense esmentar-ho directament.  

 

3.2.9. Anys 80: Temor al comunisme 

Com apunta Cossima Dannoritzer (2010) l’obsolescència programada només té 

sentit en una societat capitalisme. 

 

En plena guerra freda a finals dels anys 50, determinats sectors d’Estats Units 

temien una possible victòria del comunisme sobre el capitalisme com a sistema 
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polític i econòmic. L’economia comunista a grans trets no estava basada en un 

lliure mercat, estava planificada per l’Estat i es considerava poc eficient, sofria 

una forta falta de recursos crònica.  

 

En el sistema comunista l’obsolescència programada no tenia sentit ja que el 

govern estipulava les característiques dels productes. Per exemple va planificar 

que les neveres i rentadores havien de funcionar durant 25 anys i així es va fer. 

Un exemple d’aquest temor al comunisme es mostra quan el 1981 una fàbrica 

de Berlín Est va començar a produir una bombeta de llarga duració. Aquesta 

bombeta va ser presentada a una fira internacional en busca de consumidors 

occidentals, però no va tenir èxit degut a la por de perdre llocs de treball davant 

d’un invent que tardava en fer-se malbé.  

 

En la caiguda del mur de Berlín el 1989 la fàbrica va haver de tancar. La 

caiguda del mur obria les portes al mercat occidental i davant del rebuig no van 

tenir més remei que desaparèixer del mercat. La resposta que tenien davant la 

por a perdre llocs de treball era que no era necessària la pèrdua de llocs 

perquè s’estalviaven recursos en matèries primes i transport. 

 

3.3. El consumidor i el màrqueting  

La raó d’aquest apartat és comprendre la relació del màrqueting com a eina 

comunicativa en relació al comportament del consumidor.  

 

Es vol comprendre com actua el consumidor per tal d’identificar quines 

variables internes o externes el condueixen a realitzar una compra. Entendre 

els processos que intervenen  és fonamental per detectar el moment en que es 

pot incidir més efectivament en el comportament dels consumidors i 

posteriorment, s’acabi derivant en una acció beneficiosa per les organitzacions. 

 

Segons Ortega i Gasset: “La actividad de comprar concluye en decidirse por un 

objeto; pero por lo mismo, es antes una elección, y la elección comienza por 

darse cuenta de las posibilidades que ofrece el mercado. De donde resulta que 
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la vida, en su modo ―comprar‖, consiste primeramente en vivir las posibilidades 

de compra como tales.” (Ortega, 2003: 30) 

 

Com comenta Ortega i Gasset comprar és una elecció, però fins quin punt ho 

és? Fins quin punt es pot exercir una influència que acabi semblant una pròpia 

decisió?  

 

Definim abans el concepte de màrqueting citat ens els apunts de Fajula (2014): 

Segons American Marketing Association (1985): Màrqueting és el procés de 

planificació i execució de la concepció, la fixació del preu, la promoció i la 

distribució de les idees, els béns i els serveis, per a crear intercanvis que 

satisfacin els objectius dels individus i de les organitzacions. 

 

Pel que fa P. Kotler (1992): Màrqueting és un procés social i de gestió a través 

del qual els diferents grup i individus obtenen el que necessiten i desitgen, 

creant, oferint i intercanviant productes amb valor per altres. 

 

Per M. Santesmases (2007): Màrqueting és una manera de concebre i 

d’executar la relació d’intercanvi, amb la finalitat que sigui satisfactòria per a les 

parts que hi intervenen i per a la societat, mitjançant el desenvolupament, la 

valoració, la distribució i la promoció que una de les parts fa dels béns, els 

serveis o les idees que l’altra part necessita. 

 

De les anteriors definicions, extraiem que el màrqueting tracta la relació 

d’intercanvi per la satisfacció d’unes necessitats prèviament desitjades. En 

aquesta relació d’intercanvi intervenen els quatre instruments del màrqueting, 

les anomenades quatre “P” del màrqueting. 
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Segons Santesmasses (1998: 93) les quatre P corresponen a: promoció, 

distribució, producte i preu. En anglès: promotion, place, product i price. A 

promoció hi trobem la publicitat i a producte hi trobem el cicle de vida del 

producte. Durant la història de l’obsolescència s’ha esmentat en alguna ocasió 

el terme: cicle de vida del producte. Segons Territorio Marketing (s.d), els 

productes travessen una sèrie de fases des del seu naixement fins la seva 

mort. En cada una es tenen en compte diferents aspectes del mercat, de 

demanda, preus... que no comentarem ja que només ens interessa fer una visió 

global del concepte. Per tant, resumim les etapes en el següent gràfic.   

 

Gràfic 2 – Cicle de vida del producte 

Font: pròpia 

 

Segons Fajula (2014), la focalització del màrqueting ha anat variant durant els 

anys. Resumint molt sintèticament: en el naixement de la producció en massa 

el màrqueting es focalitzava en el producte, al cap d’un anys el màrqueting es 

va focalitzar en productes amb innovacions, després en les ventes, 

posteriorment en el consumidor i actualment es considera una focalització 

holística del màrqueting. És a dir tot comunica.   

 

El paper que juga el màrqueting en la investigació és important, sobretot 

perquè relaciona tres conceptes claus. Segons Santesmasses (1998: 49) el 

màrqueting identifica les necessitats per orientar i canalitzar desitjos que es 
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poden satisfer de maneres diferents per tal de crear o desenvolupar la 

demanada. 

 

 
Gràfic 3 - Màrqueting 

Font: Santesmases, M. (1998). Marketing: Conceptos y estrategias. pàg.50 

 

 

Com es pot observar en l’anterior gràfic, els conceptes claus són necessitats, 

desitjos i demanda. Aquests conceptes formen part de la comprensió del 

comportament del consumidor i la fomentació de l’obsolescència programada, 

com veurem posteriorment.  

 

Definim els conceptes anteriors segons Santesmases (1998: 49) en relació el 

màrqueting: 

 

- Necessitat: és un estat, una sensació de carència, un estat fisiològic o 

psicològic que és comú a tots els essers humans amb independència 

dels factors ètnics i culturals 

 

- Desig: manera com s’expressa la voluntat de satisfer una necessitat en 

funció de característiques personals de l’individu. Intervenen factors 

interns i externs. El desig suposa un acte de voluntat. Es pot necessitar 

alguna cosa però no voler satisfer aquesta necessitat 

 

- Demanda: és la formulació expressa d’un desig que està condicionada 

pels recursos disponibles de l’individu (on entrà el crèdit) i pels estímuls 
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comunicatius rebuts. Les necessitats són il·limitades però els recursos 

són limitats 

 

Per entendre millor la relació entre els conceptes vegem un exemple: 

Una necessitat podria ser tenir gana i un desig, en relació questa necessitat, 

podria correspondre a voler menjar una hamburguesa. Per satisfer aquesta 

necessitat de gana, la demanda en aquest exemple seria anar a una 

determinada hamburgueseria. 

 

La manera en que es realitza aquesta demanda està condicionada. Si aquesta 

persona no disposa de diners o no té crèdit no podrà satisfer la demanda en 

aquell moment. O en el suposat que de camí a la hamburgueseria observi un 

anunci de la competència i li cridi l’atenció pot satisfer aquesta demanada en un 

altre establiment.  

 

És un procés complex on la intervenció de diferents factors és vital, per tant 

l’estudi del procés ajuda a les corporacions a utilitzar les variables al seu favor, 

de la major forma possible. 

 

En definitiva, com que el màrqueting és un instrument bàsic d’identificació de 

necessitats, canalització de desitjos i estimulador de demandes és un element 

bàsic per fomentar el consum. Conseqüentment també ho pot ser de la 

percepció de que un producte ja no és útil per satisfer les necessitats actuals. 

El producte podria continuar satisfent necessitats, però des del punt de vista 

dels consumidors es converteix en obsolet.  

 

3.3.1. La relació entre les necessitats i l’obsolescència 

 

3.3.1.1. Les necessitats 

Com hem vist segons Santesmasses (1998: 49) les necessitats són un estat de 

carència i a opinió de Serge Latouche (2014: 20)  l’obsolescència programada 

fomenta la renovació de necessitats. En qualsevol cas, les necessitats 
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fomentades o no per l’obsolescència programada, en major o menor mesura,   

impulsen als públics a consumir. 

 

El coneixement del comportament dels individus deriva en un avantatge 

competitiu per les organitzacions que l’estudien. El comportament dels 

consumidors va lligat a les necessitats. Analitzar-los permet reconèixer les 

necessitats actuals i preveure les futures, facilitant que les accions comercials 

tinguin un major impacte i puguin derivar en fidelitat. Respecte l’organització o 

marca. Com hem vist el màrqueting identifica necessitats i per satisfer-les 

necessitem els productes. 

 

En la present investigació quan es parli de productes es farà en termes 

generals, tenint en compte que per productes entenem també béns i serveis. 

Tot i que actualment alguns autors com Fajula (2014) accepten com a 

productes esdeveniments, experiències, llocs, informació, idees i drets de 

propietat. 

 

Segons Miguel Conde (2007: 34) i Santesmasses (1998:49) un producte pot 

satisfer diverses necessitats. En el suposat que un consumidor realitzi una 

compra focalitzat només en satisfer una sola necessitat sense cap altre estímul, 

per exemple satisfer la necessitat de set, qualsevol refresc , en aquest suposat, 

serviria per calmar aquesta necessitat. No importaria la marca. Però la 

necessitat de calmar la set es pot unir a la de pertinença de grup quan s’uneix 

la imatge que projecta la marca al seu producte, en aquest cas al refresc.  

 

Els productes que satisfan una mateixa necessitat s’integren dins d’una 

categoria. Dins d’una mateixa categoria hi ha diversos productes que es 

dirigeixen a un mateix públic objectiu. Seguint l’exemple del refresc, en la 

categoria de begudes podríem trobar diferents productes com cafè, infusions, 

té, batuts i fins i tot gelats. La necessitat és satisfer la set i si aquest productes 

la satisfan i van dirigides al mateix públic objectiu s’integren dins d’aquesta 

categoria. Formar part d’una categoria no depèn de composicions químiques. 

La clau és la satisfacció de la necessitat.  
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Seguint l’afirmació de Conde (2007: 38) com a pauta es pot re - dissenyar un 

producte perquè tingui les característiques necessàries per satisfer noves 

necessitats. En el cas que un consumidor no percebi totes les necessitats que 

té un determinat producte, la comunicació esdevé una eina fonamental per 

informar al consumidor.  

 

Per exemple, un ambientador pot satisfer la necessitat d’aportar bona olor a 

una estància, però també satisfer la necessitat de decoració. Els públics poden 

percebre la necessitat d’aportar bona olor i no la de decoració, per tant la 

comunicació pot ser l’eina per comunicar-ho i que els públics ho percebin.  

 

3.3.1.2. Teoria de la insatisfacció de necessitats 

 

Latouche afirma (2014: 21): “Los publicistas incitan al deseo porque este es 

insaciable.” Aquest desig insaciable que esmenta acaba provocant una 

insatisfacció crònica en els consumidors. Un estat de carència permanent. En 

la insatisfacció es relaciona el valor percebut d’un producte amb les 

expectatives del consumidor que són limitades pel cost, l’accessibilitat i renta 

personal. 

 

Per tal de calcular la insatisfacció hem de tenir en compte les següents 

variables: 

 

En valor percebut relaciona uns avantatges (funcionals i emocionals) a canvi 

d’assumir uns costos (monetaris, temps, energia i psíquics). 

 

 

Gràfic 4 – Valor percebut 

Font: Elaboració pròpia 
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Un cop hem obtingut aquest valor, per calcular el nivell de satisfacció o 

insatisfacció, hem de restar el valor percebut a les expectatives.  

 

Gràfic 5– Nivell satisfacció 

Font: Elaboració pròpia 

 

I un cop calcula’t depèn de si el valor és superior a la xifra 0, igual o inferior es 

determinarà la seva satisfacció.  

 

 

Gràfic 6 – Valor satisfacció 

Font: Elaboració pròpia 

 

La importància de conèixer la satisfacció o no satisfacció dels consumidors en 

vers un producte o una marca és fonamental per una organització. Són dades 

que provenen del propi client i serveixen per entendre el seu punt de vista. El 

consumidor es crea unes expectatives prèvies gràcies a la informació provinent 

de l’organització i altres fonts, i qualifica el producte en un cert valor. No és fins 

al moment de compra i consum que adquireix una pròpia experiència. Aquesta 

experiència emet un judici, que deriva en si esta satisfet o no.  

 

La satisfacció o no satisfacció determinarà si els consumidors repeteixen la 

compra del producte o l’experiència amb una certa marca, i no es pot quedar 

només en això. Recordem que els consumidors són actius i poden actuar com 

a públics influents fent que un producte es deixi de comprar. Tampoc hem de 

perdre de vista que tal com apunta Josep Vicenç i Eres (2011) cada vegada és 
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més difícil captar nous clients així que hem de retenir els clients habituals, 

satisfent-los.  

 

En aquest cas, si la satisfacció o insatisfacció pot determinar el foment de 

consum d’un producte o l’efecte contrari, que es deixi de consumir. Conèixer el 

seu valor és important.  

 

Com diu un article publicat a Puro Marketing (2013): “Las malas experiencias 

se transmiten más que las positivas. De media, los clientes comparten sus 

experiencias positivas a 9 personas de su entorno, mientras que en el caso de 

las negativas, esta cifra se eleva al menos hasta 16.‖  

 

3.3.2. La decisió de compra 

 

3.3.2.1. El procés de decisió de compra 

Segons Conde (2007) es pot intervenir en la pressa de decisions dels 

consumidors, però per fer-ho s’ha de considerar la naturalesa de les persones i 

el context. Ja que en diferents contextos la motivació juga un paper diferent. 

Per tant, primerament s’haurà de conèixer aquest coneixement per una 

posterior comprensió. És important entendre el procés de decisió de compra. 

Quins són els passos que es segueixen abans d’adquirir un producte i quins 

factors intervenen en l’elecció d’un o un altre.  

 

Santesmasses (1998: 246) descriu el comportament del consumidor com un 

conjunt d’activitats que porta a terme una persona o una organització des de 

que té una necessitat fins al moment que s’efectua la compra i fa ús, 

posteriorment, del producte. 

 

MCraw Hill (s.d) cita la teoria de Philip Kotler. Kotler descriu les fases del 

procés de decisió de compra en cinc etapes, cal tenir en compte que no 

sempre es produeix aquest procés ja que en cas de compres compulsives, per 

exemple, es passa directament a la fase quatre:  
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A. Reconeixement del problema: sorgeix una necessitat i s’avalua l’estat 

actual d’insatisfacció que és comparat amb el de desig que soluciona 

el problema, satisfer una necessitat. Es tenen en compte dues 

variables, les internes que responen a les fisiològiques, com la gana i 

la set, i les variables externes que són les que desperten desig com 

un anunci publicitari 

 

B. Cerca d’informació: actualment més que consumidor es parla de 

prosumer. Terme encunyat per Alvin Toffler el 1980 és el resultat de 

combinar les paraules consumidor i productor en anglès. Aquest tipus 

de consumidor defineix a un públic actiu, que consumeix i alhora 

aporta continguts 

 

Tot i que actualment el consumidor és consideri per norma general 

actiu, segueixen existint dues maneres d’aconseguir la informació: 

 

- Passiva: quan el discurs entre ell i la marca és 

bidireccional. El consumidor es limita a escoltar o visualitzar 

una peça publicitària   

 

- Activa: quan entra el prosumer, intentat torbar la informació. 

Acudeix a diferents fonts: 

 

Personals: Família, amics, veïns, coneguts... 

Comercials: publicitat, venedors... 

Públiques: mitjans de comunicació, organitzacions de 

consumidors... 

Pròpia experiència 

 

C. Avaluació d’alternatives: a partir de la informació recopilada provinent 

de diferents fonts, el consumidor fa un balanç dels beneficis que 
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obtindrà de cada marca fent una valoració de les característiques que 

més li convenen 

 

D. Decisió de compra: després de fer les valoracions pertinents el 

consumidor decideix a qui compra, què compra, on compra, i quan 

efectua el pagament. Però cal tenir en compte que la compra es pot 

acabar efectuant o no, hi ha variables que poden intervenir en 

aquesta fase 

 

E. Comportament postcompra: aquest pas es produirà un cop el 

consumidor hagi efectuat la compra. Es basa en la satisfacció o 

insatisfacció que resulti de la utilització del producte que ha comprat i 

el valor esperat. Que es repeteixi la compra del producte està 

directament relacionat amb el compliment o no, de les expectatives  

 

El comportament del consumidor és canviant. Reacciona diferents segons el 

producte que tingui davant, segons l’estat d’ànim, la franja horària... s’ha 

comentat al principi d’aquest apartat que intervenen variables interns com són 

estímuls psicològics i fisiològics, i variables externes com són estímuls 

publicitaris. Per tant, estudiem-les en més profunditat. 

 

Les variables internes que intervenen en la primera fase de decisió de compra 

responen a estímuls psicològics de cada individu. Les més importats són la 

motivació i la percepció.   

 

3.3.2.2. Les motivacions 

“In searching for a deeper approach to their marketing problems American 

merchandisers began doing some serious wondering. They wondered why on 

earth customers act the way they do. Why do they buy or refuse to buy given 

products? In trying to get guidance from the psychological consultants they 

turned to, they found themselves trying to understand and explore the deep 

unconscious and subconscious factors that motivate people.”  
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(Vance Packard, 2007: 45) 

 

Vance Packard als anys 60 va mostrar en la seva obra The Hidden Persuader 

l’emergent preocupació per comença a entendre el consumidor mitjançant la 

psicologia. 

 

Com hem vist el procés de decisió de compra comença amb el reconeixement 

d’una necessitat. Santesmasses (1998: 259) apunta que aquesta necessitat 

formulada per un factor intern o extern, necessita ser avaluada per la motivació 

per ser reconeguda. Per tant, la motivació afecta directament als criteris 

específics de l’avaluació.  

 

Miguel Conde (2007: 45) en el seu llibre Target: manual de instrucciones entén 

la motivació com la predisposició general que dirigeix el comportament cap a 

l’obtenció del que es desitja. 

 

Etimològicament parlant, la paraula “motivo” va lligada en el seu origen llatí al 

verb “moure” i el sufix “ción” a acció i efecte. Tenim un motiu quan la necessitat 

passa a l’acció. La motivació explica la conducta del consumidor, explica el: per 

què fa el que fa. En el cas que expliqui el per què no ho fa, ens trobem davant 

d’un fre de compra o una motivació negativa.  

 

Les motivacions estan directament connectades amb les característiques o 

atributs  que tenen els productes que es troben en el mercat, el consumidor 

busca un producte que reuneixi uns atributs buscats en una categoria 

determinada.  

 

Per exemple, un consumidor pot adquirir una determinada marca de pa perquè 

ell la percep com la que té el pa més tendre, que més dies aguanta, sense 

estar dur i a un preu assequible. I un fre podria ser un consumidor que no 

compra una determinada marca d’ordinadors perquè sap que incorporen 

obsolescència programada. 
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Conde (2007: 53) contempla diferents intensitats de motivacions, estableix la 

classificació per intensitats entenent intensitat com a mesura de la quantitat 

d’energia que destinarà el consumidor en satisfer la seva necessitat.  

 

L’energia s’inverteix en: 

 

– Temps dedicat a la compra d’un producte 

– Implicació en la compra (buscada d’informació, compra subjecta a les 

sensacions afins amb els valors de marca) 

– Diners: Quant estarà disposat a pagar per el producte 

 

La classificació de les intensitats de motivacions segons Conde són: 

 

A. Consum d’energia baix:  Són productes de baixa implicació. Productes 

com escuradents, tovallons de paper, sucre... El consumidor no 

destinarà energia en recordar i per tant mitjançant la comunicació se li 

ha de refrescar la memòria  

 

B. Consum d’energia mitjà: Productes on el consumidor mostrarà 

preferències per una marca concreta. Consumidors considerats 

“Marquistas” s’entenen per aquells que tenen predilecció a consumir 

productes de marques 

 

Cal tenir en compte que un estímul addicional per part d’una altra marca 

pot provocar el reemplaçament de la marca habitualment adquirida o 

buscada per una altra. Es consideren els consumidors infidels per 

naturalesa, tot i que en certs productes de certes marques hi ha 

consumidors fidels. S’ha de guanyar la fidelitat 

 

C. Consum d’energia alt: En aquest punt trobem els productes on el nivell 

de involucració és molt alt. Normalment es posa de manifest en una 

compra no habitual, com una casa o un cotxe. Els consumidors busquen 

diferents fonts d’informació: demanar opinió al seu entorn, buscar a 
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internet, anar als punts de venta que faci falta... i finalment prendrà la 

decisió. La comunicació és un factor clau per informar al consumidor 

 

D. Consum d’energia altíssim: El consumidor està literalment enganxat a la 

seva marca. Esperarà, no compararà preus 

 

Una de les teories de la motivació que jerarquitza les necessitats, segons  

Santesmasses (1998: 261), és la Classificació de Maslow. Les necessitats 

apareixen de forma successiva, començant per les més elementals (a la base) i 

a mesura que es van satisfent les necessitats es va adquirint de rang superior.  

 

Gràfic 7 – Piràmide de Maslow 

Font: Elaboració pròpia 

Segons el blog  Salmón (2011) només les necessitats no satisfetes són les que 

influeixen en el comportament de les persones. Les necessitats fisiològiques 

són les úniques que neixen amb la persona i la resta es van adquirint en el 

transcurs del temps. 

 

A mesura que cobreixes les necessitares bàsiques van apareixent gradualment 

les d’ordre superior originant diferencies jeràrquiques entre cada individu. Però 

cal tenir en compte que la satisfacció de cada esglaó porta un temps diferent. 
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És a dir, les necessitats bàsiques requereixen un cicle relativament curt en 

contraposició les necessitats superiors que requereixen un cicle més llarg.  

 

3.3.2.3. La percepció 

Santesmasses (1998: 262) defineix la percepció com un procés de selecció, 

organització i integració dels estímuls sensorials en una imatge significativa i 

coherent. En aquest procés es distingeixen 4 etapes: 

 

- L’exposició a la informació 

- L’atenció donada 

- La comprensió i interpretació del missatge 

- La retenció d’informació a la memòria 

 

La percepció es regeix per factors psicològics i socio-culturals. És important 

considerar les atencions, interpretacions i la memòria selectiva.  

 

La professora Antonia Dorado (2012) defineix la percepció com: ―Procés 

psicològic en el que rebem, processem, assimilem, interpretem i elaborem la 

informació fruit de l‘estimulació ambiental. Organitzem la informació rebuda 

segons la nostra experiència prèvia, desitjos i necessitats.‖ 

 

Gran part de la percepció es realitza mitjançant els sentits i alhora estan influïts 

per l’ambient que ens condiciona. La percepció influeix en la creació 

d’atmosferes, fet que podem observar en la publicitat. Segons Conde (2007: 

72) El to, que sol estar envoltat per música, la direcció d’art (colors, fotografia, 

estilisme... crea un ambient que rodeja el producte d’un entorn que ajuda a que 

el receptor d’aquest anunci el percebi tal com es pretén i acabi creant una 

vinculació emocional amb el producte en qüestió. 

 

Els valors estan condicionats per la cultura i la societat, acaben condicionant en 

la percepció dels consumidors respecte un producte. Per tant, els valor afecten 
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al comportament del consumidor. El públic consumirà un producte o no 

depenen de si els seus valors estan en sintonia amb els del 

producte/marca/organització.  

 

La percepció és selectiva, segons Santesmasses (1998: 262), es percep el que 

interessa. Un mateix producte pot ser percebut pels consumidors de forma 

diferent segons els atributs o característiques d’aquest que resultin més 

interessants al consumidor.  

 

Per Miguel Conde (2007: 73) un producte és un conjunt d’atributs, els quals són 

les avantatges que busquen els consumidors. Com es perceben aquests 

atributs va lligat al comportament del consumidor, que porta al consumidor a 

actuar.  

 

Es creen mapes de percepció d’atributs o mapes de posicionament per saber 

quina posició ocupen les marques en la ment del consumidor. En la percepció 

s’ha de tenir en compte les distorsions, les interferències que afecten a la 

percepció. 

El procés de la percepció, a grans trets, és el següent: 

1. Rebem els estímuls per els sentits 

2. Es codifiquen al cervell 

3. Es fan representacions internes d’allò que hem percebut 

4. Emmagatzemem a la memòria 

Segons la professora Antonia Dorado (2012), els processos cognitius que 

intervenen en la comunicació són la percepció, l’atenció, la memòria i les 

emocions.  

 

3.3.3. La relació entre el desig i l’obsolescència programada 

Segons Serge Latouche (2014:19), el desig a diferència de les necessitats no 

coneix la sacietat perquè es dirigeix a un objecte il·localitzable.  
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Ortega i Gasset ja donava a veure que el consumidor podia disposar del que 

desitges, perquè segur que existia:  

 

“La cantidad de posibilidades que se abren ante el comprador actual llega a ser 

prácticamente ilimitada. No es fácil imaginar con el deseo un objeto que no 

exista en el mercado, y viceversa: no es posible que un hombre imagine y 

desee cuanto se halla a la venta.” 

(Gasset, 1930: 29) 

 

Stéphane Vinolo (2010) cita la teoria del desig mimètic de Girard, com una 

teoria  filosòfica que es pot traslladar al camp de l’economia i psicologia. Vinolo 

apunta que el problema d’imitació en la filosofia sempre ha sigut vist com una 

pèrdua d’identitat, però la teoria de Girard fa un petit canvi en aquesta 

concepció.  

 

La teoria de Girad citada per Violo (2010) és resumeix en el mateixa obra de 

Girard: “El deseo humano no es un deseo autónomo, sino siempre un deseo 

según el Otro, que se opone de forma explícita a un deseo según uno Mismo.‖ 

(Girard, 1961: 11) 

 

Per tan, podem extreure que la teoria del desig mimètic no es tracta ben bé de 

voler imitar l’altra persona, és una teoria un tant paradoxal. A grans trets, es 

basa en voler diferenciar-se d’una altre persona o grup, i estar condemnat a 

imitar-lo per aconseguir aquesta diferenciació, d’aquí que el desig no sigui 

autònom.  

 

Vinilo (2010) també apunta que Girard amb aquesta teoria dóna a veure que 

coincidenment les persones estan lluny de voler perdre la seva identitat, i estan 

en constant lluita per reafirmar la seva identitat individual contra la del grup, 

però amb la idea que estan condemnats a imitant-lo. La imitació esdevé una 

conseqüència racional de la intenció de diferenciació.  
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Podríem arribar a traslladar aquest pensament a les modes i la publicitat. 

 

Gràfic 8 – Teoria de Girard aplicada a la moda 

Font: Elaboració pròpia 

 

Es desitgen productes diferencials perquè la gent vol ser diferent i 

paradoxalment tothom acaba adquirint els mateixos productes. En tal cas si la 

societat desitja contínuament nous elements es provoca l’obsolescència 

prematura dels anteriors.  

 

3.3.4. La legislació que protegeix el consumidor  

 

Nivell nacional 

 

A. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

En la present llei es defineix el concepte de consumidor i usuari com:  

 

―El concepto de consumidor y usuario engloba a las personas físicas que 

actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o 
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profesión. Son también consumidores y usuarios a efectos de la ley, las 

personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin 

ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.‖ 

 

(BOE, 2007) 

 

Són conceptes que van apareixent en el transcurs de la llei, així que és 

important la seva prèvia definició. 

 

La present llei, neix de l’evolució d’anteriors lleis sobre els drets del 

consumidor, fent que en aquesta es vulgui fomentar més la reivindicació a una 

informació completa als consumidors i usuaris. Es converteix en una nova 

obligació dels fabricants.  

 

Es tracten temes com l’ús de targetes de crèdit, les garanties i publicitat 

enganyosa entre altres. Però el més recurrent es parlar de temes de seguretat i 

salut, en cap cas es menciona què fer davant de productes fraudulents, 

adulterats o amb incorporació d’obsolescència programada.  

 

Segons l’article 12 punt 1 el fabricant és la persona responsable d’informar als 

consumidors i usuaris dels possibles perills que provenen d’una utilització 

previsible. Tenint el compte les seves característiques, la durada i a qui va 

dirigit el producte. 

 

Per altra banda l’article 13 parla sobre les obligacions per la protecció de la 

salut i la seguretat dels consumidor i usuaris. Més en concret el punt F, exposa 

l’obligació de retirar, suspendre o recuperar dels consumidors i usuaris 

qualsevol producte que no s’ajusti a les condicions i requisits exigits o que per 

qualsevol altre causa posi en perill la salut o la seguretat de les persones.  

Pel que fa a l’etiqueta i la presentació de béns i serveis es tracta en l’article 18. 

S’ha de realitzar de manera que no indueixi a error al consumidor i usuari i així 

es destaca en el punt A. 
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Les característiques del producte, sobretot la naturalesa, la identitat, les 

qualitats, la composició, la quantitat, la durada, l’origen i les maneres de 

fabricació i obtenció. Són qüestions que no poden induir a error però no són 

obligatòries.  

 

Les qüestions que sí, són obligatòries exposades en el següent punt són: 

 ―a) Nombre y dirección completa del productor. 

b) Naturaleza, composición y finalidad. 

c) Calidad, cantidad, categoría o denominación usual o comercial, si la 
tienen. 

d) Fecha de producción o suministro y lote, cuando sea exigible 
reglamentariamente, plazo recomendado para el uso o consumo o fecha de 
caducidad. 

e) Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, 
advertencias y riesgos previsibles.‖ 

(BOE, 2007) 

 

Com podem veure la durada desapareix dels requisits obligatoris i es pot veure 

substituïda per la data de consum preferent o la data de caducitat quant ho 

exigeixi la llei.  

 

Les infraccions que afecten als consumidors i usuaris estan recollides a l’article 

49. El punts tracten en resumides comptes de: fets que afecten a la naturalesa 

sanitària, a la seguretat i salut dels consumidors i usuaris, a la salut pública i el 

punt D tracta sobre l’adulteració. 

 

Com hem vist en la present investigació hi ha autors com Latouche (2014) que 

consideren l’adulteració com l’origen de l’obsolescència programada. En aquest 

apartat no s’utilitza el terme per designar a l’obsolescència però que es parli de 

l’adulteració és un pas.  
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Dit això, la llei contempla l’alteració, l’adulteració o el frau ja sigui per addició o 

substació de qualsevol substància o element que: alteri la seva composició o 

qualitat, incompleixi en les condicions que corresponen a la naturalesa o 

garantia, que afecti a la reparació de productes de naturalesa duradora. En 

general qualsevol situació que porti a engany o confusió o que no permeti 

reconèixer la verdadera naturalesa de bé o del servei.  

 

El tema de les garanties s’exposa en l’article 125.  Es parla sobre l’obligació 

d’especificar la durada d’elles però no es diu quina és la durada adient. En el 

següent article, 126, es tracta el tema dels productes de naturalesa duradora. 

Sobre ells, la llei contempla la idea de que en la garantia comercial s’expressin 

els drets dels consumidor davant d’una falta de conformitat amb el contracte, 

sempre i quant siguin aquests drets compatibles amb els de la garantia.  

 

Pel que fa a la reparació de productes, un tema important en relació 

l’obsolescència programada, l’article 127 exposa el següent. Segons la llei, el 

consumidor i usuari té dret, sobre productes de naturalesa duradora, a un 

servei tècnic i a l’exigència de recanvis durant un mínim de 5 anys a partir de la 

data en que el producte es deixa de fabricar.  

 

En aquest article també es contempla la prohibició d’incrementar els preus 

sobre els recanvis, ja sigui incloent la mà d’obra i els trasllats. Les quantitats no 

poden ser superiors als costos mitjans estimats per casa sector. S’ha de 

diferenciar en la factura tots els conceptes i fer pública la llista de preus dels 

recanvis. Un cop entregat el producte a l’empresari que farà la seva reparació, 

l’usuari té dret a la seva recuperació fins conclosos 3 anys a partir de l’entrega.  

 

La llei contempla la definició de producte defectuós en l’article 137, s’entén 

producte defectuós per:  
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―1. Se entenderá por producto defectuoso aquél que no ofrezca la seguridad 

que cabría legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias 

y, especialmente, su presentación, el uso razonablemente previsible del mismo 

y el momento de su puesta en circulación. 

2. En todo caso, un producto es defectuoso si no ofrece la seguridad 

normalmente ofrecida por los demás ejemplares de la misma serie. 

3. Un producto no podrá ser considerado defectuoso por el solo hecho de que 

tal producto se ponga posteriormente en circulación de forma más 

perfeccionada.‖ 

(BOE, 2007) 

 

Com hem vist aquesta llei en matèria de protecció als consumidors i usuaris no 

acaba de fer una menció expressa a l’obsolescència programada. Sí que es 

parla de les garanties, del dret a la reparació i l’adulteració. Però en la majoria 

d’articles només es consideren com a frau i infraccions aquelles aspectes que 

acaben afectant a la seguretat i la salut.  

 

B. Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

 

En aquest real decret, d’aquest any 2015, es contempla la legislació pertinent 

en matèria de residus provocats per els aparells elèctrics i electrònics, coneguts 

com a AEE. 

 

“[...] el fabricante del equipo eléctrico o electrónico tiene la obligación de asumir 

la financiación de la gestión de los residuos que proceden de sus aparatos. La 

responsabilidad […] es un medio para estimular la prevención, el ecodiseño y la 

reciclabilidad de los aparatos. […] de la gestión de los residuos se espera que 

se incentiven mejores diseños de los AEE que faciliten su desmontaje, 

reparación o reciclado o aumento de su vida útil (evitando la obsolescencia 

programada)‖ 
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(BOE, 2015) 

 

Com es pot llegir, la llei fa responsable del pagament de la gestió de residus al 

fabricant amb l’objectiu que aquest acabi facilitant el reciclatge dels productes 

des del inici de producció amb un disseny responsable. Evitant així 

l’obsolescència programada. 

 

En capítol 2 de l’article 6 punt 1 d’aquesta llei, es contempla que els fabricants 

d’aquest productes hauran de dissenyar i produir aquets aparells prologant en 

la mesura del possible la seva vida útil. Han de facilitar, entre altres qüestions: 

la seva reutilització, desmuntatge i la reparació. Un cop acabada la vida útil 

hauran de fer possible la reutilització dels RAEE per tal d’evitar la seva 

eliminació.   

 

La llei diu que com a mínim, hauran de respectar el decret que parla sobre els 

requisits de disseny ecològic aplicats a productes relacionats amb energia i al 

decret que parla sobre les restriccions de substancies perilloses.  

En relació l’obsolescència tècnica el punt més interessant és el que es troba en 

el capítol 2 article 6 punt 2. El qual diu: 

 

―Los productores de AEE no impedirán la reutilización de los AEE usados y la 

preparación para la reutilización de los RAEE mediante características de 

diseño específicas o procesos de fabricación específicos, salvo que dichas 

características o procesos de fabricación presenten grandes ventajas en 

materia de seguridad o para la protección del medio ambiente.‖ 

(BOE, 2015) 

En aquest apartat es prohibeix als fabricant de productes elèctrics o electrònics 

impedir que es reutilitzin els productes mitjançant dissenys o processos de 

fabricació específics a no ser que estiguin justificats en matèria de seguretat o 

protecció del medi ambient. Per tant podem extreure que sempre i quan estigui 

justificat per la seguretat o en benefici al medi ambient serà lícit la utilització de 

l’obsolescència tècnica en el cas concret dels aparells elèctrics o electrònics.  
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Fins al moment, la llei en poca mesura condemna la pràctica de 

l’obsolescència, però en quant es contempla els annexos, en aquest cas el 

titulat: “Requisitos técnicos para la preparación para la reutilización”, veiem el 

següent: 

 

―3. Consumo energético: Los RAEE podrán preparase para la reutilización y 

reutilizarse si poseen, en el caso de frigoríficos, congeladores, lavadoras y 

lavavajillas una etiqueta energética B o superior y en aparatos de aire 

acondicionado y secadoras una etiqueta C o superior. Cada RAEE preparado 

para la reutilización irá acompañado de la etiqueta energética correspondiente.‖ 

 

(BOE, 2015) 

 

Davant aquesta afirmació, segons AERESS (2014) (Asociación de 

Recuperadores de Economía Social y Solidaria), juntament amb associacions 

com Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, CCOO i UGT, es posicionen 

en contra aquesta llei. Ja que entenen que l’impacta ambiental de llançar els 

productes inferiors a aquesta qualificació és superior a l’estalvi que es pretén. 

Aquesta associació conjuntament amb altres, van pressionar al govern perquè 

s’inclogués l’obsolescència programada quan la llei estava elaboració, podem 

veure com en tota la llei només es contempla el concepte entre un parèntesis: 

“(evitando la obsolescencia programada).‖ 

 

La present llei introdueix elements de responsabilitat de les empreses en 

relació als residus, però no mesures coercitives que afavoreixin la durada dels 

productes o mesures que obliguin a una disponibilitat dels recanvis necessaris. 

3.3.4.2 Nivell Europeu 

Les mesures legals d’Espanya en contra l’obsolescència programada i els 

temes en que es pot veure involucrada són insuficients. Tant insuficients que, 

com acabem de veure en l’anterior apartat on fem el tractament de la legislació 

espanyola, la única menció del terme és: ―(evitando la obsolescencia 

programada)‖.  
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A nivell Europeu no s’han concretat mesures legals. De moment és un tema 

que està sobre la taula i el qual s’està treballant. El país membre de la unió 

europea que porta la davantera en mesures legals contra l’obsolescència 

programada per el moment és França. Vegem una mesura en concret que sí 

s’ha portat al codi penal: 

 

A. Llei francesa: Ley de Transición Energética 

França lidera, a nivell europeu, la lluita contra l’obsolescència programada amb 

la creació de la llei de transició energètica. Segons Chacón i El Asri en un 

article de El diario.es (2014). El Desembre de 2014 l’Assemblea Nacional va 

aprovar la llei amb un seguit d’objectius: regular l’aprofitament d’energia, recollir 

les obligacions en matèria d’energies netes, la reducció d’emissions 

contaminants per part de la indústria elèctrica i al mateix temps mantenir la 

competitivitat dels sectors productius.  

 

Aquesta llei, segons Eduardo López en un article en El Periodico (2014) té la 

previsió d’emetre sancions de fins a 300.000 euros i penes de presó de 2 anys 

pels fabricants que practiquin l’obsolescència programada. CONUEE i la 

Procuradaría Federal del Consumidor seran els òrgans encarregats de 

sancionar no només al fabricants. Com apunten Diputados.gob (s.d.), també es 

sancionaran a les organitzacions o persones individuals que importin, 

distribueixin o comercialitzin amb equips o aparells que no incloguin la 

informació necessària sobre el consum, o que tot i tenir la informació, aquesta 

sigui diferent a les prestacions reals.  

 

Fent una comparació entre la legislació Francesa i Espanyola, veiem clarament 

com en relació a l’obsolescència programada i els temes que engloba com són 

el medi ambient, Espanya té molt camí per recórrer. És interessant la 

importància que França dóna a practicar l’obsolescència programada, ho 

podem veure clarament en les sancions. Per altra banda també és interessant 
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el fet que es tingui en compte vigilar la competitivitat dels sectors productius. 

Aquesta mesura, portada a la pràctica, evitarà situacions de looby que lluitin 

contra uns interessos empresarials que vagin en contra el medi ambient i els 

interessos del consumidor.  

 

Tot i que s’haurà de veure en el temps l’evolució de la llei francesa per el 

moment és la iniciativa Europa que lidera la lluita contra l’obsolescència 

programada.  

 

3.3.5. Consumidors Versus Obsolescència programada 

 

3.3.5.1. La consciència dels consumidors 

Ja en el documental de Cosima Dannoritzer (2010) es mostra com durant la 

història certa gent, com els inventors que van ser víctimes, començaven a 

veure l’obsolescència programada com una pràctica que responia als 

interessos dels fabricants i no a l’economia comuna.  

 

Com s’ha explicat a l’apartat de decisió de compra, el consumidor actual és 

considerat Prosumer, en quan a creador també de contingut.  

En el documental de Dannoritzer (2010), s’explica l’exemple del cas de les 

bateries de Apple. Bateries que en un període de temps curt, en relació la seva 

adquisició, s’espatllaven obligant-ne a comprar un nou aparell a l’usuari.  El cas 

va veure la llum via internet pels germans  Neistat, els quals van realitzar una 

campanya mitjançant un vídeo a la plataforma de youtube.  

 

Anomenat ipod‘s dirty secret va ser llançat a la plataforma de internet el 2003, i 

segons Cassey Neistat, un dels germans, el vídeo durant el primer mes va tenir 

més de 6 milions de visualitzacions. Actualment el vídeo originari no roman 

penjat, però Cassey Neistat el va recuperar el 2014 en el seu canal de youtube: 

Casey Neistat Classics.  

 



67 

 

En el vídeo es pot veure com els germans pinten sobre tots els cartells de 

Apple en diferents carrers de Estats Units el següent missatge: Ipods 

unreplaceable battery last only 10 months. Mentre s’escolta en un principi la 

trucada d’un dels germans a la companyia on aquesta li confirma que la bateria 

no es pot canviar. 

 

Veiem el  canvi de paradigma en el consumidor, el consumidor crea contingut i 

es mou per lluitar contra el que creu que les empreses no fan bé, i ho 

aconsegueixen gràcies a la globalització de la informació que faciliten les noves 

tecnologies. 

 

El ressò del vídeo va portar a Elizabeth Printzker, una advocada, a presentar 

una demanda col·lectiva amb altres consumidors, coneguda com: Westley 

contra Apple. Durant el litigi es va tenir accés als documents tècnics on es va 

descobrir que des d’un principi la bateria estava dissenyada per tenir un vida 

curta, per tant Apple practicava l’obsolescència programada en les seves 

bateries.  

 

El judici, segons Dannoritzer (2011) no es va culminar degut a que la 

companyia va crear un departament de recanvi de les bateries oficial, ja que 

fins el moment la única solució al problema era la nova compra d’un nou 

aparell. L’empresa va estendre la garantia dels seus productes a dos anys i va 

indemnitzar als demandants. Qüestions que van semblar suficients per 

solucionar el problema extrajudicialment.  

 

La posició de l’empresa va ser evitar una sentència perquè el ressò que 

provocava aquesta situació coberta per Internet i pels mitjans de masses que 

en van fer un ressò posterior, afectava negativament a la seva imatge 

corporativa. Com podem veure en la pàgina web de Apple (2015), es defineixen 

com una empresa que té com a valor el compromís amb el medi ambient: 

―Hacemos lo posible para reducir el impacto en el cambio climático, para usar 

materiales más ecológicos i para preservar los recursos que todos 

necesitamos.‖ 
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En quant aquesta valor no correspon amb el que realment fan es pot arribar a 

una situació de crisis en l’empresa. Latouche (2014: 44) citant a Umberto Eco. 

Segons Eco preferim renunciar al que és vell i comprar coses noves. Tenim 

una toxicodependencia als objectes i per això la protesta contra l’obsolescència 

programada és tan baixa.  

 

Actualment, a Espanya, existeixen diferents actors que lluiten contra 

l’obsolescència programada. Estem parlant de: 

 

A. Associacions de consumidors: Com és la OCU (organització de 

consumidors i usuaris). Aquesta associació vetlla per assessorar, 

informar i defensar als consumidors. Convertint-se en una plataforma on 

els consumidors es sentin escoltats. Realitzen anàlisis sobre alguns 

productes i també sobre la seva publicitat. Per altra banda també 

realitzen articles sobre l’obsolescència entre altres accions  

 

B. Associacions d’ecologistes: Com Ecologistas en acción i Amigos de la 

tierra, que entre múltiples accions a favor del medi ambient, van intentar 

intervenir en l’elaboració de la nova llei de Residus d’Aparells elèctrics i 

electrònics (RAEE) afegint sancions contra les organitzacions que 

practiquessin l’obsolescència programada 

C. Moviments particulars: Com el moviment SOP (moviento Sin 

Obsolescencia Programada). Fundat per l’inventor d’una bombeta de 

llarga durada, va crear el moviment a causa de rebre amenaces, ser 

desacreditat en públic i en ocasions incitat a un suborn amb la finalitat de 

fer desaparèixer el seu producte del mercat. El moviment va destinat a 

informar sobre l’obsolescència programada i a ser un espai on 

comunicar les conseqüències de la pràctica amb altres dissenyadors i/o 

fabricants 

 

D. Revistes electròniques: La revista Opcions. Org publica articles sobre 

productes per fer-ne un consum responsable a la vegada que tracta el 

tema de l’obsolescència programada en diferents articles  
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La importància d’aquests moviments resideix en la seva activitat comunicativa. 

Gràcies a la globalització de la informació i les noves tecnologies els seus 

continguts arriben a la gent, fent que la informació estigui al seu abast. Com 

hem comentat al principi de la investigació, el tema és poc conegut entre els 

consumidors així que totes les iniciatives que ajuden al coneixement formen 

part d’una futura solució al problema. Com s’ha vist, la informació és molt 

important en la decisió de compra, així que a més informació més canvis 

trobarem en el comportament dels consumidors de productes que continguin 

obsolescència programada. Aquest fet podria provocar un posterior canvi en la 

conducta de fabricants i organitzacions.  

 

3.4. El comportament de les organitzacions  

Segons un estudi exposat a Observatorios de Responsabilidad Social 

Corporativa, durant el 2012, el 62% dels ciutadans europeus no es sentien 

suficientment informats sobre els impactes de les empreses sobre el medi 

ambient i la vida. Aquest estudi realitzat per Edelman Berland, també apuntava 

que  4 de cada 10 persones pensen que les empreses tenen un impacte 

negatiu sobre la societat. Un altre percentatge a tenir en compte és que la 

desconfiança respecte les grans empreses i directius, a Espanya augmentava 

al 75% dels ciutadans enquestats.   

 

Les anteriors dades no deixen cap dubte de que les organitzacions juguen un 

paper important sobre el medi ambient i la vida de les persones. El fet que la 

desconfiança dels consumidors cap a les organitzacions sigui elevada és una 

mostra de que s’estan cometent males pràctiques i estant sent percebudes per 

una part de la població. 

 

L’obsolescència programada és una pràctica de les organitzacions. Dins 

d’aquest context de desconfiança dels públics cap a les accions empresarials, 

és important entendre les eines disponibles per part de les organitzacions. És 

necessari estudiar les eines que porten cap a un creixement sostenible, com es 

poden utilitzar i quins són els valors que regeixen la ètica empresarial.  
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3.4.1. Els valors empresarials 

Com s’explica en l’apartat on es tracta el comportament del consumidor els 

valors són una part important en les persones que influeixen en el procés de 

compra. Que els valors del consumidor estiguin en sintonia amb els valors de la 

marca que compra, en molts casos és important per l’adquisició del producte i 

una posterior fidelització. 

 

Per exemple, una persona que es consideri animalista i tingui com a valor no 

maltractar els animals, deixarà de comprar certes marques si sap que aquestes 

recorren al mal tracte dels animals per realitzar o testar els seus productes. 

Entenent que l’obsolescència programada és una decisió que prenen les 

organitzacions i afecta als públics, és necessari en aquesta investigació tractar 

el tema de la responsabilitat social corporativa o RSC. 

 

Partint de la mateixa base que l’exemple anterior, si una persona és ecologista i 

té com a valors cuidar el medi ambient, una pràctica com l’obsolescència 

programada que té com a conseqüència l’augment de deixalles, anirà contra 

els seus valors condemnant a qualsevol marca que realitzi la pràctica.  

 

Segons Felbert (2012) els valors empresarials actuals es regeixen pels 

següents conceptes: la desconsideració, la irresponsabilitat i l’egoisme. Com 

podem veure tots termes amb valors negatius associats.  

 

3.4.2. RSC: Responsabilitat social corporativa 

El llibre verd anomenat: Fomentar un marco europeo para la responsabilidad 

social de las empresas (2001) de la Comissió Europea defineix la RSC com la 

integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i 

mediambientals en les seves operacions comercials i les seves relacions amb 

els seus interlocutors.  

 

La manera en que es comporta una organització davant dels seus públics 

afecta a la percepció que puguin tenir els púbic sobre ells. Les empreses que 
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integren l’obsolescència programada encoberta poden tenir problemes en la 

seva imatge corporativa, els valors que les corporacions diuen tenir, poden 

xocar amb el que realment fan.  

 

Tal com diu Conde (2007: 43) els consumidors accepten un producte si els 

seus valors estan en sintonia. Per tant, la relació del que diuen que fan amb el 

que realment fan, afecta a la seva imatge corporativa. Una incongruència entre 

la imatge que projecta una organització amb les seves accions, en coneixement 

del consumidor, pot ser desastrós per la marca.  

 

La RSC és una eina per mostrar el compromís de la marca envers la societat, i 

el fet que per el moment a Espanya sigui una pràctica voluntària, pot ser 

utilitzada com a eina per encobrir males pràctiques i en conseqüència com a 

eina que fomenti l’obsolescència programada.  

S’ha vist en l’apartat del comportament del consumidor, que els consumidors es 

comencen a mobilitzar envers diferents temes i les males pràctiques de les 

organitzacions que fomenten l’obsolescència programada o el malbaratament 

de recursos. Són aspectes denunciats i combatuts per organitzacions de 

consumidors i entitats ecologistes. Ara els clients ja no només són consumidors 

passius, sinó que són proactius. S’anonema prosumidors (prosumers en 

anglès) a aquests consumidors que comuniquen i actuen en conseqüència amb 

els seus valors que solen tenir molt present el consum responsable i 

respectuós amb el medi ambient.  

 

Com apunten Klaus Werner i Hans Weiss (2003) autors del libro negro de las 

marcas s’ha de posar nom i cognoms als grups multinacionals que promouen 

l’explotació, la venta d’armes, la destrucció ambiental i el mal tracte animal... En 

definitiva les organitzacions que realitzen males pràctiques. L’objectiu del llibre 

és convertir el consumidor en un individu atent i actiu per tal d’exigir uns 

estàndards de vida dignes. 

 

Werner i Weiss ja en el seu pròleg expliquen que les marques realitzen algunes 

accions perquè la gent les percebi com a marques compromeses amb la 
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societat i, per altra banda, realitzen pràctiques que no van en sintonia amb el 

que diuen que fan:  

 

――Nestlé  mata  a  los  bebés!‖  ―McDonald‘s  destruye  la  selva  tropical!‖  ―¡Tu  

calzado deportivo se fabrica con mano de obra infantil!‖ ¿Son ciertas estas afir

maciones? ¿Es  cierto que mi marca preferida  se produce  en  condiciones  

infrahumanas? ¿Hay alguna  cosa  que  pueda  seguir  comprando  sin  recibir  

como ―vuelto‖ una violación de los derechos humanos o la destrucción del medi

o ambiente? ¿O será que estas objeciones son demasiado exageradas y ya 

 han pasado de moda...?   

 

Las grandes marcas dicen: no hay ningún problema. McDonald‘s, por ejemplo, 

entrega sus hamburguesas en cajitas reciclables no contaminantes. Nike (―Just 

Do It!‖) hace algo contra el trabajo infantil. E incluso la compañía petrolera Shell

 se declara comprometida y pregona su responsabilidad social y ecológica.  

¿Qué más se puede pedir?‖ 

(Wener i Weiss, 2003: 4) 

 

Milton Friedman (1970), citat per Argandoña (2006), va dir en un article publicat 

en el New York Times Magazine que les empreses no han de tenir altra 

responsabilitat que maximitzar els seus beneficis. L’article que es va titular The 

social responsibility of business is to increase its profits. Deia en essència que 

les  institucions econòmiques han de contribuir a maximitzar el sistema 

econòmic. 

 

Davant  d’una afirmació com l’anterior sorgeixen nous models econòmics com 

el que proposa Christian Felbert amb l’Econòmica del Bé Comú. Trobem la 

seva idea resumida a través d’una entrevista que va realitzar al Canal 2 i a TV3 
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1al programa “Singulars” i àmpliament explicat en el seu llibre “L’economia del 

bé comú”.  

 

Felbert  (2012) afirma que l’economia del moment es composa de dues regles 

principals: l’afany de lucre i la competència. Són regles no recollides en les 

constitucions i contraries als valors que actualment permeten fomentar les 

relaciones humanes. Segons Felbert (2012) els 5 valors més freqüents en les 

constitucions de les democràcies occidentals són: la dignitat humana, la 

solidaritat, la sostenibilitat ecològica, la justícia social i la participació 

democràtica.  

 

Els valors actuals de la societat que permeten fomentar aquestes relaciones 

humanes per Felbert (2012) són: Honestedat, confiança, respecte, empatia, 

cooperació, solidaritat, compartir... I els que regeixen les empreses són la 

desconsideració, la irresponsabilitat, l’egoisme, l’enveja, la desconfiança... 

 

Com que els valors de les empreses no concorden amb els de la societat, es 

vol un canvi. Per tal d’assolir aquest canvi sorgeix la proposta del Bé Comú que 

busca ser el nou objectiu de les empreses i que aquestes adoptin aquests 

valors que regeixen la societat com a valors propis. Volen que l’èxit econòmic 

sigui un èxit que permeti fomentar les relacions humanes i ecològiques, no que 

fomentin l’egoisme i la desconsideració que segons Felbert (2012) són valors 

que actualment condueixen a l’èxit empresarial.  

 

Canyelles (2013) resumeix en 20 punts l’econòmica del Bé Comú. Tal com es 

pot observar en el punt 13, es fa referència a l’ecologisme. En aquest punt 

                                            
1
 http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-entrevista-christian-felber-economia-del-   

bien-comun/1429661/ 

https://www.youtube.com/watch?v=HkIi12D_Wf4 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-entrevista-christian-felber-economia-del-%20%20%20bien-comun/1429661/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-entrevista-christian-felber-economia-del-%20%20%20bien-comun/1429661/
https://www.youtube.com/watch?v=HkIi12D_Wf4


74 

 

s’explica que, segons l’economia del Be Comú, la natura no pot ser 

considerada una propietat privada, se li ha de reconèixer un valor propi.  Sota 

aquesta premissa, qualsevol persona que necessiti una parcel·la per qualsevol 

motiu, ja sigui construir, habitar, produir... podrà disposar d’una superfície de 

forma gratuïta o a canvi d’una quota d’ús, pagant unes taxes d’explotació. Amb 

aquesta mesura es pretén eradicar l’acaparament de terres i l’especulació 

immobiliària, fent que el traspàs de terres estigui subjecte a criteris ecològics i 

d’ús.  

 

El Bé Comú no mesurarà els beneficis econòmics, sinó els rendiments socials, 

ecològics, de justícia distributiva i democràtics, ja no es mesurarà en valor 

monetaris. Fins ara, l’economia es mesurava en base l’acumulació de medis, la 

microempresa es mesura segons el benefici  financer i la macroempresa amb 

el PIV, tots dos índex monetaris. Segons Felbert (2012) els diners no mesuren 

la fita de l’economia. Per ell la fita de l’economia ha de tenir com objectiu la 

satisfacció de les necessitats, la qualitat de vida i la creació del Bé Comú.  

Tal com resumeix, Canyelles (2013), en el punt 14 el creixement econòmic no 

és l’objectiu, l’objectiu resideix en la reducció de la petjada ecològica tant per 

persones individuals, com organitzacions i països. Es tracta d’incitar aquests 

actors a mesurar la petjada ecològica a nivell mundial de manera equitativa i 

sostenible.  

 

En conclusió, aquesta teoria exposada per Felbert (2012), busca canviar els 

valors i els objectius actuals de les empreses pels valors que actualment 

contemplen la societat i estan recollits en les constitucions. Posar d’acord les 

lleis del mercat amb els valors que regeixen la societat i la constitució.  

 

Segons Economia del Bé Comú hi ha tres categories possibles per la 

realització, que es contemplen en tres nivells anomenats: llavors.  
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A. La primera llavor, s’obté quan la organització es decideix per voluntat 

pròpia autovalorar i aplicar el Balanç del Bé Comú, sense la necessitat 

d’una verificació ni publicació 

 

B. La segona llavor, s’obté amb la verificació del Balanç del Bé Comú amb 

l’ajuda d’un grup Peer, almenys dos empreses de característiques 

similars, en tal cas es permet la publicació  

 

C. La tercera llavor s’aconsegueix després de realitzar una auditoria 

externa del Balanç, en tal cas es permet publicar-lo  

 

Felbert proposa una matriu, anomenada el Balance del Bé Comú, per tal de ser 

un instrument voluntari per examinar l’èxit de les organitzacions en relació els 

valors que recullen les democràcies occidentals. Podem veure com dins 

aquests cinc valors fonamentals s’analitzen una sèrie d’elements que sumen 

punts, si es considera una bona pràctica. O es resten punts, en cas que sigui 

una mala pràctica.  

 

Com s’ha vist, la matriu es pot aplicar en tots els nivells, però només serà a 

través d’una auditoria externa que es podrà verificar si realment l’organització 

viu i aplica l’Economia del Bé Comú. Un cop realitzada la auditoria realitzarà 

una puntuació final rebent la empresa una certificació per la seva publicació. El 

logotip i l’informe del Bé Comú es podrà penjar en la pàgina de inici i ser 

mostrat en una Conferència de Premsa Internacional.  

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 9 – Matriu Bé Comú 

Il·lustració 4 - Matriu Bé Comú 

Font: http://www.economia-del-bien-comun.org/es/content/primeros-pasos 

 

 

Com podem veure, dins l’apartat de sostenibilitat ecològica, es contempla 

l’obsolescència programada en la matriu, com una pràctica que resta punts. 

 

 

 

 

 

http://www.economia-del-bien-comun.org/es/content/primeros-pasos
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En aquesta matriu els punts sumen un total de 1.000. A partir de les 

puntuacions obtingudes es mesura l’èxit de les empreses segons les seves 

fites a la major aportació al Bé Comú. Per tal que el consumidor percebi 

aquesta aportació del Bé Comú, Felbert (2012) explica que s’introduirà en el 

codi de barres, dels productes, la puntuació resultant d’aquesta matriu.  

 

D’aquesta manera, a través del telèfon mòbil, 

enfocant al codi de barres, els consumidors seran 

conscients de la contribució de l’empresa al Bé 

Comú, i per altra banda, a les empreses se’ls 

oferirà avantatges legals per tal que ho compleixin.  

Il·lustració 5- Puntuació Matriu 

Font: http://colaboradoramente.blogspot.com.es/ 

 

La Fageda una entitat catalana, es troba dins les empreses integrants del Bé 

Comú que proposa Felbert (2012).  Aquesta empresa, segons la seva pròpia 

pàgina web, són una iniciativa social sense ànim de lucre amb la finalitat 

d’integrar laboralment a les persones de la Garroxa que pateixen una 

discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus. Es busca complir aquest 

objectiu a través d’un treball digne justament remunerat, mitjançant l’activitat 

productiva: fabricació i comercialització de postres làctics, gelats i melmelades.  

 

En tot el seu procés es té en compte l’aplicació del Bé Comú, per tant, esdevé 

un exemple de l’aplicació d’aquest model en terres catalanes. 

 

Actualment és acceptable per la societat el pensament de Friedman (1970)? 

que les empreses només han de pensar en els seus beneficis? Com hem vist 

en l’actualitat, la resposta comença a ser NO. Si no fos el cas, perquè les 

empreses comencen a destinar diners i esforços en polítiques de RSC encara 

que sigui perquè la gent tingui d’ells una imatge de compromís amb la societat? 

http://colaboradoramente.blogspot.com.es/
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Perquè la pràctica de l’obsolescència programada s’intenta amagar a la opinió 

pública? 

 

3.4.3. Ètica i RSC 

Ètica i RSC són conceptes que van lligats, inclús hi ha autors com Navarro 

(2008) que consideren l’ètica un pilar fonamental de la RSC. Actualment la 

RSC es pot concebre com una estratègia per afavorir l’empresa. Les 

afirmacions de Navarro, mostren la importància de la moral en les empreses: 

 

―La empresa queda legitimada socialmente solo si se cumplen esas premisas: 

proporcionar los bienes demandados, desarrollar el capital social de la 

empresa, obtener un lucro y respetar o promover los DD.HH. Lo contrario 

deslegitima a la empresa o lo que es lo mismo: la ―desmoraliza‖. 

 

(Navarro, 2008: 43) 

 

Segons Navarro l’ètica en l’empresa ha de ser la brúixola que orienta a 

l’organització cap al que hauria de ser. El problema radica en trobar l’equilibri 

entre exigències ètiques i objectius empresarials, ja que com apunta Navarro, 

una empresa no és una ONG i ha de generar beneficis no solament socials 

sinó  també econòmics. 

 

Alcoberro (s.d.) parla de l’ètica empresarial com una pràctica en si mateixa. Un 

instrument de racionalitat institucional. Es separa de l’ètica individual, perquè és 

de caire corporatiu. Es tracta que les institucions econòmiques mostrin voler 

formar part de la comunitat mantenint un compromís amb ella. Tal com exposa, 

aquesta pràctica va néixer a finals dels anys 70 a Estats Units i sobre els 80 va 

arribar a Europa. Va sorgir com a conseqüència de la necessitat que sentien 

moltes empreses i la societat d’establir uns codis interns d’autoregulació per 

prevenir i gestionar conflictes. 
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L’ètica empresarial sorgeix de la ètica econòmica, tal com apunta Alcoberro, 

que planteja la relació de l’economia i la societat a través de la gestió 

empresarial. Citant a Lu Xiaohe, professor de xinès en l’acadèmia de Ciències 

Socials de Xangai, Alcoberro (s.d.) diu: “Fa la broma de dir que l’ètica 

empresarial és com el casament de Romeu i Julieta; tot i que ètica i empresa 

s’estimin molt, resulta que cap dels parents de la parella no veu amb bons ulls 

el matrimoni.” Aquí trobem el fet que exposa Navarro (2008), la empresa no és 

una ONG. 

 

Per Alcobrerro (s.d.) existeixen 4 capitals: 

- Capital físic: Format per terra, maquinària, edificis... 

- Capital financer: Diners, sistema de crèdit, valor de la moneda, etc...  

- Capital humà: Format per tècniques i coneixements, que constitueixen la 

clau del món empresarial 

- Capital social: La reserva de valors compartits per una societat que li 

permeten mantenir una cohesió o un fons comú sense el què resulta 

impossible organitzar la convivència 

 

Capitals els quals, fan que l’ètica en les organitzacions sigui possible. Part d’un 

capital econòmic, representa un capital social i humà. Alcoberro (s.d.) cita una 

sèrie de raons per les quals es necessita d’una ètica en el món corporatiu: 

 

A. Motiu extern. Per imatge corporativa. Una organització percebuda com 

correctament moral resulta atractiva al consumidor i segura a l’inversor, 

sempre i quant es compleixi i no sigui una mera estratègia de 

maquillatge 

 

B. Motiu de mercat. Existeixen un seguit de normes ètiques que 

construeixen un marc de competència transparent, les quals expulsa les 

empreses immorals del mercat 
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C. Motiu intern. La creació d’un entorn laboral favorable dóna seguretat al 

mercat i als treballadors 

 

D. Motiu intern i extern. L’ètica aplicada a l’empresa és garantia de qualitat 

global i responsabilitat social. A més mostra seriositat i confiança, 

elements que construeixen una bona reputació 

 

Tal com exposa Argandoña (2006), una empresa amb ètica i respecte pot 

portar estratègies que afavoreixin positivament en els seus grups d’interès i 

aquestes accions s’acabaran traduint en beneficis a llarg  termini. Considerant 

l’ètica com element central de la RSC la seva aplicació en estratègies 

comercials acaba generant dubtes en els seus objectius finals. Per alguns 

autors l’ètica en la RSC s’apropa més al màrqueting que a una responsabilitat 

social autèntica.   

 

Latouche (2014: 75) es pregunta sobre la moralitat de l’obsolescència 

programada. És justificable una obsolescència si afavoreix l’economia d’un 

país? Les línies entre el què està bé i malament des de fa anys són difuses. 

Com diu Latocuhe : ―Al fin i al cabo, con la obsolescencia programada es la 

ética misma la que se vuelve obsoleta.‖ (Latouche,  2014: 83) 

 

Hi ha controvèrsia entre diferents autors, uns com  Brooks Stevens defensen 

l’ús de l’obsolescència programada, altres com Walter Doriwin, dissenyador, es 

posicionen en contra. Es tracta de buscar aquest equilibri entre capital financer 

i social.  

 

3.4.4. Exemples de compromisos de RSC en relació a l’obsolescència 
programada 

Vegem un exemple d’una empresa coneguda, i les contradiccions que es 

poden generar en la percepció dels públics en relació les seves pràctiques: 
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A. MC Donald’s 

 

La companyia diu segons Actualidad (2010):  

 

“La compañía McDonald‘s cambia su tradicional logo de color rojo por uno 

verde, según anunció la marca. Este cambio de color simboliza teóricamente 

una imagen más ecológica y una nueva estrategia por parte de la empresa.‖ 

 

La companyia exposa  en el seu informe de RSC de 2012:  

 

―McDonald‘s requiere materias primas de alta calidad para elaborar los 

productos que ofrece a sus clientes. Estas materias primas proceden de 

explotaciones que respetan criterios éticos y ambientales. La transparencia en 

la cadena de suministro es de suma importancia […] Por ello, McDonald‘s lleva 

más de una década emprendiendo iniciativas de mejora de la sostenibilidad de 

la cadena de suministro en el sector agroalimentario […] 

 

La companyia fa, segons Por un mundo diferente (2010): 

―Cada vez que vas a McDonald‘s estás destruyendo este planeta. McDonald‘s y 

Burger King son 2 de las muchas compañías norteamericanas que usan 

sustancias venenosas para destruir grandes áreas de la selva tropical de 

Centroamérica, con el fin de crear terrenos de pastoreo para el ganado y 

proveer materiales necesarios para sus envases de comida rápida. 800 millas 

cuadradas de selva se necesitan para cubrir su demanda anual de papel.” 

 

Com s’ha dit anteriorment, el que fa i diu una organització ha de congeniar per 

crear una percepció homogènia cap als públics. L’objectiu no és contrastar les 

dades exposades en l’exemple, caldria una investigació diferent, però els cas 

de McDonald’s serveix com exemple per entendre que el màrqueting 

actualment és holístic, cada acció compta i el consumidor sent proactiu busca 

informació. Trobant contradiccions sobre temes que el preocupen poden 

provocar comportaments negatius des del punt de vista de les organitzacions. 
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El consumidor pot deixar de consumir certes marques per no correspondre amb 

els seus valors i/o convèncer a altres consumidors de fer el mateix.  

 

A continuació vegem un altre exemple en relació l’obsolescència programada 

 

B. Nespresso 

Aquests últims anys al mercat Espanyol van començar a aparèixer les primeres 

càpsules de cafè de la marca Nespresso (filial de Neslé). Poc a poc al mercat 

van començar a sorgir productes semblants d’altres marques. Aquestes 

càpsules impliquen la utilització d’una màquina nova només apta per aquest 

producte, fent que les anteriors màquines de cafè esdevinguin obsoletes davant 

del nou producte. Aquestes càpsules mono dosis resulten un producte de usar i 

llençar, i per altra banda difícils de reciclar a causa dels seus components: 

plàstic i alumini, i de les seves reduïdes dimensions.   

 

La OCCU (2012), diu que el major problema mediambiental resideix en que 

segons la legislació espanyola les càpsules no es consideren envasos i per 

aquest motiu no es poden reciclar pel mateix sistema que aquest tipus de 

residus. Encara que els consumidors tinguessin la intenció de reciclar llençant-

les al contenidor groc, el seu reciclat seria dificultós a causa de les seves 

dimensions reduïdes, que no congenien amb la tecnologia actual del reciclatge 

d’envasos.   

 

Tot i que la OCCU apunta que Nespresso ha creat sistemes per reciclar les 

seves pròpies càpsules, a demanda del seus consumidors,  es diu que només 

un mínim d’elles es recicla. Segons l’organització són pocs els punts on es pot 

fer efectiu el reciclatge que acaba depenent de la voluntat dels consumidors.  
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En relació aquesta qüestió OCU va preguntar als consumidors de Nespresso 

què feien amb les càpsules després del seu consum. 

 

Gràfic 10– Enquesta OCU sobre les càpsules Nespresso 

Font: www.ocu.org 

Fins ara tenim la versió de la Ocu, analitzem la versió de Nespresso sobre el 

tema de els càpsules. 

 

Segons Nespresso en la seva pàgina web (2013): 

“Sin embargo, en algunos países, las cápsulas de aluminio usadas no están 

clasificadas como envase y, por tanto, no pueden recogerse y reciclarse dentro 

de los programas de recuperación y reciclaje nacionales o locales. Como 

creemos en el valor del aluminio y en la importancia del reciclaje, en muchos 

países hemos desarrollado nuestros propios sistemas de recuperación, de 

modo que podemos recoger y conservar las cápsulas usadas para el reciclaje. 

También estamos analizando distintos enfoques para reducir el impacto 

medioambiental de nuestras cápsulas, incluidas nuevas colaboraciones, a 

través del desarrollo de nuevos proyectos de innovación y soluciones técnicas.” 

 

Dit això, la empresa afirma que a finals de juny de 2012 es va pujar al 76,4% la 

seva capacitat de recollida.  

http://www.ocu.org/
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Vol dir que van recollir el 76,4% de les càpsules? que van augmentar els seus 

sistemes de reciclatge a nivell global? A nivell nacional? L’empresa no deixa 

clar a que es deu aquest percentatge. D’altra banda no perdem de vista que 

segons l’estudi de la OCCU un 73% de persones llença les càpsules a la 

brossa. 

 

Aquestes dades porten a la confusió dels consumidors, ja que es contradiuen 

entre elles. Segons les característiques i les dades sobre el seu reciclatge es 

pot considerar un producte que fomenta l’obsolescència.  L’anterior maquinària 

per elaborar cafè deixa de ser compatible davant aquesta nova manera de 

consumir que s’han convertit en tendència. En afegit, per poder utilitzar aquesta 

màquina es necessita d’unes càpsules que fomenten el usar i llançar amb una 

difícil capacitat per ser reciclades.  

 

3.4.5. Rentat de cara, Greenwashing? 

En els apartats anteriors es comenta la idea de que l’ètica de la RSC pot 

acabar servint a les estratègies de les empreses a través del màrqueting de 

manera enganyosa.  

 

L’existència d’un màrqueting ecològic és una realitat, de la mateixa manera que 

també existeix, segons Chamorro (2003) un pseudomarketing el qual té per 

objectiu principal que els consumidors percebin una marca o un producte 

ecològic quan en veritat no ho és. Aquesta pràctica és més coneguda 

actualment sota el nom de: Greenwasching.  

 

Marta Pacheco defineix el concepte com: 

 

“La práctica comunicativa de algunas empresas o entidades que pretenden 

hacer creer al consumidor que sus productos o sus procedimientos son 
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respetuosos con el medio ambiente cuando realmente no lo son o no lo son 

tanto como pregonan sus campañas publicitaria‖ 

(Pacheco, 2009: 62) 

 

Per tant podem extreure que el concepte de pseudomarqueting de Chamorro 

(2003) fa referència a la mateixa pràctica que exposa Pacheco (2009). 

Chamorro apunta que la comunicació fa ús de certs valors en forma 

d’exageració que acaben sent percebuts pels consumidors com una broma, en 

qüestió de valors relacionats en medi ambient la cosa canvia. Per Chamarro no 

hi ha bromes, exageracions o enganys que valguin. És un tema que la societat 

es pren molt seriosament.  

 

Aquesta pràctica que ell denomina com a pseudomarketing ecològic, per ell té 

com a conseqüència primera que es torni en contra la pròpia organització. Però 

el seu efecte negatiu va molt més enllà, ja que acaba afectant la resta 

d’empreses del mercat. Els consumidors no tenen prou informació veraç sobre 

els productes ecològics provinents de les empreses, fet que provoca la 

desconfiança dels consumidors envers els reclams ecològics. En conseqüència 

acaba afectat negativament a tota la comunicació ecològica i les accions del 

veritable màrqueting ecològic.  

 

L’escepticisme general per la comunicació ecològica, per Chamarro (2003), 

desemboca en un cercle el qual suposa un fre en la realització de les inversions 

medi ambientals per part de les empreses. Per altra banda, no ajuda en la 

resolució dels problemes de protecció i conservació del medi ambient. 

Aquestes confusions poden fer que els consumidors amb una actitud ecologista 

refusin els reclams ecològics i no atribueixin l’atribut ecològic en la decisió de 

compra. Chamarro (2003) cita a Davis al parlar del consumidor: ―Acaba por 

percibir todo reclamo ecológico como un simple argumento de las empresas 

para vender más‖ (Davis, 1994) 
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En el següent gràfic, el qual Chamarro (2003) titula: ―El círculo vicioso de la 

falsa comunicación ecológica‖ es pot veure el pensament de Chamarro resumit. 

 

Gràfic 11 – Circulo vicioso de la falsa comunicación ecológica 

Font: Antonio Chamorro (2003) 

 

Organitzacions com VSF Justícia Alimentaria (s.d.) es dediquen a analitzar la 

publicitat en busca de reclams enganyosos. Aquesta organització en concret, 

tracta els enganys publicitaris en el sector de l’alimentació. Elaboren material 

audiovisual on parodien anuncis reals de marques concretes, però sense dir 

directament la marca. En aquests vídeos es mostra quin és el reclam enganyós 

fet servir per vendre un producte que està sent publicitat per televisió. 

 

En el llistat que elabora l’organització trobem els següents reclams: Natural, sa, 

casolà, enriquit, propietats miraculoses, 0%, artesanal, tradicionals i light. Tots 

són reclams publicitaris utilitzats indiscriminadament, sense tenir en compte la 

seva normativa o aprofitant el buit legal sobre aquests termes. Fent que, tal 

com apunta Chamorro (2003) al igual que passa amb terme ecològic, aquets 

termes acabaran perdent el seu vertader valor.  

 

Un exemple on s’ha fet servir el reclam ecològic de forma enganyosa per tal de 

vendre un producte, que no és del tot ecològic, el trobem amb la Ecoligera de 
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Font Vella. Font Vella el 2010 va treure al mercat una nova garrafa d’aigua 

anomenada Ecoligera.  

 

En l’anunci de televisió una professora preguntava a una 

classe de nens petits què feien ells per ser ecològics i a 

la vegada estalviar. Un d’ells respon que beure Font 

Vella. L’anunci acaba dient que la nova garrafa està 

fabricada amb plàstic reciclat, fet que provoca que sigui 

un 40% més barata.  

 

Il·lustració 6 – Ecoligera Font Vella 

Font: http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/05/una-botella-de-agua-mas-

ecologica.html 

 

FACUA- consumidores en acción, com a organització no governamental va 

denunciar a Font Vella per aquesta campanya. Segons FACUA (2010) que 

aquest producte sigui ecològic i econòmic és mentida. FACUA menciona que 

en la pròpia web de Font Vella, es pot veure que només un 25% del plàstic del 

producte és reciclat. L’anunci indueix a error al consumidor, al dir que el 

producte és ecològic. El consumidor pot pensar que la garrafa està fabricada 

100% amb plàstic reciclat.  

 

Per altra banda, l’organització exposa que el consum d’aigua embotellada no 

es pot considerar una mesura per estalviar, ja que l’aigua de Font Vella és un 

1.502% més cara que l’aigua de l’aixeta. A més a més, la marca és el doble de 

cara que les de la competència. 

Tal com exposa un vídeo anomenat: The story of bottled water, presentat per 

Annie Leonard (2010) l’aigua embotellada costa 2 mil vegades més que l’aigua 

de l’aixeta. El fet que la gent compri aigua embotellada es deu a que s’han 

realitzat campanyes per tal d’espantar als consumidors sobre l’aigua de l’aixeta 

i així augmentar el consum en aigua embotellada. El vídeo menciona que és 

http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/05/una-botella-de-agua-mas-ecologica.html
http://blogs.elpais.com/eco-lab/2010/05/una-botella-de-agua-mas-ecologica.html
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cert que en certes regions l’aigua està contaminada, però en algunes ocasions 

ho està per culpa les mateixes fàbriques d’embotellament. Segons Leonard, 

una a tercera part de l’aigua embotellada d’Estats Units prové de l’aixeta, així 

que realment no serà tant perjudicial si les pròpies empreses que la critiquen la 

fan servir.  

 

El documental exposa que Nestlé va dir: ―Bottled water is the most 

environmentally responsible consumer product in the world.‖ Aquesta afirmació 

per Leonard (2010) és totalment falsa. Segons ens mostra, el cicle de 

producció destrueix el medi ambient. S’utilitza petroli per produir les ampolles 

d’aigua, tant que la producció anual d’ampolles d’aigua d’Estats Units costa 

l’equivalent a assortir de petroli un milió d’automòbils. Per altra banda, el 

reciclatge després del seu consum, és molt baix degut a que molts dels 

components no es poden reciclar.  

 

A Girona, segons un article publicat al Punt Avui, de Vilà (2011), es va posar en 

marxa una campanya de sensibilització a la població sobre el consum d’aigua 

embotellada. Segons un estudi realitat per l’Ajuntament, impulsat per Aigües de 

Girona, amb la col·laboració de Salt i Sarrià, així com la Generalitat i l'Agència 

de Residus, es calcula que cada any unes 476 tones de residus del contenidor 

groc provenen de l’aigua embotellada.  

 

Aquest estudi, exposa que si una família de Girona begués aigua de l’aixeta en 

comptes d’embassada es podria estalvia entre 190 i 660 euros, depenent de la 

marca. Segons el Diari de Girona (2010), el fet que un 57% begui aigua 

d’ampolla es deu, i així ho mostra una enquesta realitzada per aquest 

campanya, a que aquests consumidors tenen la percepció de que és més 

saludable i aporta més beneficis per l’organisme.  

 

La campanya, segons Aigües de Girona (2010), es va anomenar Tant clar com 

l’aigua acompanyada de l’eslògan: fem menys residus bevent aigua de l’aixeta! 
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Consistia en enviar als ciutadans de Girona, Salt i Sarrià de Ter, durant els 

mesos de juny, juliol i agost, un tríptic informatiu sobre la campanya juntament 

amb la factura de l’aigua. En aquest tríptic es mostren dades i raons per les 

quals és beneficiós beure aigua de l’aixeta.   

 

Il·lustració 6 – Tríptic tant clar com l’aigua 

Font: pròpia   

 

També es van realitzar exposicions i es van crear unes etiquetes simulant les 

etiquetes de les aigües embotellades. Aquestes etiquetes es van col·locar a 

unes gerres d’aigua de l’aixeta, que es van repartir del 20 al 28 de Setembre 

als centres cívics de la ciutat. A més a més es van realitzat tast d’aigua per 

comparar l’aigua de l’aixeta amb l’embotella, per tal de demostrar que és de 

qualitat i té bon gust. 



90 

 

 

Il·lustració 7- etiqueta aigua de Girona 

Font: pròpia 

 

Aquesta campanya neix per anar en contra la desconfiança que les empreses 

d’aigua embotellada han introduït en la gent. Per tant, coneixent aquestes 

dades, si una marca d’aigua es considera ecològica, hauria de respectar no 

només que el seu producte sigui ecològic en la seva totalitat, sinó que a més, el 

seu procés de fabricació sigui respectuós amb el medi. En cas contrari, 

qualsevol reclam relacionat amb l’ecologisme serà totalment enganyós.  

 

3.4.6. Iniciatives RSC: les organitzacions es mouen a favor la RSC 

Existeixen iniciatives que promouen la RSC. Parlarem del Global Compact i del 

llibre verd. El Global compact com a promotor i integrador de les empreses dins 

les pràctiques de la RSC i el llibre verd com a iniciativa europea per fomentar la 

RSC.  

 

Són iniciatives que recullen mesures de creixement sostenible que afavoreixin 

a les organitzacions i al medi ambient. Sent l’obsolescència programada una 

pràctica que afecta de manera negativa al medi ambient, el coneixement  

d’iniciatives de RSC que aporten mesures a les organitzacions per no 

malmetre’l esdevenen importants. 
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3.4.6.1. Global Compact o Pacto Mundial 

El Global Compact o el Pacto Mundial de Nacions Unides és una iniciativa 

internacional que promou la implementació de 10 principis a nivell mundial que 

tracten diferents àrees: Drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita 

conta la corrupció en les activitats i l’estratègia de negocis de les empreses. 

Aquesta iniciativa de caire voluntari és un marc pràctic per desenvolupar, 

implantar i divulgar politiques i pràctiques de sostenibilitat corporativa, oferint 

als firmants una amplia gama de recursos i eines de gestió per ajudar a 

implementar models de negocis sostenibles. Es calculen unes 10.000 entitats 

firmants en més de 130 països.  

 

Els 10 principis s’agrupen en 4 categories. Drets humans, drets laborals, medi 

ambient i lluita contra la corrupció: 

Drets humans 

1. Les empreses han de recolzar i respectar la protecció dels drets humans 

fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit 

d’influència 

2. Les empreses han d’assegurar-se de que les seves empreses no són 

còmplices en la vulneració dels drets humans  

Drets Laborals 

3. Les empreses han de recolzar la llibertat d’associació i el reconeixement 

efectiu del dret a la negociació col·lectiva 

4. Les empreses han de recolzar la eliminació de tota forma de treball 

forçat o realitzat sota coacció 

5. Les empreses han de recolzar la eradicació del treball infantil 

6. Les empreses han de recolzar l’abolició de les pràctiques de 

discriminació en el treball i l’ocupació 

Medi ambient 

7. Les empreses hauran de mantenir un enfocament preventiu que 

afavoreixi el medi ambient 
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8. Les empreses han de fomentar les iniciatives que promouen una major 

responsabilitat ambiental 

9. Les empreses han d’afavorir el desenvolupant i la difusió de les 

tecnologies respectuoses amb el medi ambient 

Lluita contra la corrupció 

10. Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves 

formes, incloses la extorsió i el suborn 

 

3.4.4.2.Llibre Verd 

La cimera de Lisboa de l’any 2000 tenia com objectiu convertir Europa en una 

economia competitiva capaç d’aconseguir un creixement econòmic sostenible 

amb una major cohesió social. Amb aquest fi es va publicar el 2001 el Libro 

Verde per plasmar les línies de la política governamental europea en les RSC.  

 

Aquest llibre ha acabat sent adoptat com el marc europeu per promoure la 

qualitat i la coherència en les pràctiques de RSC i la via de diàleg sobre el 

paper de la Unió Europea en la fomentació de la RSC de les empreses tant a 

nivell europeu com internacional.  

Els objectius són: 

A. Vetllar per la coherència entre les polítiques nacionals i els 

estàndards internacionals 

B. Fomentar l’associació entre empresa i interlocutors socials 

C. Promoure instruments d’avaluació 

D. Animar a les empreses a adoptar un enfocament proactiu en relació 

al desenvolupament sostenible 

E. Crear fòrums multi - stakeholders   

F. Incorporar pràctiques de responsabilitat social en la gestió del govern 

Aquest llibre es contempla en un context més ampli en el que s’integren altres 

iniciatives internacionals com és el cas del Pacto Mundial De las Naciones 

Unidas, del que hem parlat anteriorment.  
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Com hem pogut veure la RSC incita a les organitzacions a prendre consciència 

en qüestions que afecten a la societat i al sistema de valor de la mateixa, entre 

els temes tractats, el mediambiental. El Pacto Mundial destina tres d’un total de 

deu principis al medi ambient i el Llibre verd a fomentar la creació d’un 

enfocament proactiu en relació al desenvolupament sostenible. El medi ambient 

és una preocupació actual de la societat en que vivim, i l’obsolescència 

programada esdevé un desastre ecològic.  

 

3.4.7. Obsolescència programada i medi ambient 

En el transcurs de l’estudi hem anat tractant en diversos apartats com les 

accions de les organitzacions afecten al medi ambient. Entenent 

l’obsolescència programada com una acció de les empreses en aquest apartat 

es veurà més a fons la seva contribució al medi ambient. O més aviat les seves 

conseqüències al medi ambient.  

 

Segons Latouche (2014: 98) l’obsolescència programada afecta a l’ecologia de 

dues maneres: 

A. El malbaratament dels recursos naturals 

 

B. El desbordament d’escombraries 

 

L’acceleració de la producció provoca que s’esgotin les matèries primeres com 

minerals no renovables de manera directa o indirectament en processos que 

impliquen l’ús d’energies no renovables. El consum desmesurat provoca 

l’acumulació de deixalles.  

 

Giles Slade dóna xifres sorprenents sobre la quantitat de deixalles que es 

llencen: 

 

―In 2005 more than 100 million cell phones were discarded in the United States. 

This 50,000 tons of still-usable equipment joined another 200,000 tons of cell 
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phones already awaiting dismantling and disposal. Unlike PCs, the compact 

design of cell phones resists disassembly for recycling- it‘s much easier just to 

throw phones away and make new ones.‖  

(Slade, 2006: 1) 

 

En aquest cas, no és solament desastrós el fet que les xifres que observem 

siguin tant elevades, sinó el fet que 50.000 tones de mòbils encara fossin 

operatius,  funcionals, i es llancessin a les escombraries. Quins podrien ser els 

arguments per llançar aquests mòbils?  Què és més fàcil fabricar-ne de nous? 

Què estaven passats de moda? Què no incorporaven l’aplicació X?... Tenint en 

compte que és només un petit exemple, la situació és realment preocupant.  

 

Dannoritzer (2014) en el seu documental La Tragedia electrónica exposa que 

actualment es produeixen fins a 50 milions de tones de residus electrònics 

majoritàriament a l’Africà. El tràfic il·legal de residus electrònics és una realitat, i 

segons el documental mou més diners que el tràfic de drogues.  

 

Reciclar de maner correcta 50 mil mòbils equival a aconseguir 10 kg d’or i 10 

kg de plata, que en el mercat es tradueix segons Dannoritzer a 40 mil euros. 

Tot i que es té constància que només un 1% dels mòbils es recicla.  

 

Com diuen Mayra C. Ruiz Malbarez i Zilath Romero González (2010: 133) el 

sistema de producció entra en conflicte amb la Responsabilitat Social 

Empresarial des del punt de vista que l’organització que es senti compromesa 

amb el medi ambient hauria de practicar un creixement intel·ligent que no 

malbarati els recursos limitats. Si realment recuperant recursos mitjançant el 

reciclatge s’aconsegueixen diners, perquè es recicla tant poc? 

 

En el documental de Dannoritzer (2014)  s’exposa que tenir voluntat de reciclar 

no implica que acabi sent així. Existeixen problemes en aquest procés com és 



95 

 

el reciclatge il·legal. Es calcula que un 67% dels residus no arriben a les 

plantes homologades, sent Espanya el país més afectat. Per altra banda el 

documental de Dannoritzer exposa que molts d’aquests objectes que no arriben 

a una planta homologada, acaben a poblacions del tercer món on es reciclen 

sense mitjans i en alguns casos arreglen peces i les venen com si fossin noves. 

Aquesta situació provoca que en el mercat circulin peces amb curta vida o 

deteriorades difícils de detectar fins i tot per els fabricants.   

 

3.4.8. Lobbying: la persuasió en la legislació  

Latouche (2014) reflexiona la següent qüestió:  

 

“¿Cómo una firma puede vender unos productos cuya duración es 

manifiestamente limitada, cuando sus rivales hacen de la longevidad de los 

suyos un argumento de venta? Hay que encontrarse, pues, en una situación de 

monopolio – o bien crear, mediante acuerdos, una forma monopolística como el 

cártel – para poder practicar cómodamente la limitación sistemática de la 

duración de los productos.”  

 

Per tant l’existència de l’obsolescència programada necessita un sistema 

monopolístic i els lobby. 

 

La pràctica del lobby ha sigut mencionada durant aquesta investigació, en el 

cas de Phoebus i en el cas de les mitges de Naylon, per tan és una pràctica a 

considerar en aquesta investigació, en quant la seva relació amb la 

comunicació i l’obsolescència programada.  

 

Barragán, Ana Isabel, (2011) cita a Frank Farnel que defineix lobby com: ―Una 

actividad consistente en proceder a intervenir para influenciar directa o 

indirectamente los procesos de elaboración, aplicación o interpretación de 

medidas legislativas, normas, reglamentos y, generalizando, de toda 

intervención o decisión de los poderes públicos.‖ 
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Segons Sierralta, per Aníbal lobby és: 

 

―Una forma de negociar e influir en los centros de decisiones políticas y 

económicas, tanto del país como de aquellos otros en los cuales actúa una 

empresa con el propósito de superar una barrera al comercio, consolidar una 

investigación, proteger una patente o generar simpatías hacia una causa o 

proyecto.‖  

(Sierralta, 2005: 2017) 

 

Jordi Xifra ofereix una visió de lobby encarant el terme a les relacions 

públiques:  

 

―El lobbying es el proceso de comunicación de relaciones públicas de una 

organización, dirigida a los poderes públicos y destinada a conseguir la 

adhesión de éstos para que orienten su toma de decisiones en el sentido 

deseado y favorable a los intereses de la organización‖  

(Xifra,1998: 26) 

 

Per tant podem extreure que el lobby és una eina de les relacions públiques 

que té com a objectiu interferir en la pressa de descicions a nivell político-

econòmic per tal d’afavorir els interessos de l’organitació que defensen. 

Acutalment ha anat evolucionant i s’ha anat demandant un marc legal i 

transparent davanat aquestes pràctiques.  

 

Com diu Jordi Xifra (1998) s’ha d’identificar els temes públics i les tendències 

que poden afectar a l’organització o possibles noves lleis que també afectin. La 

feina del lobbista consistirà en actuar sobre els temes situant-se en la fase de 

la pressa de decisions per tal de defensar millor els seus interessos. 
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Un exemple de com les pressions en la legislació van matar un producte que 

era eficient el trobem en el cas del documental: Qui va matar al cotxe elèctric? 

(2012). 

 

El documental explica que al voltant de la dècada dels anys 90 van aparèixer 

els cotxes elèctrics a Califòrnia. Més aviat, reaparèixer, ja que 100 anys abans 

els cotxes elèctrics superaven en nombre els de gasolina. Però a causa de la 

producció en massa, la baixada del petroli i les marxes automàtiques van 

desaparèixer. 

 

A Califòrnia en aquell moment tenien grans problemes de pol·lució que 

afectaven greument a la salut de les persones. Davant l’anunci de General 

Motors de la sortida d’un cotxe Electric al mercat, el C.A.R.B (California Air 

Resources Board) va aprovar una llei anomenada: Zero Emission Vehicle 

mandate 1990”. Aquesta llei exposava que si els fabricants volien vendre 

cotxes a Califòrnia alguns dels seus models haurien de ser vehicles sense 

emissió de gasos.  

 

Els fabricants van complir la llei però a la vegada van lluitar contra ella. En el 

documental es menciona que davant la sortida del EVO1, el model elèctric de 

General Motors, va sorgir un grup de consumidors, que defensaven que 

construir infraestructures pel cotxe elèctric era llançar els diners dels ciutadans. 

Més tard, es va descobrir que no era un grup de consumidors, era un grup 

fundat per la indústria del petroli. També se sap que van pagar a editorials per 

publicar articles on posaven en dubte els reals beneficis al medi ambient del 

cotxe elèctric. 

 

Els fabricants van argumentar que la llei era massa dura i van negociar amb el 

C.A.R.B, fent que es flexibilitzés la llei. A un dels acords als que van arribar, 

consistia en que els fabricants produirien i vendrien cotxes segons la demanda. 

Així que es va fer lobby per eliminar aquesta demanada.  
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General Motors va obrir llistes perquè la gent s’apuntés per adquirir el cotxe i 

mostrar que la demana era real. Fins aquell moment era possible alquilar-lo. El 

documental menciona que la demanda era gran, però per la empresa mai era 

suficient. Per altra banda, la publicitat del cotxe era poca i poc eficient, i 

s’evidenciava les limitacions del vehicle. Fent pensar que no es tenia interès en 

vendre el cotxe. El fet es va evidenciar, quan els fabricants de cotxes van 

demandar judicialment al C.A.R.B. Demanda liderada principalment per 

General Motors. Finalment el 2003 Califòrnia va derrogar completament la llei. 

 

Posteriorment el govern de Bush es va unir a la indústria petrolera invertint en 

la pila de combustible de hidrogen. Tecnologia que era menys eficient i estava 

en proves.  

 

Els models EVO1 no van arribar mai a ser comprats pels consumidors, van ser 

requisats per ser enviats a la trituradora. La empresa va esperar que els 

contractes de lloguer expiressin, aconseguint que en 2004 no quedés cap cotxe 

a mans de ningú que no estigués controlat per ells. Les altres marques que 

havien produït cotxes elèctrics van fer el mateix. No era falta de demanda ja 

que en el documental s’observa com hi havia gent disposada a comprar-lo que 

no va rebre cap resposta de la empresa. Fins i tot es van produir 

manifestacions i moviments perquè els últims cotxes de la marca no fossin 

destruïts. És irònic que un cotxe pensat per respectar el medi ambient fos 

trinxat sense possibilitat de reciclat. 

 

El cotxe era ràpid, silenciós, i no emetia cap gas contaminant, però es deia que 

el problema era la seva baixa autonomia. La bateria tenia una autonomia de 

100km, suficient per anar de la feina a casa i tornar, però es va ampliar 

l’autonomia amb una bateria inventada per Orshinsky. Va augmentar aquesta 

autonomia i la resistència de la mateixa. Es va instal·lar al cotxe però aquest fet 

no va ser anunciat, fins i tot el creador va ser censurat a no publicar l’invent a la 

premsa.  
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General Motors va adquirir el 60% de les participacions de la patent, que 

posteriorment les va acabar venent a Chevron – Texaco, empresa que no la va 

explotar per tal d’ocultar la tecnologia. El documental conclou que la culpa de la 

desaparició del cotxe elèctric va ser de diferents grups involucrats en el tema. 

Es culpa als fabricants, als consumidors, la indústria petrolera, el C.A.R.B, el 

govern i a la pila de combustible de hidrogen, de la destrucció del cotxe elèctric. 

El documental acaba amb una esperança posada en els Híbrid Endollables, en 

aquell moment tecnologia per desenvolupar.  

 

Es van detectar els públics interessats, es van buscar aliats influents i 

mitjançant campanyes de desprestigi van acabar exercint pressió per 

aconseguir el seu objectiu.  

 

3.4.9. Legislació en relació l’obsolescència i les organitzacions 

Hi ha legislacions vigents que fomenten la idea de marcar en el temps quan un 

producte ha de morir. Aquestes legislacions no diuen obertament que sigui una 

manera de fomentar l’obsolescència programada, es justifiquen en la idea de 

que passat un temps un producte deixa de ser segur. Però perquè deixa de ser 

segur si hauria de funcionar perfectament si no té cap mecanisme que el faci 

fallar? Cóm poden estar segurs que el temps que estipulen és el que coincideix 

en el declivi del producte?  

 

Les lleis que es consideraran en aquesta investigació són una mostra de lleis 

que poden fomentar l’obsolescència programada. Partirem de la base que 

certes lleis poden fomentar d’alguna manera l’afavoriment de l’obsolescència 

programada tot i que no sigui el seu objectiu o la seva voluntat. Per tant 

tractarem el tema de manera reflexiva.  

 

A. Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas generales de 

instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de 

vehículos 
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La ITV obliga als consumidors que tinguin a disposició seva un vehicle motor a 

passar cada X temps un control que determinarà si el seu vehicle pot seguir 

circulant o no. L’objectiu d’aquesta llei es retirar de la circulació els vehicles que 

no siguin segurs.  

 

En la present llei s’estipula què fer quan es té el resultat de la inspecció, en cas 

que sigui un informe favorable el consumidor pagarà el que l’establiment 

demana (depenent del que la comunitat autònoma decideixi) i se li concedirà 

data per una nova revisió. En cas que sigui desfavorable, el vehicle quedarà 

inhabilitat per la circulació en vies públiques exceptuant el seu trasllats al taller 

o per la tornada a l’estació de ITV. Recollit en l’annex apartat E.  

 

La controvèrsia es troba a la hora de l’avaluació. Tal com exposa Cancela 

(2015) en El Confidencial, tot i l’existència d’un formulari comú a totes les 

estacions hi ha comentaris sobre que cada estació és més permissiva o menys 

permissiva amb l’objecte de que la gent hagi de repetir la inspecció i tornar a fer 

el pagament. L’objectiu principal de la llei és garantir la seguretat, però sí que 

és cert que la llei contempla aspectes que porten a la confusió.  

 

Per exemple, els vehicles d’empresa i els particulars no passen la ITV la 

mateixa quantitat d’anys. La raó pot ser que els vehicles d’empresa es fan 

servir més, però no és més que una creença. No s’hauria d’aplicar per 

kilòmetres, en aquest cas?   

 

Potser la raó de que es faci per any és perquè se sap que els materials tenen 

una durada limitada en anys, i la ITV serveix per evitar accidents a causa de la 

durada programada dels materials. Però no deixa de ser una mera teoria, una 

simple especulació. No perdem de vista que al cap i a la fi, si la ITV determina 

que el vehicle no pot circular, i no es pot reparar, esdevé obsolet.  
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B. Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma 

general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 

alimenticios. 

 

La confusió entre dos termes ha provocat i provoca que certs productes, 

sobretot del sector alimentari, es llencin abans d’hora. Aquests termes són el 

consum preferent i la data de caducitat. Hi webs com Veo verde (2014) que 

arriben a exposar el pensament d’alguns: “Hay quien dice que es sólo un truco 

para que compres más y quien confía ciegamente y prefiere tirarlo antes de 

consumirlo por miedo a enfermarse.‖  

 

No es pot afirmar que el fet d’utilitzar la data de consum preferent sigui 

intencionadament per tal d’accelerar el consum, però podria arribar a ser una 

pràctica aprofitant-se de la ignorància d’alguns consumidors envers aquets 

conceptes. Si mirem la llei espanyola que regula l’etiquetatge dels productes 

alimentaris: 

 

L’article 11 és on es recull el marcat de les dates: 

―En el etiquetado de todo producto alimenticio figurará la fecha de duración 

mínima o, en su caso, la fecha de caducidad. 

1. La fecha de duración mínima se expresará mediante las leyendas: 

a) «Consumir preferentemente antes del ...» cuando la fecha incluya la 

indicación del día. 

b) «Consumir preferentemente antes del fin de...», en los demás casos. 

2. Las indicaciones previstas en el apartado 1 anterior, irán acompañadas: 

a) Bien de la fecha misma. 



102 

 

b) Bien de la indicación del lugar en que figura en el etiquetado. 

Si fuere preciso, estas indicaciones se completarán con la referencia a las 

condiciones de conservación que deben observarse para asegurar la duración 

indicada.‖ 

(BOE, 1999) 

 

D’entrada s’observa la utilització indiscriminada de la data de consum preferent 

o la data de caducitat, per tant es decisió de l’empresa la utilització d’una o 

altra. Cas contrari d’aquesta indiscriminada utilització es produiria en productes 

alimentaris microbiològics. Segons l’article 5 els productes microbiològics 

suposen un perill per la salut després d’un període de curt termini, la data de 

caducitat mínima es canviarà per la data de caducitat. S’haurà d’indicar el dia, 

el mes i l’any.  

 

El fet important és que llençar aliments quan es poden consumir és indignant, 

hi ha gent que passa gana. Per altra banda s’ha de considerar que molts dels 

aliments d’avui en dia van acompanyats d’embolcalls de plàstics entre altres 

materials, alguns d’ells difícils de reciclar. Només obrir el producte es separarà 

l’embolcall i aquest anirà directament a la paperera, pràctica que fomenta l’usar 

i el llançar. Tal com diu Laotuche:  

―Vamos al hipermercado o al supermercado en coche una vez a la semana (el 

fin de semana, por ejemplo), llenamos el carrito aprovechando las ofertas, 

ponemos las compras en el congelador o en el frigorífico; llegado el momento, 

las calentamos en el microondas y, periódicamente, nos damos cuenta de que 

ciertos productos están caducados.  

(Latouche, 2014: 72) 

3.5. Publicitat orientada a l’obsolescència programada  

Com hem vist en la història de l’evolució de l’obsolescència programada, per tal 

de promocionar la pràctica d’una manera o altra, s’ha fet mitjançant eines 
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comunicatives. Els pamflets de Bernard London, la pel·lícula retransmesa per la 

televisió de General Motors, el lobby Phoebus... exemples vistos que 

fomentaven l’obsolescència programada. En aquest apartat es pretén 

aprofundir en cóm les eines comunicatives s’orienten cap a l’obsolescència 

programada. 

 

Tal com defensa Latouche (2014) el punt de partida de l’obsolescència 

programada és l’addició al creixement del nostre sistema productiu. La nostra 

societat ha unit el seu destí en una organització fundada sobre l’acumulació 

il·limitada. Estem condemnats a produir i consumir sempre més. Quan el 

creixement es paralitza o s’atraça arriba la crisis, aquí trobem els cicles 

econòmics dels que parlava Schumpeter (2010), és un procés cíclic. Com deia 

Nietzche (1883-1885) en el seu discurs, sense innovacions només hi ha 

decadència. Produir més implica necessàriament consumir més.  Vivim en 

societats de creixement i la societat de consum és el resultat d’aquestes.  

 

En un reportatge: El escarabajo verde - Sin compras no hay paraíso de TVE 

(2010) s’entrevista a Miquel Mas de l’agència de publicitat Tiempo BBDO. Quan 

se li pregunta sobre el paper de la publicitat sobre el consum afirma: “La 

publicidad es un ingrediente básico para la sociedad de consumo […] La 

publicidad en sí misma no es buena ni mala, se le pueden dar buenos o malos 

usos.‖ (Mas, 2010) 

 

 3.5.1. Publicitat: En relació l’obsolescència programada 

Segons Latouche (2014) les polítiques nacionals prohibeixen acords com els de 

Phoebus, però és més complicat tractar escenaris propers a un monopoli, 

gràcies a les polítiques de marques. En la majoria de casos les patents, 

sobretot de innovacions, les tenen registrades marques i per tant són les 

organitzacions les que tenen control de la gran majoria de les innovacions. “Lo 

ideal, evidentemente, es no tener ni siquiera la necesidad de introducir una 

pieza defectuosa en el producto, sino lograr que se vuelva obsoleto con la 
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única fuerza de la persuasión clandestina, es decir, la publicidad.” (Latouche, 

2014: 42) 

 

Pel que fa Santesmasses (1998: 951) la publicitat és un instrument del 

màrqueting, i al igual que el màrqueting, segons Conde (2007) la publicitat no 

crea necessitats sinó que les impulsa o les reviu. La informació que dóna la 

publicitat incrementa la capacitat d’elecció, ampliant un ventall de possibilitats 

provocant que resulti més difícil escollir i, per tant, tenir les necessitats 

satisfetes.  Recordem que la publicitat es recull dins les 4 P del màrqueting en 

la P de Promotion. 

 

Segons Santesmasses (1998: 699), l’objectiu final de la publicitat és vendre un 

producte o canviar un comportament. Per fer-ho cal que primer aconsegueixi 

uns objectius de comunicació, que aquests han de servir als objectius de 

màrqueting.  

 

Daniel Solana (2010: 16) parla sobre l’assetjament de les marques cóm a 

conseqüència d’un mercat competitiu on no hi ha suficients consumidors per 

cada producte, cosa que fa que les marques entenguin que comunicar és 

l’única manera de sobreviure. Segons Solana cada any neixen noves marques i 

un 80% acaben morint o malvivint.  

 

Els esforços de la publicitat, segons Latouche (2014: 19-20), consisteixen en 

presentar els productes de la indústria com a mitjans per adquirir els objectes 

de desig o els seus substituts. La publicitat, el crèdit al consum i l’obsolescència 

programada són els tres ingredients necessaris per que la societat de consum 

pugui prosseguir. 

 

 

3.5.1.1. La publicitat crea el desig al consumidor 

Tot i que Santesmasses (1998) diria que el desig s’incita no es crea, segons 

Latouche (2014: 21) la publicitat té com a missió fer-nos desitjar el que no 
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tenim i menysprear el que ja gaudim. Crea i recrea la tensió del desig frustrat. 

Incitant al desig perquè és insaciable.  

 

3.5.1.2. El crèdit proporciona els mitjans per consumir 

Latouche afirma que l’ús de la moneda i el crèdit permeten als consumidors 

amb ingressos insuficients i als emprenedors que tenen intencions d’invertir, 

consumir sense preocupar-se de quan ho pagaran.  

 

Latouche cita al director de General Foods: “Hoy en día, el cliente quiere que 

sus deseos se realicen enseguida, se trate de una casa, de un coche, un 

frigorífico, un cortacésped, un traje, un sombreo o un viaje. Ya lo pagara 

después con sus ingresos venideros.‖ (Latouche, 2014: 26) 

 

Podem veure una contradicció en la societat de consum, immediatesa per 

consumir i no tanta pressa per pagar el seu valor.  

 

3.5.1.3. L’Obsolescència programada renova les necessitats 

Com s’ha explicat anteriorment que els consumidors tinguin constantment 

“noves” necessitats és un punt clau per la societat de consum, que les eines 

comunicatives han de fomentar, però no són les úniques eines que ho poden 

fer. Una altra eina per renovar les necessitats segons Latouche és 

l’obsolescència programada.  

 

Com apunta Latouche (2014: 20) podem resistir la publicitat, podem negar-nos 

a demanar un crèdit, però davant d’un producte que falla tècnicament el 

consumidor sol estar indefens. El període en que els productes comencen a 

fallar cada cop s’escurça més  i per contra, es dificulta  l’obtenció de peces de 

recanvi o professionals que reparin objecte.  

 

El discurs es tradueix en: a aquest producte és VELL et sortirà més car 

arreglar-lo que adquirir un NOU que té aquestes prestacions, i és més... El 

discurs es redueix a una nova compra, a una nova satisfacció.  
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Latouche cita a Günther Anders: “Pues el rechazo a comprar se considera un 

auténtico sabotaje a la ventas, una amenaza para las legitimas exigencias de la 

mercancía i, en consecuencia, no solo algo inconveniente sino también, de 

hecho, un delito emparentado con el robo.” (Latouche, 2014: 25) 

 

3.5.2. Persuadim 

Santesmasses (1998) diu que els objectius bàsics de tot instrument de 

promoció són, la publicitat persuasiva: apropiada en una situació de forta 

competència i la publicitat de record: quan els productes són madurs i les seves 

característiques conegudes i es pretén que el consumidor no oblidi el producte.  

Els objectius de la campanya publicitària canvien depenen del tipus de 

publicitat i el cicle de vida del producte.  

 

Segons Iguarta, Corral i Villar (2000:53) hi ha diferents definicions de publicitat 

però totes aquestes definicions acaben congeniant en un punt. En la idea de 

que la publicitat és una forma de comunicació persuasiva amb l’objectiu de 

crear o modificar actituds respecte productes, serveis, idees o institucions.  

 

Citant a Perloff (1993) Iguarta, Corral i Villar defineixen la persuasió com: 

 

―Una actividad o proceso en el que un comunicador intenta inducir en cambio 

en las creencias, actitudes y/o conductas de otra persona o grupo de personas 

a través de la transmisión de un mensaje y en un contexto en el que el receptor 

(o receptores) del mismo tienen la posibilidad de aceptar o rechazar la 

recomendación que se le propone.‖  

(Iguarta, Corral i Villar, 2000:53) 
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Segons Miguel Roiz (s.d) els procesos persuasius s’orienten a disminuir les 

resistències psicológiques dels receptors, que estan expossats a la 

comunicació. 

Roiz (s.d) descriu un seguit de regles i procediments generals per la persuació: 

 

- Explotació de sentiments 

- La simplificació 

- La exageració de la informació 

- La repetició de temes i idees 

- L’ús del Star Strategy. Relacionar els valors d’una figura coneguda al 

producte.  

- Suport en les actituds preexistents 

- Autoritat tècnica, professional o moral 

- Individualització o personalització del adversari 

 

Tots aquests elements són susceptibles d’aparèixer en la publicitat. Fent ús del 

seu poder persuasiu es pot incitar al consumidor a consumir contínuament 

contribuint a l’obsolescència programada. La narrativa publicitària té en compte 

diferents estructures, entre les quals, la persuasiva. En publicitat les estructures 

narratives que més presenten són l’estructura informativa i l’estructura 

persuasiva. Tot i que també existeix la dramàtica. 

 

A. Estructura informativa 

Té com a objectiu informar del producte des del punt de vista racional. La 

informació dóna suport al producte. Com diu Santesmasses (1998: 699) la 

publicitat informativa és especialment apropiada quan un producte és nou en el 

mercat. Hi ha 3 grans tendències: 

 

- Enumerativa: Es tracta de transmetre la màxima informació 

(característiques, virtuts...) d’un producte de manera ordenada 

 

- Diferencial: Es tracta de potenciar l’element que diferencia el producte 

de la competència  
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- Comparatiu: Aquesta tendència potser a la vegada diferencial o 

enumerativa. Es tracta de comparar informació (característiques, preus, 

ofertes, virtuts...) del teu producte amb un altre 

 

B. Estructura persuasiva 

Es tracta de seduir al consumidor a nivell emocional, va més enllà d’informar. 

En aquesta estructura es plantegen una sèrie d’elements que es relacionen 

amb el producte i t’inciten a comprar. Trobem una sèrie d’estructures: 

 

Arquetips narrativo - persuasius Isidro Moreno (2003) 

- Problema solució: Es planteja un problema i el producte esdevé la 

solució 

 

- Demostració: Es tracta de mostrar al consumidor les característiques 

del producte posant-lo en funcionament. Pot ser de manera positiva 

(mostrant que pot fe) o de manera negativa (mostrant que no pot fer) 

 

- Comparació: Es tracta d’una comparació no racional, és a dir, es 

compara el producte amb altres elements que a primera vista no 

tenen relació 

 

- Analogia: El producte assumeix els valors d’altres elements que no 

apareixen 

 

- El Presentador o Testimonial: Es tracta de basar la persuasió en la 

persona que apareix. En qui és, el que diu i com ho diu. Si no és una 

persona famosa es busca que destaqui per algun atribut singular  

 

- Trossos de vida: El/s protagonistes experimenten situacions de la 

vida quotidiana en les que el producte acaba apareixent  agafant 
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protagonisme. Es busca que el públic es senti identificat amb els 

personatges i les coses que passen 

 

- Banda sonora: La música esdevé un actor principal en la persuasió. 

En ocasions el jingle, una peça de música o cançó que apareix en els 

anuncis per la seva curta duració i la seva facilitat de record. A 

vegades un jingle adquireix tanta notorietat que pot anar acompanyat 

solament d’imatges 

 

 

C. Estructura dramàtica 

Consisteix en fer una referència a una pel·lícula o una situació típica que 

apareix en pel·lícules. Segons Moreno (2003: 184), és important en aquesta 

estructura distingir entre la trama i la subtrama. Focalitzant en les interaccions i 

les funcions que es compleixen en relació el relat persuasiva.  

 

- Subtrama: estructuració de la informació, els valors, ideologia... la trama 

en relació els personatges, l’espai, el temps i les accions 

 

- Trama: Ordre i interaccions entre la presentació, el desenvolupament i el 

desenllaç amb el valor dramàtic del producte o servei 

 

3.5.3. Paraules que venen 

Segons Dofinder (2013) les 4 paraules més utilitzades com a  reclam són: Tu o 

vostè, nou, gratis i garantit. Segons Territorio creativo (2013) són: gratis, 

rebaixes, fàcil, garantit, d’immediat, millor i nou. Pel que fa Pau Navarro (2014) 

les paraules que més atrauen en publicitat són: perquè, lliure, tu, gratis i nou. 

Com podem veure les tres pàgines coincideixen en la majoria de conceptes, 

sobretot en el de novetat.  

 

Segons la pàgina web Dofinder (2013), el concepte “Nou” incideix sobre el 

nostre inconscient fent que es percebi com un producte emocionant, amb 
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alguna millorar i acabi sent desitjat. Fent un exercici d’atenció podrem veure per 

nosaltres mateixos com molts dels anuncis del moments utilitzen aquesta 

paraula en la seva publicitat.  

 

Un estudi publicat a Science Daily (2008) exposa que un grup de científics ha 

localitzat una àrea del cervell que anima a la gent a ser aventurera. Aquest fet 

explica que aquesta regió s’activi davant de situacions o productes 

desconeguts el qual podria explicar el perquè la innovació ven. 

 

Fréderic Beigbeder en la seva novel·la 13’99 euros, exposa satíricament la 

funció dels publicistes en relació la moda i la novetat:  

 

―Em dic Octave i porto roba d‘APC. Sóc publicitari. Sí, sí, jo contamino l‘univers. 

Sóc l‘individu que us ven merda. Que us fa somiar aquestes coses que mai 

tindreu. Un cel sempre blau, ties sempre maques, una felicitat perfecte, 

retocada amb Photoshop. Imatges llepades, músiques de moda. Quan, a força 

d‘estalviar, aconseguireu pagar el cotxe dels vostres somnis, aquell que jo 

hauré llançat en la meva última campanya, jo ja hauré fet que hagi passat de 

moda. Sempre vaig tres passes davant vostre, i sempre m‘espavilo perquè 

quedeu frustrats. Glamour és un país on no s‘arriba mai. Jo us frego amb la 

novetat, i l‘avantatge de la novetat és que aviat deixa de ser nova. Sempre hi 

ha una nova novetat que fa envellir la precedent. Fer-vos babejar, aquest és el 

meu sacerdoci. En la meva professió, no hi ha ningú que vulgui la vostre 

felicitat, perquè la gent feliç no consumeix.  

(Beigbeder, 2002: 17) 

 

D’aquest text en relació la novetat en traiem una qüestió molt important si la 

relacionem amb l’obsolescència programada. Tal com diu el protagonista de la 

novel·la, la novetat fa envellir la precedent, un producte nou fa que l’atinc es 

torni obsolet.  

 

Veiem un exemple. En el cas dels detergents és comú que apareguin noves 

“innovacions”:  
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Il·lustració 8 – Vanish 

Font: http://www.vanish.es/productos 

 

Es pot observar com els tres productes pertanyen a la mateixa marca: Vanish. 

El primer assegura tenir “Oxi Action Crystal white” el segon “Oxi Action Multi” i 

el tercer “Oxi Action Max”. El segon i el tercer, s’estan venen utilitzant aquesta 

característica innovadora com a reclam, però realment existeix? Realment té un 

efecte especial en el rentat? O simplement és tracta de vendre el mateix 

producte amb innovacions inventades perquè es sap que les innovacions 

venen? El primer es diferencia en ser expecial per roba blanca, però utilitza un 

nom semblant al dels altres dos, realment és especial per la roba blanca, o se li 

vol donar un tret diferenciar a un producte de composicions similars respecte 

els altres dos? 

 

3.6. Moda: obsolescència simbòlica 

Obsolescència simbòlica o psicològica (Latouche, 2014) o obsolescència del 

desig (Packard, 1957) són conceptes que s’han anat veien durant la 

investigació i és en aquest apartat on els aprofundirem.  

 

Fent un mixt amb les definicions de cada autor trèiem que l’obsolescència del 

desig, i farem servir aquest mot en aquest apartat ja que el desig és un 

concepte clau en el màrqueting i en aquest tipus d’obsolescència.  

 

Podríem definir l’obsolescència del desig com aquella prematura 

desclassificació a causa dels cicles de moda i la publicitat. Fent  que un 

producte completament funcional i no existint una millora substituta, deixi de ser 

http://www.vanish.es/productos
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desitjat perquè es considera que està fora de l’estili se li designen altres valors 

simbòlics negatius que disminueixen el desig i alimenten la substitució. 

 

En la definició es pot veure la estreta relació entre la moda i l’obsolescència del 

desig, en aquest cas hem d’investigar la moda des de la perspectiva del 

consum.  

 

La moda és un fenomen tan antic com la humanitat. Des de les primeres 

civilitzacions fins avui dia es tenen constància d’objectes i indumentàries que 

distingien la població per estaments socials i a la vegada eren comuns entre 

una mateixa classe. La demanda de béns de luxe i de béns aspiracionals 

acaben fomentant l’obsolescència simbòlica i segons Latouche (2014: 45) la 

moda és la eina que conjuntament amb la publicitat fa passar inadvertida 

aquesta obsolescència psicològica. Dient que és un invent nord-americà  amb 

algunes arrels europees. La predilecció pel luxe, presumir d’estatus o donar 

proves de grandesa són qüestions que provenen de fa moltes dècades i que 

encara persisteixen.  

 

L’obsolescència del desig, segons Latouche (2014: 47), ja es veia en la era 

artesanal, abans que sorgís la producció en cadena.  Els artesans fabricaven 

productes de luxe cada cop més atractius sense afegir cap característica en la 

funcionalitat.  

 

Per tant, en aquesta època anterior a la societat de masses l’obsolescència 

simbòlica o del desig només afectaven a una elit, a una minoria de la població. 

Els altres estaments socials es preocupaven en satisfer les necessitats 

bàsiques com podien. Un cop arribada la societat de masses i la satisfacció de 

necessitats bàsiques i algunes de superiors, seguint la piràmide de Maslow, 

aquesta elit va començar a perdre exclusivitat.  

 

Com hem vist, un dels exemples estudiats és el que fa referència a General 

Motos i els cotxes Ford. Els cotxes Ford es venien per la seva durabilitat i per 

ser models fabricats exactament iguals, per contra  General Motos va entrar a 
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competir al mercat automobilístic venent els productes pel look, per la seva 

aparença.  

 

Giles Slade (2006: 4) afirma que els executius que van emigrar de General 

Motors a altres sectors van adaptar l’estratègia de màrqueting del look i la van 

aplicar en sectors com el tèxtil. Ràpidament les altres companyies van 

començar a aplicar la pràctica. Segons Latocuhe (2014) aquest gust pel luxe i 

l’atractivitat són els causants del sorgiment de l’obsolescència del desig o els 

efectes de moda.  

 

A Europa a mitjans del segle XX, es tenia la preocupació per reparar, es 

passaven els productes artesanals de generació en generació. Per la majoria 

de la gent, l’economia residia en el fet de ser estalviador, estalviar en recursos 

naturals, cuidar els objectes, no tirar res. No només era una pràctica que 

residia en els nuclis familiars sinó també en empreses i fàbriques. A la vella 

Europa es perpetuava una tradició de qualitat i de longevitat. Aquesta ètica 

provinent de l’època medieval, segons Latouche (2014) va sobreviure al primer 

capitalisme, el que precedia la revolució industrial i es va prolongar en el temps. 

  

Thorstein Veblen (1912) es va adonar del fet que la gent li agradava presumir 

d’estatus i ho va traslladar al consum. Com apunta Latouche (2014: 47) Veblen 

amb la seva teoria denominada snob effect  va deduir que la demanada de 

béns de luxe podria augmentar amb el seu preu i amb el nom de demonstration 

effect, va veure que la corba de demanada per part de classes inferiors 

augmentava per imitar el consum de les classes superiors.  

 

La moda per Kotler, citat per Santesmases (1998)  és l’estil que domina en un 

moment donat. Al consumidor líder li interessa en un principi el caràcter 

distintiu. Kotler (1997) descriu  el cicle de la moda en les següents fases: 

 

1 Primer el producte es distribueix en poques quantitats 

2 Cada cop més gent i imitadors segueixen als líders creant un mercat 

massiu 
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3 Com el mercat progressivament es torna massiu es necessiten de 

diferents fabricants per poder cobrir el mercat 

4 Es passa a una fase de decadència  

5 Sorgeix una nova moda 

 

Bernays (2008: 108) explica el cóm van tornar a posar de moda els grans 

barrets. La indústria corria perill ja que predominaven els barrets senzills de 

feltre arraconant qualsevol ornament. A través de la classificació dels barrets 

en sis tipus, es va arribar a la conclusió de que hi havia quatre grups als quals 

recórrer per canviar les modes en el terreny dels barrets: els famosos, els 

directors i articulistes de les revistes de modes, artistes de moda i models 

maques.  

 

Es va formar un jurat d’artistes destacats per tal d’escollir a les sis noies més 

boniques de Nova York. Cada una d’elles desfilaria amb un dels sis tipus de 

barret en un hotel de luxe. Un altre jurat estaria compost per dones importants 

van participar en projectes de moda i el seu nom aportava autoritat, 

conjuntament amb un jurat que es formaria per directors de revistes de moda i 

altres autoritats del món de les passarel·les.  

 

Les dones atractives van desfilar representat la diversitat dels tipus de barret i 

les notícies sobre l’esdeveniment van acabar arribant als consumidors canviant 

el seu hàbits de compres.  

 

Podem extreure d’aquest exemple que el fet de detectar els públic d’interès és 

un factor important a la hora d’introduir una moda. Més que introduir, en aquest 

cas es tractava de re introduir, ja que els barrets havien sigut moda i en aquell 

moment ja no. Per tant, veiem aquetes fases de les que parla Kotler, 

exposades en un gràfic on es veu millor aquest cicle: 
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Gràfic 12 – Cicle de moda segons Kotler 

Font: Elaboració pròpia 

 

 

Com podem veure la moda és cíclica.  Vance Packard també parla en la seves 

obres sobre l’aspiració d’ascendir de classe social i com va ser aprofitada pels 

comerciants: 

 

―While American society presents an over-all picture of stratification, most of the 

individuals at he various layers – expecting only the benihgted nonstrivers near 

the bottom – aspire to enhance their status. This trait, which if not pecularly 

American is at least particulary American, offered an opportunity that the depth 

merchandisers were quick to exploit.‖  

(Packard, 1957: 126) 

 

Com hem vist la distinció per classes socials i les aspiracions en ascendir 

motiven la moda, que aquesta acaba motivant l’obsolescència del desig.  
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El cas de les televisions és un cas on hi hem de parar especial atenció. Les 

televisions des de la seva creació han anat canviant de mesura, forma i de 

tecnologia. Fent que la seva obsolescència vingui donada per diferents motius i 

provoqui obsolescències col·laterals.  

 

La televisió va ser un invent que va revolucionar el món de l’oci i la 

comunicació. Les primeres televisions d’Espanya, no es van produir fins els 

anys 60, eren cares fent que només les classes altes 

tinguessin accés a l’aparell. Les imatges eren en 

blanc i negre i era considera un aparell de luxe. 

Famílies i fins i tot veïns, es concentraven davant de 

la televisió, per veure tots junts el canal que 

s’emetia. Ja que a Espanya es va començar a 

emetre un sol canal, TVE.  

Il·lustració 9 – Primeres televisions a Espanya 

Font: https://mariarubiom.wordpress.com  

 

Per tal de fomentar el consum, l’estat va promoure diferents iniciatives de 

consum com la venta a terminis de televisors. També es van implementar 

tarifes inferiors respecte altres productes. A finals d’aquesta dècada un 40% 

dels nuclis familiars del país tenien l’aparell. 

 

A partir de la primera televisió els canvis en la tecnologia van ser importants. El 

canvi d’imatges de blanc i negre a color. Al principi les televisions eren petites i 

es sostenien sobre una estructura de potes que l’aguantaven, va anar 

apareixent nova tecnologia i es va posar de moda fer les pantalles més grans.  

 

Haiek (s.d.) cita a Jesús González Requena (1988) quan aquest diu que la 

televisió ocupa un lloc privilegiat en la casa. Fent que la televisió estigui present 

en llocs claus de les cases com el menjador, la cuina i el dormitori, fent que la 

disposició dels mobles canvi per adaptar aquesta presencia. 

 

El canvi de les televisions de tub, present en totes les llars va ser 

progressivament degut a l’aparició de les televisions planes. Segons 



117 

 

Xataka.com (2014) la primera televisió plana havia sortit el 1997 a mans de 

Philips al mercat, les seves característiques van agradar i van començar a 

envair el mercat. El canvi de dècada en 2010 va ser el detonant perquè les 

televisions de tub que encara quedaven al mercat es retiressin. 

 

Campanyes com El Cambiazo, o els Pla Renove 

de Mediamarkt del 2012 van facilitar que la gent 

es desfés de les seves antigues televisions per 

comprar-ne de noves. Un exemple el torbem en 

aquesta publicitat.   

 

Com podem veure l’empresa et deia que si 

portaves el teu televisor vell, per cada quilogram 

que peses et donarien dos euros per tal de 

fomentar la compra d’una pantalla plana amb 

tecnologia LCD. 

 

Il·lustració 10 – El cambiazo Mediamarkt 

Font: http://www.potenciatueconomia.com/ 

 

Les televisions fins ara eren allargades, pesades i ocupaven molt espai. Fent 

que els mobles estiguessin dissenyats concordes a les seves característiques, 

algunes vegades fins i tot el mobiliari es feia per encàrrec. Els mobles en les 

cases eren similars als de les següents imatges: 

 

Ilustració11 i 12 – televisió tub marca(JVC) en moble fet a medida 

Font: pròpia 

 

 

http://www.potenciatueconomia.com/
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La seva característica principal, la poca amplada, va provocar un canvi en el 

mobiliari ja que no es necessitava de mobles amb tanta amplada, fins i tot es 

pot penjar a la paret com si es tractes d’un quadre. Es poden trobar comentaris 

com els d’aquests consumidors que volen conservar la seva antiga televisió de 

tub però tenen problemes amb el mobiliari. Aquest comentari recollit a 

Millaveallen.com (2014) diu el següent: 

 

―Tenemos un mueble Ikea para nuestra televisión antigua (una Philips de 32‘‘ 

de tubo, 76 cm ancho x 50 cm de fondo) que está empezando a necesitar un 

cambio (el mueble, la tele todavía no). 

 

El mueble actual es perfecto (80 cm x 50 cm x 50 cm, con ruedas) pero las 

soluciones actuales están pensadas para TV planas, menos pesadas y con 

más pulgadas. La mayoría de los mueble están pensados para televisiones 

planas, necesitamos adaptar un mueble actual para nuestra vieja televisión de 

tubo.‖ 

 

Podem veure com en la publicitat es mostra el productes sobre uns mobles fins 

que concorden amb l’estètica de l’aparell. Donant a veure al consumidor que 

són els elements ideals per mantenir un espai ampli i obert al menjador. 

Concepte de moda. 

 

Ilustració 13 i 14 – Anunci Smat Tv (2012) i Anunci Curved UHD TV (2014)                         

Font: https://www.youtube.com/watch?v=IK9mUwW2pg4  

https://www.youtube.com/watch?v=sK7xNsHDVpk 
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La televisió esdevé un aparell elèctric afectat per les diferents obsolescències 

en conjunt. Ja en el llistat de Vance Packard citat per Latouche (2014) 

apareixen com un producte afectat per la mort programada. Tal com apunta 

Zamora (2015) les televisions abans duraven al voltant dels 10 anys, i ara 

duren 6 . El problema que tenen és que, segons Informàtica Hoy (2014), hi ha 

una sèrie d’elements comuns a tots els tipus de televisions del mateix model, 

que es deterioren amb el temps, i no es contemplen en les garanties de dos 

anys.  

 

A banda de poder estar afectat per l’obsolescència programada, 

l’obsolescència simbòlica juntament amb la tècnica sedueixen al consumidor 

mitjançant la nova tecnologia que es converteixen en moda. D’aquesta manera 

les televisions es renoven més freqüentment que anys anteriors. Es tem que el 

fet d’unir internet a la televisió provoqui l’accelerament del cicle de vida de les 

televisions a causa de les renovacions de Software, que puguin provocar 

l’obsolescència tècnica dels aparells. 

 

Però la cosa no es queda aquí, com s’ha vist el mobiliari que l’acompanya va 

juntament amb aquest canvi. Per tant, trobem que l’obsolescència d’un 

producte afecta col·lateralment a l’obsolescència d’un altre. El moble i la resta 

de components que tinguin les televisions, com aparells de reproducció de 

vídeos, esdevindran obsolets juntament amb l’aparell principal. La televisió. 

 

3.6.1. Thortein Veblen: teoria de la classe Ociosa 

La teoria de la classe ociosa de Veblen (2010) està molt relacionada amb la 

teoria del desig mimètic de Girard i els cicles d’innovació de Schumpeter. En la 

teoria de Girar, com hem vist en l’apartat que es parla del desig, una persona 

es vol diferenciar d’una altra o d’un grup per no perdre la seva identitat 

individual, i acaba condemnat a imitar. En el cas de Veblen les persones tenen 

inclinació pels estils de moda en un moment determinat.  
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Veblen afirma que aquest fet es deu a la voluntat de conservar l’admiració 

popular durant una temporada, en la mesura que l’adquisició és una novetat, i 

que per regla general les altres persones solen considerar atractiu el nou estil. 

Es tendeix a considerar bella la moda dominant. 

 

En aquest punt és on congenia amb la teoria de Girard, diu que la nova moda 

s’accepta al moment per ser diferent a la que s’imposava anteriorment. Per 

tant, veiem com les persones tenim la inclinació de voler-nos diferenciar amb 

una moda, i acabem imitant perquè la gràcia de la moda està en que s’imiti fins 

que s’urgeix una nova. Segons Veblen (2010), és la paradoxa de la que parla 

Girard.  

 

Aquesta diferenciació no es solament pel plaer de sentir-te diferent, sinó perquè 

contribueixen a la reputació, que segons Veblen està regulada pels nostres 

gustos, de tal manera que es considera un fet convenient fins que sorgeix una 

novetat o una garantia de reputació que es transfereix a una nova estructura. 

Per tant, el que més agrada és que els estils de moda no resisteixen en el 

temps, fent que un nou estil acabi ocupant l’anterior sempre. En el cas del 

sector tèxtil, es malbarata el teixit. Fent que diverses entitats socials recullin i 

reciclin roba, fomentat el sorgiment de botigues de roba de segona mà, on es 

venguin aquests productes passats de moda.   

 

Aquí trobem la relació amb els cicles d’innovació de Schumpeter. El sorgiment 

d’una nova innovació (moda), acaba passant per una fase de decaïment on 

acaba sorgint una nova innovació, i així es crea un cercle compartit pels dos 

autors.  

Fent una integració de la teoria de Veblen (2010), Kotler (1997), Girad (1961) i 

Schumpeter (2010) podem resumir el procés de la moda en la següent 

infografia. 
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Gràfic 13 – Funcionament de la moda 

Font: Elaboració pròpia 

3.6.2. Moda ecologista: pensem en verd  

Segons Guillermo F. (2007) la preocupació del medi ambient no és una qüestió 

actual, segons el seu treball d’investigació la preocupació per aquest ja era 

vigent durant el segle XIX. Les peticions de millora envers el medi ambient 

provenien de classes obreres, degut a que estaven situades als afores de la 

ciutat juntament amb les fàbriques patint situacions de contaminació i falta de 

higiene. La preocupació era compartida també per les classes burgeses, que 

veien com el seu medi proper, on realitzaven activitats, es desmillorava 

progressivament. Consegüentment, a finals d’aquest segle van començar a 
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sorgir organitzacions i plataformes on la preocupació pel medi era cada cop 

més vigent.  

 

Gràcies a la globalització, el model capitalista es va estendre per diversos 

països del món, i els governs van començar a realitzar campanyes a favor de 

l’entorn. La situació va donar un gir quan va esclatar la Primera Guerra Mundial 

i després la Segona, fent que l’impacta sobre els ecosistemes, entre altres 

causes rellevants, fos devastador. Tant per la destinació de recursos a 

l’armament: ús de maquinària de guerra, productes químics, primeres matèries 

destinades a l’armament, construccions militars... Com per les conseqüències 

que tenia l’armament sobre l’entorn: destrucció d’ecosistemes i contaminació.  

 

Una de les conseqüències van ser fortes crisis econòmiques a diferents països, 

convertint la recuperació de l’economia en el principal objectiu. Anys més tard, 

en la dècada dels 70, el moviment ecològic va agafar força, sent considera’t el 

sorgiment del moviment ecològic actual. Gràcies a la creació del Club de Roma 

(1970) i de la Conferencia de les Nacions Unides d’Estocolm (1972).  

 

Els anys 70 dècada on Chamorro (2013) considera que es va produir la primera 

onada verda, en la qual la gent seguidora del moviment veia en la frenada del 

consum la solució al problema.  

 

Segons Chamorro (2013) el declivi mediambiental va esdevenir una 

preocupació social a mitjans dels anys 80. La crisis del petroli, posterior a la 

creació del Club de Roma, a finals dels anys 70 va desembocar en un període 

de recessió econòmica que va contrarestar els parcialment efectes de la 

conscienciació mediambiental. Els problemes de l’atur i la inflació van relegar 

en segon lloc la preocupació mediambiental fins a la recuperació econòmica. 

Els grans accidents ecològics (petroler, Prestige...) van tornar a portar el tema 

en primer pla dins la consciència social.  

 

Actualment es considera que és possible lluitar contra els problemes 

mediambientals buscant alternatives ecològiques als producte actuals. Com 
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exposa Chamorro (2013) la societat accepta que el consumisme i la 

preocupació ecològica no són totalment excloents. Chamorro citant a 

Hopfenbeck (1993) diu: ―Pueden compaginarse si avanzamos hacia una 

economía ―eco-social de mercado‖. 

 

Es diu que l’ecologisme està de moda, prova d’això en són totes les empreses 

que comencen a implementar polítiques de RSC, aliances o donacions a ONG 

ecologistes, i la gamma de productes ecològics o biodegradables anunciats, 

entre altres accions. Tal com podem veure a Vogue en un titular d’un article, el 

moviment ecologista és una moda: ―Por el movimiento ecologista. La moda eco 

llega hasta la web de venta online Yoox.‖ 

 

Aquesta moda afecta al comportament dels consumidors fent que fins i tot es 

recongeguin noves classes de consumidors.  

 

Segons Silvia Pérez (2012) a causa de les tendències socials i el màrqueting 

apareixen figures com el consumidor verd. Aquest és un consumidor preocupat 

pel medi ambient el qual adquireix nous valors que posa en pràctica en la seva 

decisió de compra. En resum aquell consumidor que manifesta una 

preocupació pel medi ambient en el seu comportament de compra sent l’atribut 

ecològic valorat. 

 

3.6.3. Regla de les 3 R 

Segons Ecología Verde les 3 R neixen d’un proposta de la ONG GreenPeace, 

per promoure 3 principis bàsics en la disminució de la producció de residus i 

preservar el medi ambient.  

Pretén canviar els hàbits de consum fent-los més propers a la responsabilitat i 

la sostenibilitat. 

 

A. Reduir: implica reduir el consum 
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B. Reutilitzar: allargar la vida del producte el màxim possible, reparant-lo o 

donant-li un altre ús 

C. Reciclatge: tractar els residus per tal d’obtenir-ne de nous 

 

Veiem com aquestes tres senzilles regles xoquen frontalment contra 

l’obsolescència programada. L’obsolescència programada no vol una reducció 

en el consum, busca fomentar-lo al màxim i que es produeixi constantment, 

tampoc vol la reutilització dels materials, vol que es compri un nou producte i 

com abans millor, i tampoc vol un reciclatge si amb ell ha d’invertir en 

infraestructures que siguin més costoses que esgotar les matèries primes.  

 

Però tot i això, la tendència del moment és l’ecologia, així que moltes de les 

empreses més contaminants elaboren estratègies per aproximar-se als 

consumidors amb una imatge de marca ecològica.  No volen contradir els 

desitjos de la majoria de consumidors que és realitzar una compra contribuent 

a  preservar el medi ambient, i si es realitza algun tipus d’obsolescència, es fa 

clandestinament.  
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4. METODOLOGÍA 

En aquest apartat es delimitarà el desenvolupament de la present investigació. 

L’origen etimològic, segons (Definicion.de), del concepte metodologia  està 

compost per tres termes d’origen grec: metà (més enllà), odòs (camí) i logos 

(estudi). Podem extreure d’aquests conceptes que la metodologia és el conjunt 

de processos per tal d’arribar a un coneixement.  

 

No hem de perdre de vista que l’objectiu d’aquest apartat és donar resposta als 

objectius marcats al principi de la investigació. Veure aquesta relació de foment 

de l’obsolescència programada per part de la moda i la publicitat, recordem que 

és l’objectiu principal, per això es delimitarà la mostra, l’abast temporal, les 

tècniques d’observació i els processos per els quals es recopilaran i es 

processaran les dades obtingudes.  

 

4.1. Caracterització de la investigació 

A continuació definim el tipus d’estudi: 

- Segons la seva finalitat: Aplicada. La finalitat d’aquesta investigació és 

millorar el coneixement sobre l’obsolescència programada en relació la 

publicitat i la moda. Conèixer per quins processos i/o eines la publicitat i 

la moda fomenten l’obsolescència programada 

 

- Segons el seu abast: Seccional. Ens referim a un moment específic 

temporal. S’analitzaran els anuncis en diferenciats sectors emesos entre 

2010 i principis del 2015. L’abast temporal  servirà per establir una visió 

cronològica 

 

- Segons la seva profunditat: Explicativa. Aquesta investigació no busca 

solament l’observació i l’exposició dels comportaments de la publicitat i 

la moda envers l’obsolescència programada. Es busca explicar els 

processos per els quals la publicitat i la moda poden fomentar 

l’obsolescència programada 
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- Segons les fonts: Mixtes. S’utilitzaran dades provinents de la recerca 

documental i dades primàries provinents de l’anàlisi narrativa dels 

anuncis de televisió  

 

- Segons el seu caràcter: Qualitativa. La investigació es centrarà en 

descobrir, mitjanant la tècnica d’anàlisis de continguts narratius, el sentit 

i significat dels anuncis seleccionats per l’estudi  

 

4.2. Població i mostra 

4.2.1. Característiques de la població 

Població: Anuncis de televisió retransmesos en territori espanyol, entre el 2010 

i el 2015, i visibles també a través de internet. Que siguin independents al 

idioma original i al mitjà.  

 

Els anuncis de televisió que formen part de població hauran de complir les 

següents condicions:  

 

A. Emesos en televisió i canals espanyols 

B. Visualitats en plataformes de internet 

C. Emesos en televisió entre el 2010 i 2015 

 

4.2.2. Tipus de mostra 

S’utilitzarà una mostra no probabilística, ja que segons les necessitats de la 

investigació interessa que les unitats d’anàlisis no depenguin de l’atzar sinó de 

criteris fundats que demani la present investigació. La mostra serà estratègica 

per tal que els criteris de selecció de la mostra s’adeqüin el més possible als 

objectius de la investigació.  

 

Els criteris per seleccionar la mostra: 
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A. S’han escollit els sectors de les comunicacions mòbils, l’automobilístic i 

el d’aparells electrodomèstics (dins el parament de la llar) per ser sectors 

d’alt consum, segons Idescat. Són sectors relacionats amb 

l’obsolescència programada segons els antecedents estudiats i la llista 

de Vance Packard citada per Latouche (2014:65)  

 

B. S’han tingut en compte en el cas dels electrodomèstics que parlin 

d’ecologisme i de novetat 

 

C. En el cas de les comunicacions mòbils s’ha tingut en compte: que parlin 

de novetat i de noves prestacions/tecnologies 

 

D. En el cas automobilístic que els anuncis parlin de novetat, garanties, 

plans PIVE i consum 

 

A continuació es detalla el procés escrit: IDESCAT 

Per tal d’escollir els sectors ens fixarem en les dades que ens proporciona l’ 

Institut Nacional d’Estadística referents al índex de preus de consum 

harmonitzat de la Unió Europea i Espanya. Vegem una adaptació de la taula 

que ens presenta la seva web: 

GRUPS IPCA Español. Ponderacions any 

2012. (%) 

Aliments i begudes no alcohòliques 18,43 

Transport 14,46 

Hotels, cafès i restaurants 13,82 

Vivenda 12,37 

Vestimenta i calçat 8,45 

Oci i cultura 7,67 

Altres bens i serveis 6,79 

Mobles i parament de la llar 6,66 

Comunicacions 3,81 
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Medicina 3,16 

Begudes alcohòliques i tabac 2,95 

Ensenyament 1,43 

GENERAL 100,00 

Com podem veure en aquesta taula estan ordenants els sectors de major a 

menor consum. Ens interessen el sector de les comunicacions, el transport i el 

parament on s’inclouen els aparells electrodomèstics, pels següents motius: 

A. Són sectors d’alt consum segons les dades que ens aporta l’Institut de 

Nacional d’Estadística 

B. Aquests sectors tenen antecedents demostrats i exposats durant la 

investigació documental 

Vance Packard citat en el llibre de Latouche va fer un llistat que recollia les 

màquines més fràgils a causa de l’obsolescència programa. Per tant ho 

tindre’m en consideració: “Lavadoras, frigoríficos, secadoras, aparatos de 

televisión, combinados de lavadora-sacadora, hornos y cocinas, 

acondicionadores de aire, congeladores.” Latocuhe (2014: 65) 

En resum podem veure que són objectes que formen part de la nostra vida 

domèstica. Les marques que han complert els criteris dins d’aquest sectors han 

estat: Samsung, Kia i Bosch. Per tant, els anuncis escollits per sectors són: 

 

Sector de la telefonia mòbil: SAMSUNG 

 

Any emissió Producte Nom espot 

2010 
Samsung Galaxy S Welcome to a superior 

life 

2011 
Samsung Galaxy S2 Too realistic? 

2012 
Samsung Galaxy S3 Designed for humans 

 

Sector automobilístic: KIA 
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Any emissió Producte Nom espot 

2011 
Kia picanto Carácter concentrado 

2014 
Gama Kia plan pive The power to surprise 

2015 
Kia cee’d Nuestros 7 años de 

garantía 

 

Sector electrodomèstics: BOSCH 

 

Any emissió Producte Nom espot 

2010 
Logixx 7 Innovamos con una 

lavadora que además 

seca 

2012 
Home Professional Innovamos con una 

lavadora que además 

seca 

2014 
Eco Silence Dormidos 

 

4.3. Disseny o tècnica d’investigació 

S’ha fixat com a objectiu d’aquesta investigació detectar els factors que 

intervenen en l’obsolescència programada en l’actualitat. Estudiant casos que 

permetin identificar les eines de difusió del missatge que poden influir en el 

comportament del consumidor. Per aquest motiu es necessita del disseny d’una 

tècnica que estigui d’acord amb l’objectiu general marcat.  

 

La tècnica escollida correspondrà a l’anàlisi del contingut narratiu, que té en 

compte: 

 

- L’estructura formal dels missatges des de la perspectiva de la narrativa 
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- Els textos considerats com histories o relats 

- La importància dels personatges 

 

Per portar a terme aquesta anàlisis d’anuncis es farà a través de la tècnica 

d’anàlisis de continguts des de la perspectiva qualitativa. Concretament 

s’analitzarà la narrativa audiovisual publicitària mitjançant el model de Isidro 

Moreno (2003) seguint els següents criteris: 

 

- Perquè el model permet l’anàlisi de continguts des d’una perspectiva 

qualitativa 

- Permet diferenciar les estructures narratives podent aprofundir en elles  

- S’inclouen en l’anàlisi els aspectes morfològics com són els plans i els 

punts de vista que aporten una valuosa informació 

 

4.4. Obtenció i processament de dades 

Per obtenir les dades s’utilitzarà el model d’anàlisis de narrativa audiovisual 

publicitària seguint el model de Isidro Moreno (2003) i adaptant-lo a les 

necessitats de la investigació. L’estructura serà la següent: 

 

A. Fitxa tècnica 

- Títol 

- Producte 

- Duració 

- Data 

- Agencia 

- Client 

 

B. Producte i objectius 

- Producte enunciat 

- Públic objectiu 

- Objectius de l’anunci 

 

C. Sinopsis tipogràfica i storyboard 
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- Textual: resum escrit 

-Visual: storyboard 

- Estratègia creativa 

 

D. Estructura Narrativa 

- Personatges (roles, interaccions, valors...) 

- Espai i temps 

 

E. Estructura informativa, persuasiva (incloure en cas que hi hagi 

dramàtica) 

 

4.4.1. Sector 1- Comunicacions: Samsung 

A continuació estudiarem els mòbils recollits dins del sector de les 

comunicacions. És un producte el qual es calcula que la mitjana de vida d’un 

terminal és d’uns 15 mesos, tot i que en veritat pot durar de 4 a més anys. Cóm 

pot ser que la gent es canvi de mòbil tant sovint? Analitzant la publicitat d’una 

marca en concret en podrem treure unes conclusions pròpies.  

 

Segons Caraballo (2015) citant la web Locompramos.es 1 de cada 10 

dispositius és reutilitzat i solament un 5% de la població opta per comprar un 

mòbil de segona mà per substituir l’anterior.  

 

Aquesta pàgina web assegura: 

 ―Se calcula que la vida media de un móvil es de 9 meses en Japón, 15 meses 

en Europa y 18 meses en Estados Unidos. Si se tiene en cuenta que sólo en 

España actualmente hay 1,2 líneas de telefonía móvil por cada habitante y que 

en 2012 se registraron 15 millones de renovaciones de terminales, el número 

de aparatos en desuso aumenta a diario‖ 
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Segons Miquel Mas (2010) en una entrevista de TVE afirma que en el sector de 

les tecnologies el desig de consumir ve donat, a banda de la publicitat, pel 

desig de consumir que és generat per les novetats dels productes que van 

sorgint. Sempre es vol l’última versió. En la següent taula es pot observar els 

mòbils que han anat sortint al mercat de la gamma Galaxy de Samsung, la 

taula ajuda a fer una visió global dels mòbils que aquesta marca treu cada any 

al mercat, només d’una sola gamma.  

 

Any de sortida al mercat  Model de mòbil 

2010 Samsung Galaxy S 

2011 Samsung Galaxy S2 

Samsung S2 mini 

Samsung Galaxy Note 

Samsung Galaxy Ace 

2012 Samsung Galaxy S3 

Samsung S3 mini 

Samsung Galaxy Note 2 

Galaxy Ace 2 

2013 Samsung Galaxy S4 

Samsung S4 mini 

Samsung Galaxy Note 3 

Samsung Galaxy Ace 3 

2014 Samsung Galaxy S5 

Samsung S5 mini 

Samsung Galaxy Note 4 
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Samsung Galaxy Ace 4 

2015 Samsung Galaxy S6 

Samsung S6 Ege 

 
Anunci 1: Welcome to a superior life 

A. Fitxa tècnica 

 

Títol: Welcome to a superior life 

Producte: Samsung Galaxy S 

Duració: 20’’ 

Data: 2010 

Agència: Samsung Grup 

Client: Samsung 

 

B. Producte i objectius 

Producte anunciat: Samsung Galaxy S 

Davant un mercat liderat per Nokia i Apple, on la moda en el sector tecnològic i 

en les telefonies començava a ser les pantalles tàctils, Samsung va presentar 

el primer mòbil de la seva gamma Galaxy. Galaxy S va ser el primer de tots els 

models Galaxy que trobem avui en dia. Aquest model va impulsar a la marca a 

ser una competidora important en el sector de la telefonia mòbil i en els primers 

Smartphone. 

 

- Públic objectiu 

Aquest espot va dirigit a un públic en general. Tot i que per les prestacions que 

es destaquen en l’anunci, com la del navegador, pot mostrar una tendència cap 

a un públic major d’edat, entre 25 i 40 amant de la tecnologia. 

 

- Objectius de l’anunci 

Crear expectació davant la sortia al mercat del nou model de Samsung i 

posicionar la marca dins el sector mòbil com una marca innovadora.  
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C. Sinopsis tipogràfica i Storyboard 

L’anunci està compost majoritàriament per primers plans on es mostra el 

producte de cara (la cara que mostra la pantalla) sobre un fons animat que 

simula l’espai extraterrestre. En el primer pla es juga amb la il·luminació. Es 

mostra el producte durant uns segons i desapareix en la foscor, per tal de crear 

tensió. A la vegada, s’escolta una veu femenina que diu: Nuevo Samsung 

Galaxy S.  

 

Tot seguit apareix el mòbil centrat en primer pla permeten una bona 

visualització de la pantalla del dispositiu. La narradora diu: Hace brillar los 

colores, a la vegada que apareix a l’inferior esquerra, en lletres blanques: 

Super Amoled. Característica referent a la pantalla. Al mateix temps, apareixen 

línies de diferents colors que s’uneixen en un punt de la pantalla del dispositiu. 

Representant diferents gasos que s’uneixen en un punt de l’espai.  

  

A continuació, van desapareixent les lletres blanques i apareixen unes lletres 

del mateix color a la part superior dreta on es pot llegir: Procesador 1GHZ. A la 

vegada la veu diu: Alcanza velocidades inimaginables, mentre els colors de la 

pantalla del mòbil s’agrupen i provoquen una explosió de llum. Com si es 

produís una explosió de l’espai en la pantalla del dispositiu. 

 

Seguidament la narradora diu: Y una variedad de aplicaciones Android como 

Google Maps con navegación pasa a paso. Mentre es visualitza l’aplicació 

citada i es mostra el seu funcionament.  

 

Finalment la veu diu: Descubre sus poderes mentre apareix un pla general on 

es veu de fons una constel·lació i a sobre l’eslògan: Welcome to a Superior life. 

Traduït: Benvingut a una vida superior. Fent coincidir la S de Superior amb la 

forma de la constel·lació provocant que tingui una il·luminació més 

espectacular. A continuació sobre el mateix fons, hi ha el nom del model i per 

tancar, el logotip de Samsung.  
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Font: Welcome to a superior life,  storyboard 

Vídeo disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=rd0J7wFQcfY 

 

- Estratègia creativa 

Fer ús de l’Star Strategy per crear espectacularitat en la presentació del 

producte i a la vegada posicionar-lo com el més innovador dins del mercat dels 

https://www.youtube.com/watch?v=rd0J7wFQcfY
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mòbils. Recalcant la idea de novetat tant del producte com la tecnologia. Amb 

l’espot es busca despertar en el públic les ganes de provar el producte. 

 

D. Estructura narrativa 

- Personatges 

Protagonista: El protagonista de l’espot és el mòbil. El mòbil és on l’anunci 

centra l’atenció. En els primers plans es crea tensió en la seva aparició i 

posteriorment, es mostra com únic element central. Se li atribueixen valors 

d’estella: un caràcter i un estil, per tant estem parlant d’un producte tractat des 

de l’estratègia de Star Strategy.  

 

Narrador: Es tracta d’un narrador omniscient ja que és coneixedor de tot el que 

passa. El seu diàleg concorda amb les imatges i moviments del mòbil. És una 

veu en off, s’escolta sense veure’s, femenina, amb un to molt decidit i ferm que 

aporta una certa seriositat i misteri a la vegada.  

 

- Espais i temps 

L’espai on es desenvolupa l’acció és imaginari. Es tracta de la simulació de 

l’espai exterior a la terra. És un espai que es manté en moviment juntament 

amb el producte, provocant la sensació de dinamisme. Al ser un espai imaginari 

no es pot definir bé el temps, podríem estar parlant del futur, ja que és un 

producte nou amb una tecnologia mostrada com molt superior, o del present 

perquè aquesta tecnologia ja ha arribat als mercats. En tot cas, l’espai recorda 

a l’espai que es mostra en les pel·lícules de Star Wars de George Lucas. 

 

E. Estructura informativa i persuasiva de l’espot 

Aquest espot busca, com ja s’ha dit, crear expectació i espectacularitat amb la 

presentació del producte.  

 

Predomina l’estructura informativa enumerativa amb elements de l’estructura 

persuasiva i dramàtica. L’anunci es basa en enumerar diferents 

característiques que es consideren importants del producte i que dites 

característiques atrauran al públic objectiu. Les funcions a destacar, i per odre 
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d’aparició, són: la pantalla Super amoled, la velocitat del processador: 1GHZ i 

la varietat de APP (aplicacions) que proporciona el sistema operatiu Android. 

En aquest cas es posa com a exemple l’aplicació Googe Maps Navigator.  

 

Les característiques es mostren i demostren a través d’animacions 

acompanyades de la veu de la narradora, que comenta amb una frase la 

característica que s’està destacant en aquell moment. La veu ferma de la 

narradora juntament amb la música formen part de l’estructura persuasiva. 

Aquest fet crea una certa sensació de heroïcitat i expectació envers el 

producte, fent que es pugui percebre com un producte amb la última tecnologia.  

 

La relació amb l’espai no és casual, és un nou producte que destaca per la 

seva tecnologia. Per aquest motiu el discurs de l’espot es centra en enumerar 

la tecnologia més important que incorpora el dispositiu. Aquest espai projecta 

valors cap al producte. El públic sol relacionar la tecnologia espacial amb una 

tecnologia eficaç d’última generació. Les condicions de l’espai són tant dures 

que la tecnologia ha d’estar a l’alçada.  

 

L’espai recorda totalment a l’espai que es mostra en les pel·lícules de Star 

Wars. El mòbil podria representar una nau que es va desplaçant poc a poc. El 

moment en que es parla de la pantalla i posteriorment de la velocitat del 

processador, dins d’aquesta es poden observar un conjunt de línees que van a 

parar al mateix punt ràpidament. Recorda a quan dins la pel·lícula premen un 

botó de la nau per anar a la velocitat de llum, per anar increïblement ràpid. Fet 

que lliga totalment amb la característica de la velocitat del processador. 

 

Es reforça el nom de la gamma del producte, Galaxy que traduït significa 

galàxia. En la pel·lícula anaven descobrint noves galàxies al explorar l’espai 

amb les seves naus que incorporaven tecnologia que en la realitat no existia, 

era totalment innovadora. El moment en que recorda que viatgen a la velocitat 

de la llum, representa com si  l’espectador que esta veient l’acció des de fora, 

s’endinsés dins a una nova galàxia, la galàxia del mòbil. El pla passa de ser 

general on veiem el mòbil conjuntament amb l’entorn, a un pla de tall on tot el 
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pla és el que es veia a la pantalla, una galàxia. Donant aquesta sensació 

d’haver descobert una nova galàxia, un nou producte.  

 

Al final quan la narradora diu: Descubre sus poderes, incita al públic a utilitzar 

el producte per veure totes les altres capacitats que té, donant a entendre que 

guarda més característiques que les mostrades i creant curiositat. Acompanyat 

de l’eslògan: Welcome to a superior life. Traduït: Benvingut a una vida superior. 

L’anunci fa entendre que l’adquisició d’aquest mòbil és equivalent a millorar el 

teu nivell de vida, però no a un nivell qualsevol, a un nivell superior. Fomentant 

la pertinença de grup social alt a través d’aquest nou producte. 

 

Finalment l’anunci acabava amb la repetició de: Nuevo Samsung Galaxy S, on 

apareix el nom del model i a continuació el jingle de Samsung juntament amb el 

logotip. Reforçant la idea de que el producte sigui NOU és important.  

 

Anunci 2: Too realistic? 

A. Fitxa tècnica 

 
Títol: Too realistic? 

Producte: Samsung Galaxy SII 

Duració: 20’’ 

Data: 2011 

Agència: Samsung Group 

Client: Samsung 

 

B. Producte i objectius 

Producte anunciat: Samsung Galaxy S2 

El dispositiu mòbil va aparèixer per incorporar millores significatives respecte 

l’anterior model, el Samsung Galaxy S. El nou model aporta més velocitat a la 
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hora de descarregar continguts, una pantalla més gran, el doble de memòria, 

una càmera amb més resolució i més autonomia en la bateria. 

En un context on Blackberry i Apple estaven de moda, aquest model entrava a 

competir a nivell de prestacions amb l’Iphone 4. Tenint el model de Samsung 

millor resolució de càmera, vídeo i pantalla, com a característiques a destacar. 

 

- Públic objectiu 

Destinat a un públic general. Tot i que sembla que vagi més centrat a un públic 

més adult, pel fet que apareix una nena podria estar destinat a pares joves. 

 

- Objectiu de l’anunci 

Donar a conèixer la característica més revolucionaria del model creant un 

vincle emocional amb l’espectador a través d’una situació que podria ser 

quotidiana i humorística.  

 

C. Sinopsis tipogràfica i Storyboard 

L’anunci juga molt amb els plans mitjans i els plans de tall. El primer pla mitjà 

ens mostra a la dreta una nena que té la mirada fixada en el mòbil que té 

davant. A la esquerra hi ha una peixera amb dos peixos taronges semblant al 

peix que es veu en el mòbil. Apareix centralment el copy: Too Realistic? A 

continuació un pla de tall ens mostra el mòbil i podem veure millor el peix que 

apareix en la pantalla del dispositiu sota el mateix copy interrogatiu d’abans.  

 

Una pla mitjà i un pla de tall ens mostra com la nena remena el dispositiu com 

si intentés agafar el peix, a continuació un pla una mica més general ens 
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permet veure el moviment de la nena agafant el mòbil i introduint-lo lentament 

dins la peixera. Es passa a un pla de tall on es pot veure el mòbil dins la 

peixera en posició horitzontal com si el peix que apareix en el dispositiu 

realment estigués dins l’aigua acompanyat del següent avís: Not waterproof. 

Immersing the devise in the water can damage your phone. Resumidament: el 

mòbil no és aquàtic. A continuació veiem a la nena recolzada sobre la taula 

mirant somrient la peixera on ha llençat el mòbil. 

 

Tot seguit apareix una animació, sobre un fons blanc, on es veu el mòbil girant. 

Primer ens mostra la meitat superior de l’aparell on es pot veure clarament la 

càmera amb els megapixels dels que disposa i després la meitat inferior on es 

veu la marca: Samsung impresa en el dispositiu. En la composició de la imatge 

apareixen en gran les lletres: Vivid super amoled plus, fent referència a la 

qualitat de la pantalla. Finalment apareix en lletres negre i grans el nom del 

model del producte i tot seguit sobre un fons negre el logotip de Samsung.  
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Font: Too realistic?, storyboard 

Vídeo disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=BqsekotwHIw 

 

- Estratègia creativa 

L’estratègia gira al voltant de realitzar una única proposta de venta (UPS). 

Centrar tot l’anunci en una sola característica explicant-la mitjançant una 

situació quotidiana en el que qualsevol pare es pugui sentir identificat, des de la 

perspectiva del humor.  

https://www.youtube.com/watch?v=BqsekotwHIw
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D. Estructura narrativa 

- Personatges 

Protagonista: El protagonista de l’espot és el mòbil. El producte és el centre 

dels plans de tall i la història gira al voltant de remarcar la principal 

característica d’aquest dispositiu, la pantalla.   

  

Secundari: En segon terme queda la nena. Una nena d’uns 4 - 5 anys, cabells 

llargs, rossa amb els ulls blaus. L’estereotip de nena angelical que no ha 

trencat mai un plat. La nena és l’encarregada de, a través de les seves accions, 

mostrar aquesta comparació entre la realitat i la ficció. Al ser una nena petita ha 

confós la ficció amb la realitat i ha acabat llençant el mòbil a l’aigua. Es generen 

valors com la infantesa, la família i el humor.  

 

Narrador: Es tracta d’un narrador observador. Es limita a llegir la característica 

de la pantalla que apareix en l’anunci juntament amb el nom del model del 

mòbil. 

 

- Espai i temps 

L’acció es desenvolupa de dia en un domicili particular. Es pot saber gràcies al 

mobiliari i la llum natural que entra per les finestres. L’espai no destaca molt ja 

que està compost per tons neutres i està desenfocat. Serveix per 

contextualitzar la situació i donar profunditat de camp. L’acció sembla que es 

realitza en un present, el mòbil és del present i el context que genera l’espai i la 

vestimenta de la nena no apunten el contrari.  
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E. Estructura informativa i persuasiva de l’espot 

Aquest anunci busca centrar tota l’atenció en la pantalla, Vivid super amoled 

plus, d’aquest dispositiu com a tret diferenciador envers la competència del 

mercat. Ho fa a través d’elements informatius ensenyant la pantalla com un fet 

diferenciador, a través d’elements persuasius utilitzant l’arquetip de trossos de 

vida i figures retòriques i elements de l’estructura dramàtica.  

  

Com ja s’ha dit es tracta d’una única proposta de venta, per aquest motiu 

l’anunci es focalitza en una sola característica, la pantalla, com a tret 

diferenciador. Pel que fa els elements persuasius, l’arquetip de trossos de vida i 

les figures retòriques. Es troba una comparació juntament amb hipèrbole. Es fa 

una comparativa entre la realitat (els peixos de la peixera) i la ficció (el peix que 

apareix en el mòbil). Comparativa perquè l’anunci busca demostrar que la 

pantalla d’aquest model és tant bona que la nena es pensa que és un peix de 

debò que l’ha d’introduir a la peixera amb els peixos reals. I hipèrbole, perquè 

evidentment és una exageració, tal com ens avisa el mòbil no es pot ni mullar.  

 

Es parla de trossos de vida perquè representa una situació en que qualsevol 

pare es pot haver trobat. Un nen que agafa un objecte que no és seu, sol ser 

dels seus pares, el toca i sense voler (sota aquesta innocència) en fa alguna 

cosa que no hauria d’haver fet. Aquesta situació crea un vincle amb el públic 

objectiu a la vegada que crea un somriure a la resta de públic.  

 

L’estrucura dràmatica la prodem trobar en la idea aquesta de confondre la 

realitat amb la ficció. El peix que apareix en la pantalla del mòbil, gràcies al pla 
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de tall, es pot veure que es tracta d’un peix pallaso. Peix el qual és protagonista 

d’una película per nens petits: Buscando a Nemo. En una escena de la película 

el peix surt projectat fora d’una peixera cap a l’exteior i els seus companys 

lluiten per tornar-lo a l’aigua. La nena es prodria haver inspirat en aquesta 

película per introduir el peix del mòbil dins la peixera.  

 

Com s’ha dit, la innocència d’una nena estereotipada com una nena angelical 

fa que aquesta confongui la realitat i la ficció. Fent que el peix que apareix al 

mòbil li sembli tant real, ja sigui influïda o no per la pel·lícula, que l’ha de posar 

dins la peixera amb els peixos que són del mateix color que aquet. L’eslògan : 

too realistic? de manera interrogativa ajuda a comprendre la confusió de la 

nena. Fent-ho de manera interrogativa no queda pretensiós i complementa el 

humor de la situació. Remarca la idea de que la tecnologia és massa real. 

 

Gràcies als plans mitjans es poden veure les expressions i moviments de la 

nena que mostren perfectament aquesta innocència a la vegada que s’observa 

el seu somriure de satisfacció en quant posa el mòbil dins l’aigua. Tot 

complementant  la idea d’innocència i donant aquest toc d’humor. El humor 

també s’aconsegueix amb la música que acompanya des del inici al moment en 

que la nena introdueix el mòbil a la peixera. És una música composta pel que 

sembla un xilòfon i un acordió que té tocs infantils a la vegada que tocs de 

melodies de circ. En conjunt contribueix a enfortir d’humor de l’escena.  

 

No oblidant que el protagonista és el producte, un cop passada l’acció, es 

passa a mostrar el producte sota una animació focalitzant la càmera i 
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posteriorment la marca. Seguidament l’aparició del producte en gran, el nom de 

la pantalla, i el nom del model sobre un fons blanc, facilita a l’espectador la 

focalització en aquets elements.  En quan apareix el producte, sorgeix una veu 

masculina de fons que repeteix el nom que se li dóna a la pantalla i el model 

del producte.  

 

Finalment apareix sobre fons negre el logotip de Samsung sota el característic 

jingle de la marca. Apareix en tots els anuncis cosa que fa que la gent ho 

relacioni ràpidament amb la marca.  

 
Anunci 3: Designed for humans 

A. Fitxa tècnica 

Títol: Designed for humans  

Producte: Samsung Galaxy S3 

Duració: 32’’ 

Data: Maig  2012 

Agència: Samsung Group 

Client: Samsung 

 

B. Producte i objectius 

- Producte anunciat: Samsung Galaxy S3 

Aquest dispositiu mòbil neix per ser el successor de l’anterior, el Samsung 

Galaxy S2. Aporta millores respecte l’anterior, però les més comentades són: 

una pantalla més gran, una càmera amb més resolució, una ampliada 

autonomia en la bateria, una aparença diferent i un processador més potent. 
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- Públic objectiu 

Destinat a un públic general que usa la tecnologia en el seu dia a dia. Tot i que 

l’anunci es centra més en joves de 25 a 35 anys. 

 

- Objectiu de l’anunci 

Posicionar el producte i la marca com a innovadora. Destacant les 

característiques principals del producte. La pantalla, la càmera, el sistema S 

Bean per compartir informació d’un dispositiu a un altre i el sistema Smart Stay, 

sistema que detecta si estàs mirant la pantalla per bloquejar el mòbil o no.  

 

C. Sinopsis tipogràfica i Storyboard 

Podem veure com un seguit de plans ens mostren una característica diferent 

del telèfon. Ho podem veure perquè en el transcurs de la demostració apareix 

en lletres blanques a la cantonada de sota a la dreta el nom de la funció del 

mòbil que es mostra. Per altra banda, es pot distingir cada característica per 

estar separades entre elles amb un fos a negre amb un copy al mig.  

 

El primer pla de tall s’ensenya integrament el producte per mostrar-nos la 

pantalla, acompanyat pel copy: Te entiende.  

 

A continuació s’observa diferents plans americans i generals que mostren un 

casament. Apareix una noia realitzant una seqüència de fotografies a un grup 

de sis persones. Des del punt de vista de l’espectador, les dues persones de 

l’esquerra s’intueix que són els dos testimonis del nuvi. El nuvi està al costats 

dels testimonis i anant cap a la dreta del pla, trobem la núvia i les seves dues 
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dames d’honor. S’intueix que és un casament per la vestimenta dels nuvis, 

sobretot el vestit blanc de la núvia i el ram. S’interpreta que són testimonis i 

dames d’honor per anar vestits iguals. La noia que realitza la foto també és 

dama d’honor ja que porta el mateix vestit lila que les altres dues.  

 

Que estiguin col·locats d’aquesta manera, per fer-se una fotografia, dóna 

proporcionalitat a la imatge cosa que la fa estèticament atractiva.  A la vegada, 

aquestes accions van acompanyades del copy: Ve siempre tu mejor lado. 

 

En la següent seqüència d’imatges es descriu una proposició de compromís o 

matrimoni. S’alternen plans de tall, on apareix el mòbil, amb plans mitjans ja 

que la funció a destacar del mòbil esdevé la eina que utilitza un noi jove d’uns 

25 any per demanar-li matrimoni a una noia a través d’un vidre. El lloc podria 

ser un aeroport o en un espai públic, ja que de fons es meu molt moviment de 

gent. Tota l’acció acompanyada del copy : Comparte tus sentimientos.  

 

Finalment l’última escena es mostra com un suposat pare i filla estan llegint un 

contingut del mòbil en el sofà i aquests es queden dormits, recolzats un sobre 

l’altre. La funció del mòbil a destacar és un sistema que permet apagar l’aparell 

si ningú l’esta mirant, cosa que deixa la entranyable visió d’un pare i una filla 

que s’han dormit junts. Amb el copy: Espera hasta que te duermas. 

 

Un cop vistes les característiques apareixen dos models del mòbil, un en negre 

i l’altre en blanc, perquè es vegin els models disponibles. També apareix el 
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nom, en gran, del model que es tracta, juntament amb l’eslògan: Designed for 

humans. Per tancar l’anunci apareix el logotip sobre un fons negre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Designed for humans, storyboard 

Vídeo disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zU3jbUVb1XE  

https://www.youtube.com/watch?v=zU3jbUVb1XE
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- Estratègia creativa 

Mostrar les característiques del mòbil en diferents situacions altament 

emocionals per crear un vincle amb l’espectador. En cada una d’elles surten 

personatges de diferents edats fent que s’impacti a diferents públics objectius.   

 

D. Estructura narrativa 

- Personatges  

Protagonista: Ja en el primer pla de l’anunci, amb el pla de tall seguit del copy:  

Te entiende, s’està personificant el producte. Entendre, compartir sentiments, 

veure... són accions que realitza l’esser humà no una màquina. El plans de tall 

donen importància al mòbil, al cap i a la fi és la eina que desencadena les 

accions.  

 

Secundaris: En total apareixen d’onze personatges secundaris. Són secundaris 

degut a que la història que es desenvolupa és per explicar les característiques 

del mòbil, tot i que estigui en interacció amb les seves vides, el mòbil en si és el 

protagonista d’elles. 

 

Són personatges joves els quals les seves edats deuen oscil·lar entre els 25 i 

40 anys, a excepció de la nena, que deu tenir sobre els sis, que apareix en 

l’última història. Es veuen persones de complexió fisonòmica saludable, 

energètiques, decidides, amb alegria i carinyoses. Es veu entre ells relacions 

amistoses i d’alegria en el casament, d’entrega entre les dues persones que es 

comprometen i paterno-filials entre pare i filla. Aquestes relacions es connecten 
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amb el producte per ser protagonista en aquella història i la via que mostra i 

captura aquestes relacions.  

 

- Espai i temps 

Les accions es desenvolupen en espais diferents depenent de la història. En el 

primer pla no es pot distingir un espai ja que el pla detall es centra en el 

producte i la resta està en colors neutres i desenfocat. La boda es desenvolupa 

en l’exterior ja que es veuen els arbres i ajuda a donar més profunditat a la 

imatge. La proposta de compromís o casament es realitza en el que podria ser 

un aeroport per els vidres i l’afluència de gent que es veu de fons, però no es 

deixa clar l’espai.  L’última seqüència es podria desenvolupar en el que sembla 

un domicili particular ja que es visualitza el sofà. 

 

Pel que fa al temps, en dos escenes s’intueix que es desenvolupen de dia, i 

l’altre a la nit, ja que el temps va relacionat amb la funció del mòbil i la situació 

en que es pot fer-ne ús. Les accions es desenvolupen en un present que podria 

ser actual. 

 

E. Estructura informativa i persuasiva de l’espot 

Predomina l’estructura informativa enumerativa juntament amb la persuasiva 

demostrativa. L’anunci es centra en mostrar i demostrar quatre característiques 

del producte una seguida de l’altre. A la part dreta de la pantalla apareix el nom 

de la característica alhora que s’alternen plans americans i generals per 

mostrar les diferents situacions. Primerament  el pla general posa l’espectador 
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en context, on es desenvolupa l’acció, i els plans de tall, mostra el mòbil amb la 

característica destacada en funcionament.  

 

Quan acaba la demostració d’una característica apareix un copy en un fos a 

negre. D’aquesta manera ajuden a separar les característiques entre elles a la 

vegada que el seu contingut resumeix i reforça la idea de les imatges. El 

contrast de fons negre i lletres blanques que es produeix en aquests copy fa 

que la mirada es dirigeixi automàticament cap a les lletres blanques ja que 

destaquen sobre el negre. També podria simbolitzar els dos colors disponibles 

del producte.  

 

Aquest espot buscar lligar emocionalment les funcions de l’aparell mòbil a la 

vida de les persones. Es relaciona amb situacions d’alta emotivitat i alegria com 

són la proposició de matrimoni, un casament i la imatge terna d’un pare i una 

filla on el producte és partícip d’elles i protagonista. Es pot veure clarament 

perquè els copy estan en segona persona del singular, es dirigeixen 

directament a l’espectador. La combinació d’imatges en situacions emotives, 

els copy que reforcen la idea i la música lenta acaben de commoure 

l’espectador. La música composta pel que sembla un piano i una guitarra que 

acompanyen en tot moment les imatges sense provocar que es desvií l’atenció 

de les imatges i el text. 

 

Es pot pensar que l’anunci amaga una subtrama, és a dir, totes aquestes 

accions representen una història que està connectada. Podríem estar parlant 

de storytelling a través d’una història connectar amb el producte. Una parella es 
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promet, es casa i tenen un fill, una història d’amor. Representa diferents 

moments d’una història d’amor en deferents parelles, per això apareixen 

desordenades. Es vol deixar clar que aquestes històries poden ocórrer a 

qualsevol persona, i que el mòbil és la via per facilitar aquestes relacions, al 

cap i a la fi un mòbil serveix que relacionar-se i aquest dóna un pas més, 

perquè fins i tot t’ajuda en les relacions amoroses.  

 

El producte es veu en tot moment en plans de tall, i al final de l’espot torna a 

aparèixer juntament amb els colors disponibles i l’eslògan: Designed for 

humans. Traduït: Dissenyat per als humans. Ajuda a la idea de transmetre 

emoció. La figura humana és la figura que es relaciona amb la racionalitat però 

també amb les emocions i d’aquí que aquest producte estigui dissenyat per 

éssers amb emocions: humans. Per altra banda, enforteix la idea de que la 

tecnologia que guarda aquest aparell està dissenyada per fer més fàcil la vida a 

les persones, a la vegada que connectat a les emocions.  

 

4.4.2. Sector 2 – Transports: Kia 

Segons les dades que aporta Gil (2013) en un article en El Confidencial durant 

la dècada dels anys 50 i 60 s’estima que la vida útil d’un cotxe era el doble que 

en l’actualitat. Com ha mostrat la investigació, l’obsolescència més aplicada en 

aquest sector va ser la simbòlica ja en els anys 20.  

 

S’exposa una sèrie d’elements que podrien estar afectats per l’obsolescència 

programada. Un simple sensor de cigüeñal avariat pot inutilitzar tot el vehicle, la 

caixa de canvi està programada per funcionar 250.000 quilometres, els frens en 

un determinat moment perden capacitat de frenada. Fins i tot parla de que un 
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neteja vidres que no funciona implica canviar tot el conjunt. Exemples de que 

els cotxes contenen elements que estan programats per una curta durada.  

 

Durant els anys 2010 i 2015 Kia ha tret aquests anuncis, que responen als 

criteris de la mostra. S’analitzaran tres, però la taula serveix per fer una visió 

global dels anuncis que es fan per any.  

 

Any sortida al mercat  Model de Cotxe 

2010 
Kia cee'd 

Kia Sportage 

Kia 7 años garantia 

2011 
Kia Picanto 

Kia RIO 

2012 
Kia Optima 

Kia Sportage 

Kia nova versió cee’d 

2013 
Kia pro-cee’d 

Kia Carens 

2014 
Kia nova versió  Sportage 

Kia tota gama Plan PIVE 

2015 
Kia cee’d 

 

4.4.2.1. Anunci 4: Carácter concentrado 

A. Fitxa tècnica 

Títol: Carácter concentrado 

Producte: Kia Picanto 

Duració: 20’’ 

Data: Febrer 2011 

Agència: David & Goliath 

Client: Kia 
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B. Producte i objectius 

- Producte anunciat: Kia Picanto 

Kia Picanto 2011 és la segona generació del primer Kia Picanto que va sortir al 

mercat el 2003. Va tenir alguns canvis el 2008 però no van ser gaire 

significatius. Segons Km77.com (2015) aquest nou model, ofereix noves 

prestacions com: un disseny més esportiu i un l’equipament més segur i 

eficient, com el modo Modo ECO on. Aquesta característica indica la marxa 

òptima, en un moment determinat, per realitzar un consum eficient en l’estalvi 

de carburant. Aquestes i altres noves prestacions completen el nou Kia Picanto, 

sense deixar de banda els set anys de garantia que ofereix Kia en tots els seus 

cotxes.  

 

- Públic objectiu 

Públic major d’edat, amb carnet de conduir, d’uns 30 a 45 anys.  

 

- Objectiu de l’anunci 

Posicionar el cotxe en la ment dels consumidors com el cotxe líder en consum i 

seguretat a través de la sèrie d’elements que incorpora.  

 

C. Sinopsis tipogràfica i Storyboard 

L’anunci es desenvolupa a través de diversos punts de vista i amb una 

diversitat de plans ràpids. En primer moment veiem un gat que té la mirada 

centrada cap a la seva dreta. Tot seguit canvia el punt de vista, i des de les 

esquenes del gat, es visualitza com passa un cotxe verd. Alhora una veu diu: 

Atractivo. 
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 A continuació, es veu el gat enfilat sobre un mur i es disposa a perseguir el 

cotxe. Es passa a un pla mitjà on es pot veure el volant, sostingut per dues 

mans que semblen d’home, i una part del quadre de comandaments. Després 

es mostra la part de darrera del cotxe, i el gat saltant entre el tancat que separa 

les cases, mentre el narrador diu: Líder en consumo y seguridad. Un pla ens 

mostra el cotxe de cara, podent visualitzar en la matrícula: Picanto. Alhora, que 

el narrador diu: Ecológico, es veu el gat saltant sobre un llit elàstic per saltar la 

següent tanca.  

 

S’observa el cotxe fer un gir en un pla de tall, i mentre el gat salta agafant-se en 

les branques d’un arbre, apareix un pla on es veu la part posterior del cotxe 

amb més detall. Just en el moment que el narrador acaba la frase: Kia presenta 

el nuevo Picanto. Es pot observar, des del punt de vista del gat, com un gos 

que li ensenya les dents i des del punt de vista del gos, com el gat li fa el 

mateix. Fent que el gos acabi fugint. Seguidament el narrador diu: Pero con 

carácter. 

 

Apareix un pla on es veu el conductor del cotxe, com surt del vehicle. I 

finalment, sobre el pla on s’observa el cotxe aparcat, apareixen les lletres en 

blanc: Nuevo Picanto des de 7.490€. Destacant Picanto i el preu en una 

mesura més gran. Es produeix una animació en les lletres que fa desaparèixer 

el text enlloc del logotip de Kia, alhora que el gat s’aproxima al cotxe, tocant-lo 

amb les dues potes mentre les llums del cotxe s’il·luminen, i apareix un logotip 

on s’anuncia set anys de garantia. Tot al mateix temps que el narrador diu: 

Nuevo Picanto, carácter concentrado. Kia calidad con 7 años de garantía.  
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Font: Carácter concentrado, storyboard 

Vídeo disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=H3WEK4pBbA8 

 

- Estratègia creativa 

Mostrar el cotxe com una estrella, jugant amb els punts de vista per tal de 

donar protagonisme al cotxe. Alhora es fa una comparativa amb els valors del 

https://www.youtube.com/watch?v=H3WEK4pBbA8
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gat carácter concentrado amb el cotxe, des de la perspectiva del humor. Estem 

parlant de la utilització de l’estratègia de Star Strategy. 

 

D. Estructura narrativa 

- Personatges 

Protagonista: El cotxe és el protagonista de l’anunci. La càmera i el gat el 

segueixen en tot moment i els plans de tall es centre en els elements del 

vehicle.  

 

Secundaris: Gràcies al gat i al home podem veure des de diferents punts de 

vista el cotxe. L’home condueix el vehicle i el gat persegueix el cotxe, alhora 

que certs valors del gat s’atribueixen al producte. 

 

Narrador: El narrador és omniscient. És coneixedor de les característiques del 

cotxe i de l’acció, ja que coincideix l’aparició del text amb el que el narrador diu. 

 

Antagonista: Podríem qualificar al gos de personatge antagonista en quan que 

en aquesta història el seu comportament és completament contrari al d’un 

heroi.  

  

- Espai i temps 

Les accions es desenvolupen en un espai exterior urbà. Els elements que ho 

demostren són la carretera envoltada d’edificis, les tanques entre jardins i els 

arbres. Per la llum es pot veure que la història es desenvolupa de dia, i podria 

estar passant en present.  
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E. Estructura informativa i persuasiva de l’espot 

Les estructures predominants en l’espot són la informativa amb convergència la 

persuasiva. Pel que fa l’estructura informativa trobem que hi ha una 

enumeració de característiques del cotxe: Atractiu, líder en consum, líder en 

seguretat, ecològic i amb caràcter. Aquesta enumeració es realitza a través de 

jugar amb els punts de vista que van mostrant el cotxe des de diferents 

perspectives. Veiem el punt de vista del gat, del conductor i de la càmera, que 

podria ser el punt de vista del narrador.  

 

Els elements persuasius es demostren d’una manera molt subtil. Quan diu 

Atractivo, veiem d’esquenes que el gat està mirant el cotxe, per tant el gat 

pensa que el cotxe és atractiu i el fet que la càmera estigui des de les seves 

esquenes fa que l’observador es senti part del pla al observar el mateix que el 

gat. El gat es disposa a perseguir el cotxe de l’atractiu que li ha semblat.  

 

En quan el narrador diu: Líder en consumo y Seguridad, es mostra un pla de 

tall on es veuen unes mans d’home agafant amb fermesa el volant, fet que 

connota seguretat. Per altra banda, la veu del narrador també transmet aquest 

valor, ja que ho anuncia de manera contundent. 

 

El moment en que diu: Ecológico. Apareix el gat saltant entre les branques d’un 

arbre de la manera que ho faria una persona o un mono. El fet que es vegin les 

branques de l’arbre, que forma part de la natura connotant aquest ecologisme. 

Tampoc deixem de banda que el color del cotxe és un verd viu, així que també 

contribueix en la idea d’ecologisme. La manera en que el gat salta les branques 

és per donar un toc d’humor.  

 

Quan el narrador diu: pero con carácter, es fa a través d’una situació amb 

humor. El gat es troba amb un gos i sota l’estereotip de que els gossos i els 
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gats es porten malament el gos li ensenya les dents en senyal amenaçador. 

Sorprenent, ja que el públic no espera aquesta reacció, el gat agafa força i li fa 

el mateix, fent que el gos acabi fugint casi plorant. El gat és més petit que el 

gos, i així ens ho ajuda a entendre els plans en picat i contra picat, ressaltant 

l’altura del gos per sobre la del gat. Però el gat, tot i ser més petit, mostra tenir 

més caràcter que el gos perquè li planta cara. La música que sembla una 

barreja de flauta i bateria ajuda a donar aquest toc d’humor en aquesta escena 

alhora que es complementa amb l’exageració que es fa en la cara del gat 

ensenyant les dents.  

 

El fet de mostrar el gat saltant entre les tanques de les cases amb total agilitat, 

saltant entre les branques de l’arbre com ho faria una persona, sent més difícil 

per ell, i enfrontar-se al gos, fa que l’animal connoti en tot moment aquesta idea 

de seguretat. El gat persegueix el cotxe i estant a prop de ell es sent segur per 

poder fer totes aquestes coses. 

 

Aquests valors que mostra el gat, el narrador els relaciona amb el cotxe quan 

diu: Carácter concentrado. El caràcter està concentrat en un cotxe de no grans 

dimensions, al igual que el gat, és petit però ha demostrat tenir molt caràcter. 

 

Finalment el narrador menciona els set anys de garantia, fet que es podria 

relacionar amb les set vides que se li atribueix a un gat. El gat ja pot posar-se 

en perill que té set vides, i el cotxe a el pots utilitzar tant com vulguis que durant 

set anys tens dret a la garantia.  

 

4.4.2.2. Anunci 5: Aprovecha el plan Pive en toda la gama Kia 

A. Fitxa tècnica 

Títol: Aprovecha el plan pive en toda la gama Kia 
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Producte: Kia Sportage + Kia Carens + Gama cee’d 

Duració: 20’’ 

Data: 2014 

Agència: Vintage Comunication 

Client: Kia 

 

B. Producte i objectius 

- Producte anunciat: Kia Sportage + Kia Carens + Gama Cee’d 

En aquest espot s’anuncia tota la gama Kia en especial els següents models: el 

Kia Sportage, el Kia Carens i el model Kia Cee’d. En motiu del plan Pive, un pla 

que ofereix ajudes per tal d’incentivar el consum en cotxes nous. Aquest pla, 

donat pel govern, consisteix en donar de baixa un vehicle amb més de 10 anys 

per tal d’adquirir un nou, de qualsevol marca, amb una rebaixa en el preu. Sota 

unes condicions.  

  

- Públic objectiu 

Públic en general. Amb una desviació cap al públic que ja disposa d’un cotxe 

on l’edat d’aquest oscil·la sobre els deu anys per tal d’utilitzar el plan Pive per 

una nova compra d’un cotxe Kia.  

 

- Objectiu de l’anunci 

Incentivar el consum dels models mostrats a través del pla Pive. 

 

C. Sinopsis tipogràfica i Storyboard 
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A través de plans generals en diferents punts de vista veiem els diferents 

cotxes. En primer lloc, es pot observar com apareix el Kia Sportatge amb el 

preu (se sap gràcies a les lletres en blanc a la part esquerra). S’observa el 

cotxe en diagonal de cara i posteriorment es mostra la part de darrera. 

 

A continuació apareix el Kia Carens. Primer de cara i després apareix la part 

posterior. Tot seguit apareix el Kia Cee’d només de cara.  

 

Un cop hem vist els cotxes, apareix un pla on ens veuen cinc cotxes més, 

sobre una plaça tots col·locats en diagonal. On apareix gràcies a una animació 

les lletres: Aprovecha el plan Pive en toda la gama Kia, amb un logotip a la part 

dreta inferior sobre el plan Pive. Tota aquesta acció descrita passa al mateix 

temps que una narradora diu: Imagina toda la gama Kia a un precio difícil de 

imaginar, ahora es posible gracias al plan Pive en toda la gama Kia. 

 

Finalment es passa a un nou pla on veiem un home, Rafa Nadal, firmant en la 

pantalla acompanyat del logotip on Kia afirma amb un logotip que disposen de 

set anys de garantia. I així ho confirma Rafa Nadal: Calidad con 7 años de 

garantía. Es passa a un pla on el fons és blanc podent veure el logotip de Kia 

en gran en vermell, i l’eslògan: The power to surprise. 
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Font: Gamma Kia plan PIVE, storyboard 

Vídeo disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-PoL0b7RH2Y 

  

- Estratègia creativa 

Mostrar com tots els preus dels models de Kia baixen gràcies al plan Pive, com 

a principal característica a destacar. A més a més, utilitzar l’Star Strategy amb 

Rafa Nadal per tal de relacionar els valors que se li atribueixen al tenista a la 

https://www.youtube.com/watch?v=-PoL0b7RH2Y
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marca, i donar confiança en els set anys de garantia que esdevenen un motiu 

més de venta.  

 

D. Estructura narrativa 

 

- Personatges 

Protagonista: La marca. Es mostren diferents cotxes de la marca però no 

s’anuncien individualment, es dóna importància a la marca a la qual pertanyen. 

Per tant el protagonista de l’espot és la marca, encara que sigui a través dels 

seus vehicles.  

 

Secundari: Rafa Nadal. Apareix únicament a l’última part de l’anunci per avalar 

els set anys de garantia.  

 

Narradora: La narradora és omniscient. És coneixedora de l’acció de l’espot. Es 

tracta d’una veu femenina que parla de manera pausada. 

 

- Espai i temps 

L’espai es desenvolupa en un exterior urbà. Es pot veure ja que la carretera 

està envoltada d’edificis, a les voreres hi ha motos i bicis aparcades al costat 

de jardineres amb arbres. Podria ser a la ciutat de Barcelona, ja que en els 

primers pla es veu un tancat amb una zona enjardinada que recorda al parc de 

la ciutadella.  

 

E. Estructura informativa i persuasiva de l’espot 
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L’estructura que predomina en aquest anunci és la informativa. Es tracta 

d’informar al públic sobre la rebaixa dels cotxes que disposa Kia gràcies al pla 

Pive. S’enumeren tres cotxes amb la seva rebaixa de preu. La narradora diu de 

manera pausada i clara: Imagina toda la gama Kia a un precio difícil de 

imaginar. Ahora es posible gracias al plan Pive en toda la gama Kia. Alhora 

podem veure tres models de cotxes diferents sobre la carretera, on en lletres 

blanques es destaca del model i el preu. Serveixen d’exemple, per tal que els 

espectadors puguin veure fins a quin punt poden baixar el preu gràcies al pla 

Pive. Tots els vehicles es mostren en diagonal per tal de veure millor el cotxe 

en l’espai, donant més profunditat en el pla.  

 

El fet que els tres cotxes mostrats al principi s’acompanyin d’una música amb 

un ritme lent, que la narradora parli de manera pausada i en la imatge siguin 

mostrats anant a poc a poc, provoca que l’espectador es fixi a banda de les 

lletres que informen del preu i el model, en l’estètica. L’acció dóna la sensació 

de transcórrer lentament, cosa que fa que les persones que observen l’anunci 

puguin parar atenció en més d’un element. 

 

Gràcies al que diu la narradora i els textos, veiem com la importància de 

l’anunci resideix en destacar la marca Kia, amb el preu i el pla Pive. Per tal que 

en la ment del consumidor quedi gravat que han d’utilitzar el pla Pive amb els 

productes de la marca Kia.  

 

El pla general on es pot veure cinc cotxes, col·locats al centre de la imatge, 

s’observa que tres d’ells són els cotxes ja vistos en l’anunci. El Kia Sportage, 
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Cee’d i Carens, els altres dos corresponen al Kia Venga i al Kia Rio. Per tant, la 

marca Kia vol donar més protagonisme als tres primers, tornant-los a posar al 

final. Els vehicles col·locats un al costat de l’altre creant una línea però una 

mica en diagonal per tal de visualitzar millor el cotxe. Sobre d’ells es pot llegir: 

Aprovecha en plan Pive en toda la gama Kia. Destacant el pla Pive en lletres 

vermelles i dirigint-se directament al públic. Repetint el que la narradora ja diu 

ajuda a que quedi més en la ment de l’espectador.  

 

Finalment apareix Rafa Nadal, ambaixador de la marca, per tal de donar 

credibilitat als set anys de garantia. Sent utilitzat com a figura de Star Strategy, 

es relacionen els valors del personatge famós amb els valors de la marca. El fet 

que firmi sobre la pantalla connota fiabilitat, ja que una signatura és símbol de 

compromís. Per altra banda, firmar sobre la lent d’una càmera és una acció 

característica del món del tennis. Que aparegui al final ajuda a donar un últim 

motiu per convèncer al públic a adquirir un cotxe Kia. 

 

 L’anunci es tanca amb la marca sobre un fons blanc i l’eslògan: The power to 

surprise. Traduït: El poder de sorprendre. Donant a entendre que és una marca 

innovadora, tant que aquestes innovacions sorprenen i tot.  

 

4.4.2.3. Anunci 6: Kia Cee’d 

A. Fitxa tècnica 

Títol: Imagina conducir un Kia Cee‘d 

Producte: Kia cee’d 
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Duració: 20’’ 

Data: Abril 2015 

Agència: Vintage comunication 

Client: Kia 

 

B. Producte i objectius 

- Producte anunciat: Kia cee’d 

Aquest model és l’últim de la generació de Kia Cee’d. Destaca per un disseny 

nou, la seguretat que comporta tot el seu sistema de airbargs i la nova 

tecnologia que incorpora, destacant la pantalla del navegador incorporada i el 

sistema de frenat.  

 

- Públic objectiu 

Públic entre 30-40 anys que busquen seguretat i els complements tecnològics 

més innovadors de mercat automobilístic. Amb una petita desviació a aquells 

que ja disposin d’un vehicle pròxim a complir els deu anys d’edat per tal de 

comprar un nou utilitzant en pla Pive. 

 

- Objectiu de l’anunci 

Posicionar el cotxe en la ment dels consumidors com una marca amb la última 

tecnologia i en seguretat.  

 

C. Sinopsis tipogràfica i Storyboard 

En un pla general veiem el cotxe per la ciutat, tot seguit d’un pla de tall on es 

mostra el conta kilòmetres alhora que la veu de la narradora diu: Imagina un 
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Kia Cee‘d que te ayuda a ahorrar gasolina i es pot observar l’agulla baixant. A 

continuació veiem el cotxe de nit amb les llums, i un pla de tall enfocant al focus 

mentre s’escolta: Que no pierde detalle por la noche. Es passa a un pla de tall 

on es mostra en la pantalla el dibuix d’un cotxe entre dos línees, alhora que la 

narradora diu: Y te lleva siempre por el buen camino.  

 

Es passa a un pla general on es veu el cotxe en moviment, apareixen unes 

lletres en blanc que posen: Kia Cee’d desde 10.990€ mentre la veu diu: 

Imagina conducir un Kia Cee‘d des de 10.990 euros. Apareix un pla on es 

veuen cinc cotxes on a sota en lletres negres es pot llegir de esquerra a dreta, 

des del punt de vista de l’espectador: Venga, Rio, Sportage, Cee’d i Carens. 

Mentre la veu femenina diu: Ahora es posible porque en toda la gama Kia 

tienes lo último en tecnología.  

 

Alhora va passant una llista on es pot observar tot un seguit de característiques 

de les que disposa el cotxe: Navegador integrado, cámara trasera, asistente de 

estacionamiento, luces xeneón direccionales, llave inteligente, asistente de 

mantenimiento de carril, bluetooth integrado, sistema Stop and GO, asientos 

calefactables/ventilados, sistema de audio Infinity. Acompanyat del logotip del 

plan Pive. 

 

Finalment apareix un home firmant la pantalla, Rafa Nadal, on també es pot 

veure un segell que posa set anys de garantía mentre ell diu: Calidad con 7 

años de garantía. Es tanca l’anunci amb el logotip de Kia sobre un fons blanc i 

l’eslògan: The power to surprise.  
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Font: Gamma Kia cee‘d, storyboard 

Vídeo disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=bG-P_q_Ss8o 

  

- Estratègia creativa 

Enumerar el seguit de característiques que té el cotxe i alhora contraposar-ho 

amb el preu. Té molts complements innovadors però el pots tenir per baix preu 

gràcies al pla Pive. Alhora es mostra l’estratègia de l’Star Strategy utilitzant a 

Rafa Nadal per avalar els 7 anys de garantia, com un motiu més de compra.  

 

D. Estructura narrativa 

- Personatges 

Protagonista: El cotxe. L’anunci tracta de mostrar les característiques de les 

que disposa, per tant, tota l’acció gira al voltant del vehicle. 

 

Secundaris: Rafa Nadal. Apareix al final de l’espot per tal d’avalar els set anys 

de garantia que ofereix la companyia. Sent utilitzat com Star Strategy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bG-P_q_Ss8o
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Esporàdics: Gent per la ciutat. Apareixen momentàniament i la càmera no es 

centra en ells fent que en prou feines es pugui apreciar qui són. 

 

Narrador: El narrador és omniscient coneix a fons el vehicle i els seus 

moviments. Es tracta d’una veu femenina, al voltant dels 30 anys, amb energia. 

 

- Espai i temps 

L’espai es desenvolupa en una ciutat. La majora de l’acció es desenvolupa de 

dia menys el moment en que es mostren les llums que es fa de nit. Es tracta 

d’una ciutat, ja que es poden veure el edificis del voltant del carrer on circula el 

cotxe.  

 

E. Estructura informativa i persuasiva de l’espot 

L’estructura informativa i la persuasiva es complementen en aquest anunci. Pel 

que fa l’estructura informativa trobem que  l’anunci es centra en enumerar les 

característiques del cotxe. Però no només en enumerar, sinó en mostrar 

algunes d’elles i és aquí on apareix l’estructura persuasiva. Les característiques 

que es mostren i es demostren per ordre d’aparició són: Ajuda a estalviar 

gasolina amb el sistema Stop and Go, disposa de llums xenón direccionals i un 

sistema que alerta sobre el carril. Característiques que connoten ecologia (en 

l’estalvi de recursos) i seguretat ja que les llums milloren al visibilitat de nit, i el 

sistema de carril evita que el vehicle es desvií del carril, evitant accidents.  

 

Totes aquestes demostracions es realitzen acompanyades de plans generals 

del cotxe en la ciutat i plans de tall centrats en la característica del cotxe que 

s’està destacant en aquell moment. A la vegada la veu de la narradora, una veu 

femenina i ferma, ajuda a explicar la funció de les característiques mentre es 
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veuen acompanyes d’un text a la part superior dreta, per tal que els 

espectadors sàpiguen el nom de dita tecnologia.  

 

Un cop mostrades aquestes característiques quan la narradora diu: imagina 

conducir un Kia cee‘d des de 10.990€  incita al públic a que cregui que aquest 

preu és tant bo que si no fos real, ho haurien d’imaginar. Tot l’anunci 

s’acompanya d’una música desenfadada on al final sembla un cant de coral 

ajudant en la idea de que els elements mostrats en l’anunci són sorprenents.  

 

Finalment es passa al pla on es poden observar més models de Kia on, en la 

pantalla, van apareixen diferents característiques per acabar de completar la 

enumeració. Totes aquestes característiques, on s’inclouen les demostrades al 

principi: Navegador integrado, cámara trasera, asistente de estacionamiento, 

luces xeneón direccionales, llave inteligente, asistente de mantenimiento de 

carril, bluetooth integrado, sistema Stop and GO, asientos 

calefactables/ventilados, sistema de audio Infinity. Juntament amb el logotip del 

pla Pive, i els models de la gamma de Kia a sota, ajuden a crear una idea. La 

idea de que gràcies al pla Pive pots tenir tota aquesta tecnologia per un baix 

preu. Pots tenir més, per menys. Fet que crida molt l’atenció.  

 

Per acabar de convèncer a l’espectador apareix Rafa Nadal firmant sobre la 

pantalla per avalar els set anys de garantia que esdevenen un motiu més 

perquè els potencials consumidors escullin la marca. Com s’ha comentat en 

l’anterior anunci el fet de firmar connota que aquest compromís és verídic.  

 

L’anunci es tanca amb el jingle de la marca, fent que el consumidor només al 

escoltar-lo ho relacioni la marca, tot i que aquesta està present en tot l’anunci. 

Finalment apareix el logotip vermell sobre un fons blanc. Amb l’eslògan: The 

power to surprise. Traduït: el poder de sorprendre, donant a entendre que els 
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productes de Kia són tant bons que fins i tot els consumidors s’acaben 

sorprenent de que pugui haver-hi cotxes així.  

 

4.4.3 Sector 3  - Electrodomèstics :  rentadores – assecadores Bosch 

Les rentadores i assecadores, (sobretot les rentadores), són aparell que estant 

molt presents en quasi totes les llars. Recordant la llista de Vance Packard 

citada per Latouche (2014:65) es contemplen com un dels aparells afectats per 

l’obsolescència programada. No solament la rentadora i l’assecadora per 

separat, sinó també el combinat de rentadora - assecadora.  

 

Segons El Confidencial (2013) les rentadores s’espatllen als 1.500 rentats. I La 

Vanguardia (2012) afegeix que la seva vida útil podria oscil·lar entre els 40 

anys si els components electrònics i els materials fossin els adequats, i sense 

la intervenció de l’obsolescència programada.  

 

A continuació es mosta la sortida de diferents models de rentadores Bosch del 

2003 al 2014 per tal de fer una visió general de cada quant surt un nou 

producte anunciat de la marca Bosch.  

 

Anys sortida al mercat Model rentadora 

2003 Logixx 

2005 Logixx 9 quilos 

2007 Logixx 10 quilos 

2010 Logixx 7 

2012 Home Professional 

2014 Eco Silence 
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4.4.3.1. Anunci 7: Innovamos con una lavadora que además seca 

A. Fixa tècnica 

Títol: Innovamos con una lavadora que además seca 

Duració: 20’’ 

Data:  2010 

Agència: Remo 

Client: Bosch 

 

B. Producte i objectius 

- Producte anunciat: Rentadora - assecadora Logixx 7 

En aquell moment al mercat ja hi havia rentadores amb funció d’assecat, però 

es tractava d’un mercat poc explotat degut que els consumidors no veien el 

producte prou atractiu. Hi havia certs frens de compra com l’alt consum d’aigua 

i energia. Per altra banda, s’havia d’interrompre el procés de rentat en aparells 

d’altres marques perquè no rentaven i assecaven els mateixos quilograms de 

roba. Dins d’aquest context Bosch va treure al mercat aquesta rentadora – 

assecadora la qual resolia els problemes dels quilograms de roba augmentant 

la capacitat de l’aparell a set kilograms i fabricant un producte de consum A. És 

a dir: Alta eficiència i un consum inferior al 55% de la mitja resolent el problema 

d’alt consum d’aigua i energia.  

 

Tot i aquest fet, com s’ha vist en foros com Electrodomesticos.com (2012), 

Ahorrarcadadiaconloselectrodomest.blogspot.com (2011) o Todoexpertos.com 

(2010) molts consumidors segueixen desconfiant d’aquest aparells, i fins i tot hi 

ha gent que afirma que la funció assecat de les rentadores en general i 
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d’aquest model de Bosch, si es fa servir molt sovint fa que s’espatlli tot l’aparell. 

Crida l’atenció el fet que tens dos aparells en poc espai.  

 

- Púbic objectiu 

El públic és un públic adult comprès entre 35-45 anys, ja que va dirigit a 

famílies joves amb fills. Tot i que s’observa una petita desviació cap a les 

dones. 

 

- Objectiu de l’anunci 

Posicionar el producte dins del mercat de les rentadores – assecadores com el 

millor producte, a la vegada que posicionar la marca com una marca 

innovadora.  

 

C. Sinopsis tipogràfic i storyboard 

En un pla general veiem d’esquenes un nen assegut davant la rentadora 

situada a la cuina amb la seva mare al costant fent servir el que sembla un 

renta plats de la mateixa marca. A continuació un pla americà ens centra el nen 

de cara, fent que es visualitzi el fons de l’estància on veiem el que sembla que 

és el seu pare llegint un llibre el sofà. Gràcies al pla i el punt de vista, com si fos 

la rentadora el que l’estigues observant, podem veure com l’expressió del nen 

canvia al escoltar un soroll que prové de la rentadora.  

 

El nen s’aixeca immediatament i amb una combinació de plans mitjans i 

primers plans, que van alternant el punt de vista, podem veure com el nen fa 

grans esforços en diferents postures per treure el que va sembla un peluix amb 



176 

 

el cap molt gran de dins l’aparell. En dos ocasions podem veure des de la 

perspectiva de la rentadora, com si la càmera estigues dins el tambor. Aquest 

fet ens facilita veure en un pla mitjà la cara del nen i el peluix, i veure més bé la 

seva cara d’esforç.  

 

L’altre pla, amb el mateix punt de vista, ens permet veure com el nen acaba 

caient de cul al aconseguir treure el peluix i el seu pare, de fons, que ha deixat 

el llibre per veure el que fa el seu fill. Un cop el nen aconsegueix treure el seu 

peluix sense l’ajuda dels seus pares que estaven a l’escena i en cap moment 

l’ajuden, el nen arrossegant el peluix es disposa a abandonar la habitació, quan 

el peluix es queda encallat entre la porta de sortida de l’estància a causa 

d’aquell cap tant gran.  

 

Finalment apareix en primer pla la rentadora acompanyada per l’eslògan, el 

logotip i la pàgina web.  
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Font:Bosch: disfrutarás tú, disfrutarán todos, storyboard 
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Vídeo disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=jnl4q1rZQWk 

 

- Estratègia creativa 

Es tracta de mostra una única proposta de venta, una rentadora que a més de 

rentar asseca. Podem veure com tot l’anunci es basa en la característica de 

assecat com a tret diferencial.  

D. Estructura narrativa 

- Personatges 

Protagonista: És el producte. Degut a que l’acció passa gràcies a ell i gira al 

voltant de ell. Sense el producte no es produiria aquesta història.  

 

Secundaris: El personatge secundari és el nen, en quan a que té un 

protagonisme important després del protagonista principal que és el producte. 

El nen interactua directament amb el producte desenvolupant les accions que 

giren al voltant de ell. És tracta d’un nen al voltat dels 6 – 7 anys de cabells 

castanys, pell i ulls clars vestit amb una roba que el pot posicionar en una 

classe mitjana. Es tracta d’un nen independent; ja que no demana ajuda; 

pacient; ja que espera a que el seu peluix es renti i s’assequi; i insistent; ja que 

no para d’intentar treure el peluix de dins l’aparell per molt que li costi fins que 

ho aconsegueix.  

 

- Narrador: El narrador apareix a la meitat de l’anunci per fer una presentació 

del nou producte i concloure l’anunci amb l’eslògan i la marca. Es tracta d’un 

home amb una veu clara i serena on s’intueix per la seva veu que es tracta d’un 

home al voltant dels 30 anys.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jnl4q1rZQWk
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- Episòdics: Es tracta del pare i la mare, ja que apareixen molt poc donant-li el 

pla poca importància cap a ells. Veiem com són un home i una dona joves, on 

la seva edat deu oscil·lar entre els 35 i 43 anys vestits amb una roba quotidiana 

que pot induir a pensar que són de classe social mitjana. La seva presencia 

serveix per emmarcar el públic objectiu al que es dirigeix la marca.  

 

Les interaccions entre el producte i el nen són interaccions que connoten 

relacions familiar i d’amistat. Familiars perquè dóna a veure que és un aparell 

destinat a tota la familiar, i l’amistat perquè el nen espera pacientment per jugar 

amb el seu peluix el qual connota que li té certa estima. Tot i que no es 

relacioni el nen directament amb l’home i la dona que estan en el mateix espai 

s’intueix que mantenen relacions familiars entre ells.  

 

- Espai i temps 

L’espai es mostra obertament i per tant podem veure com l’acció es 

desenvolupa en un domicili familiar. En concret en el que sembla un ambient 

urbà en una cuina moderna d’estil americà, que gràcies al seu concepte obert 

és port veure part del menjador sent un espai molt més ampli. L’espai està 

compost per un mobiliari en tons blancs i neutres fent que la mirada es dirigeixi 

als elements que tenen color. Com són la roba del nen, el sofà on està el pare i 

la roba de la mare. Es pot tractar d’un temps en present ja que l’acció podria 

estar passant ara mateix.  

 

E. Estructura informativa i persuasiva de l’espot 
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En aquest anunci es compagina l’estructura informativa amb la persuasiva, per 

tant trobem elements de les dues estructures. Pel que fa la informativa veiem 

com l’anunci es centra directament en una única característica, que és una 

rentadora que fa la seva funció de rentat i a més a més asseca. La 

característica del assecat sumada a la de rentat esdevé una única proposta de 

venta, convertint-la en un tret diferencial suficientment valuós com per basar tot 

l’anunci al voltant d’aquest fet.  

 

Trobem en segon terme elements persuasius com el jingle característic dels 

anuncis de Bosch que apareix des del inici fins el final de l’espot  fent que des 

del primer moment el públic sàpiga de quina marca es tracta. Per altra banda 

trobem que el fet de mostrar el peluix dins la rentadora i acabar sortint sec de 

dins l’aparell és una demostració en directe del funcionament del producte. A 

més a més que el cap del lleó de peluix sigui de dimensions tant grans ajuda a 

crear la idea, sense veure’s directament el tambor o saber-ne les seves 

dimensions, que aquest aparell té una gran capacitat. Idea contraposada a les 

mesures de  la rentadora - assecadora la qual els mobles del costat són més 

grans que l’aparell, donant a entendre que en poc espai pots rentar i assecar 

molta roba. Que sigui un lleó el peluix podria atribuir-li al nen valors com la 

valentia per seguir intentant aconseguir el seu objectiu tot i l’esforç que li 

suposa.  

 

A banda del jingle també podem escoltar els sorolls d’esforç del nen mentre 

realitza diferents postures per aconseguir treure el seu ninot de dins l’aparell. 

Fent que es creï una relació d’empatia envers ell per part del públic a la vegada 

que esdevé una situació un tant còmica. A la meitat de l’anunci el narrador diu: 

Presentamos la nueva lavadora Bosch, por fin una lavadora que además 

seca. Fent una especial pausa en la marca, la paraula nova i en la paraula 

seca, contribuint a la idea de que és una innovació, que la característica a 

destacar del producte és que és una rentadora que a més asseca, i que l’ha 

fabricat Bosch.  
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Per finalitzar apareix l’aparell en primer pla juntament amb l’eslògan i la marca, 

acompanyat del jingle de fons i la veu del narrador que cita la marca i l’eslògan 

clarament: Bosch innovación para tu vida. Veiem com a l’eslògan es destaca 

que la marca és una marca innovadora i que les seves innovacions van 

dirigides al públic directament fent servir la segona persona del singular. A tu.  

 

4.4.3.2. Anunci 8: Home professional 

A. Fixa tècnica 

Títol: Innovamos con una lavadora que además seca 

Duració: 20’’ 

Data:  2012 

Agència: Remo 

Client: Bosch 

 

B. Producte i objectius 

-Producte anunciat: Lavadoras y secadoras Bosch Home Professional. 

La gama de rentadores i assecadores home professional destaquen segons 

Sonitron.net (2012) per la seva eficiència energètica, que fa possible un 

consum reduït d’energia i aigua, per la seva tecnologia i pel seu disseny amb 

materials d’alta qualitat.  

- Púbic objectiu 

L’anunci es dirigeix a un públic en general que tingui al voltant de 25-40 anys. 

 

- Objectiu de l’anunci 
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Posicionar la marca i els productes dins el sector de les rentadores i 

assecadores com les més eficients, tant a nivell energètic com de consum 

d’aigua, fent d’aquest posicionament un motiu de compra.  

 

C. Sinopsis tipogràfic i storyboard 

En la part esquerra d’un pla general, es pot observar un home vestit amb una 

bata blanca, corbata i pantalons grisos muntat sobre un camell. La resta del pla 

permet veure maquinària en moviment i altres persones de fons amb la mateixa 

vestimenta que l’home que es troba sobre el camell. Es passa a un pla americà 

el qual permet veure millor el rostre de la persona i del camell, tot seguit 

mitjançant un pla general s’observa on a l’esquerra de l’home sobre el camell, 

hi ha dos rentadores.  

 

A continuació gràcies a un pla americà es veu l’animal apropar-se a la càmera i 

el rostre del home que sembla mostrar tenir problemes. Tot seguit en un pla 

general veiem com el camell va cap a la dreta desapareixen del pla mentre 

l’home mitjançant les regnes intenta controlar la direcció del animal.  

 

Per finalitzar es focalitza l’atenció en les rentadores mantenint-les a l’esquerra 

del pla on apareix un logotip que posa: Green Technology Inside. Ràpidament 

apareix la marca, l’eslògan i per darrera el producte veiem el camell corrents 

amb l’home al damunt cap a la dreta.  
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Font:Bosch: Home professional, storyboard 

Vídeo disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Z64fH1gtykM 

 

 

- Estratègia creativa 

Fer una comparació entre les característiques d’un camell amb les del 

producte, donant un toc d’humor a la hora de fer arribar el missatge.  

 

D. Estructura narrativa 

- -Personatges 

https://www.youtube.com/watch?v=Z64fH1gtykM
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Protagonistes: En aquest espot són l’home que actua com un presentador i el 

camell. Apareixen en tots els plans sent l’element que es destaca.  

 

Secundaris: El producte. No apareix fins la meitat de l’anunci en el que un cop 

l’home ha fet el discurs comença a agafar protagonisme.  

 

Narrador: Es tracta d’un narrador omniscient, ja que és coneixedor del que 

passa a l’anunci. Tradueix al moment les paraules de l’home sobre el camell 

que parla en anglès.  

 

Esporàdics: Les persones que apareixen de fons que semblen científics que 

treballen per la marca Bosch.  

 

- Espai i temps 

L’acció es desenvolupa en un mateix escenari tancat. L’espai és ampli i està 

compost principalment per tons blancs ajudant a crear profunditat de camp. Es 

pot observar maquinària, homes en bata blanca i la marca Bosch a la paret fent 

entendre que es tracta d’una nau de la companyia que forma part d’algun 

procés de la fabricació dels seus productes. Es tracta d’una nau sense finestres 

per tant no es pot determinar el moment del dia, tot i que la il·luminació està 

molt present.  

 

E. Estructura informativa i persuasiva de l’espot 

L’anunci tracta d’explicar una única característica a través d’una comparativa. 

Es tracta d’explicar que les rentadores i assecadores de Bosch tenen un baix 
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consum i es fa a través de comparar les característiques d’un camell, animal 

conegut per emmagatzemar molta aigua per poder recórrer el desert, amb el 

producte. Les rentadores i assecadores.  

 

Primerament l’home que munta el camell, el qual la seva manera de vestir 

connota que es tracta d’un científic o un enginyer ens explica les 

característiques del camell. Fent que es relacioni el que diu com a veraç al 

representar una figura d’autoritat. Els elements de l’espai, la maquinària i els 

sorolls que emet, l’amplitud, la il·luminació, els tons blancs, i personal vestit 

amb bates blanques, contribueix a la idea de veracitat. Durant tot l’anunci diu: 

 Un camello recorre hasta 400 kilómetros por el desierto sin comer ni beber, 

casi tan resistente y eficiente como nuestras lavadoras y secadoras Home 

Professional que lavan y secan más de 16 toneladas de ropa con el mínimo 

consumo de agua y energía. ¡Y mucho más fáciles que manejar que él! 

 

El discurs es fa en anglès, el narrador és el que tradueix el contingut a 

l’espanyol. Cal tenir en compte que l’anunci l’ha creat una empresa espanyola 

així que el fet que es noti que està doblat, és pel simple fet que els científics 

anglesos tenen un major prestigi associat. Per tant un altre element per 

contribuir a la credibilitat del discurs. 

 

En el moment que diu: Casi tant eficiente como… És quan apareixen una 

rentadora i una assecadora en el mateix pla a l’esquerra. Per tant, primer 

s’explica les característiques del camell i posteriorment es comparen amb les 

del producte. Alabant les característiques del producte per sobre les del camell.  
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Finalment es tanca l’anunci amb un toc d’humor. Apareix el científic que no pot 

dominar l’animal, amb el valor simbòlic que la màquina és més manejable que 

l’animal. Un segell que afirma que l’aparell és ecològic. Per tant es mostra un 

compromís de l’empresa en front el medi ambient com a valor afegit, i finalment 

l’eslògan, el logotip de la marca sobre el pla on es segueix veien el camell amb 

l’home i els productes.  

 
4.4.3.3. Anunci 9: Dormidos 

A. Fixa tècnica 

Títol: Dormidos 

Duració: 20’’ 

Data:  2014 

Agència: Remo 

Client: Bosh 

 

B. Producte i objectius 

- Producte anunciat: Rentadora Eco Silence 

Aquestes rentadores destaquen per tenir un motor que no genera cap so ni la 

mínima vibració. Disposen d’un motor Eco Silence  amb una garantia de 10 

anys segons la seva pàgina web. 

 

- Púbic objectiu 

Aquesta anunci va destinat a les famílies amb fills en general sense fer distinció 

de sexes. El públic pot oscil·lar entre els 35 i 45 anys. 

 

- Objectiu de l’anunci 

Posicionar la rentadora Eco Silence en la ment del consumidor com la 

rentadora que no emet cap so que pugui molestar a cap membre familiar.  

 

C. Sinopsis tipogràfic i storyboard 
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L’anunci comença amb un pla americà per tal de contextualitzar on passa 

l’acció. Podem veure tres figueres humanes les quals no se’ls veu el rostre 

menys a la de la dreta perquè s’ajup. Sí es pot veure com van vestides amb la 

mateixa roba, una bata blanca, uns pantalons negres i unes sabates de charol 

negres. L’home que s’ajup, gràcies al pla de tall mostra com tanca la rentadora 

i la posa en marxa, podent veure les diferents opcions de rentat que ofereix. 

 

Els altres dos individus tallats per un pla americà  sostenen dos objectes a prop 

l’aparell i es posicionen en un costat diferent quedant l’aparell al mig. Un el que 

sembla una llibreta i l’altre un aparell electrònic amb un micròfon.  

 

A continuació un pla general ens mostra un nen dormint a la seva habitació 

amb la porta oberta, el fons està desenfocat uns segons, fins que es desenfoca 

en nen per focalitzar el fons. Podent veure que de fons es veu la rentadora amb 

la persona que sosté l’aparell al costat. Tot seguit es mostra el pla d’un altre 

nen dormint plàcidament al seu llit, a continuació un pla que ensenya els pares 

dels nens també dormint profundament, i finalment la mascota, un gos dormint 

suposadament a prop la rentadora ja que la habitació està il·luminada.  

 

Per acabar, en primer pla veiem la rentadora en ple funcionament amb roba a 

dins, i les persones vestides amb bata, una dona jove i dos homes grans, 

asseguts en cadires al voltant de la rentadora dormits. Apareixent finalment 

sobre la imatge,  la marca, l’eslògan i la web. 
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Font:Bosch: Dormidos, storyboard 

Vídeo disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=b0hAfRsvPnQ 

https://www.youtube.com/watch?v=b0hAfRsvPnQ
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- Estratègia creativa 

La demostració de la característica principal del producte a través de figures 

d’autoritat, a la vegada que s’utilitza un toc d’humor.  

 

 

D. Estructura narrativa 

- Personatges 

Protagonistes: El protagonista d’aquest espot és la rentadora. Ja que és al 

voltant de l’aparell que gira l’acció.  

 

Secundaris: Es tracta de tres individus que van vestits en bata blanca, 

pantalons negres i sabates negres de charol. S’intueix per la seva vestimenta i 

els objectes que subjecten, un bloc de notes i un aparell que sembla per 

mesurar el soroll, que són científics. Es tracta d’una dona jove rossa i prima 

d’uns 25 anys, i dos homes que deuen tenir sobre els 50 anys a causa les 

entrades i el seu rostre que es veu bastant més adult.   

 

Esporàdics: Apareixen momentàniament. Es tracta de dos nen petits un d’uns 5 

anys i l’altre més gran, potser uns set anys. Un home i una dona, que 

representa que són els seus pares don la seva edat deu oscil·lar els 35- 40 pel 

fet de tenir dos nens d’aquestes edats, i finalment el gos, el que sembla un 

Golden Retriever una raça que s’associa molt amb les famílies.  

 

Narrador: La veu del narrador és robusta pel que sembla la veu d’un home 

adult. On la seva edat deu oscil·lar com la dels dos científics, sobre els 50. Es 

podria tractar d’un científic ja que en el seu discurs s’integra dins del grup dels 

que s’han quedat dormits: “no hemos podido hacerlo siempre nos quedamos 

dormidos‖. 

 

La relació dels científics amb el producte és una relació d’autoritat. És a dir els 

valors que s’associen a la metodologia científica com són la veracitat i el rigor 

es relacionen amb el producte. El fet que s’observi una família al complert fa 

que les relacions familiars es relacionin directament amb el producte. Fent que 
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es percebi com una rentadora amb una innovació contrastada i apta per la vida 

familiar.  

 

- Espai i temps 

Els fets ocorren en un domicili particular. Es pot veure gràcies al diferents 

escenaris que es mostren obertament. Els dormitoris, on veiem les persones 

dins els llits i on estan els científics que sembla una part del menjador 

connectada la cuina ja que es pot veure de perfil la nevera i una planxa. 

Elements que es troben dins les cases. Es pot intuir que el temps passa en un 

present, ja que l’acció podria estar passant ara mateix, i es desenvolupa de nit, 

ja que quan es mostra la segona habitació podem observar a través de la 

finestra de l’habitació que està fosc.  

 

E. Estructura informativa i persuasiva de l’espot 

Predomina l’estructura informativa per sobre la persuasiva. Pel que fa 

l’estructura informativa trobem que és destaca una única proposta de venta, ja 

que tot l’anunci gira al voltat de la característica del motor de l’aparell Eco 

Silence, que no emet cap soroll. Aquest element esdevé central i diferencial en 

tot l’anunci.  

 

En quant a l’estructura persuasiva es centra en demostrar l’eficàcia del 

producte. Es posa en funcionament l’aparell i un grup de persones que 

representen científics, gràcies a la vestimenta ja descrita, es disposen a 

mesurar amb un aparell que mesura els decibels el soroll de la rentadora 

mentre prendre notes. Aquest grup de tècnics han anat expressament a casa 

d’aquesta familiar per obtenir dades que demostrin la característica d’aquesta 

rentadora.  

 

Mostrant a continuació com els membres de la família segueixen dormint 

plàcidament. Podem veure el seu son profund gràcies als plans que permeten 

mostrar els seus rostres serens, amb els ulls tancats i el pare, fins i tot, amb la 

boca oberta, símbol de son profunda. Per altra banda la postura dels nens 

estirats sobre el llit donen la sensació d’una postura natural i ajuden a crear 
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l’ambient d’un son plàcid. Que aparegui tota la família crea un ambient familiar, 

fet que relaciona que el producte està pensat especialment per les famílies. 

 

El fet que fins i tot la mascota estigui dormida en una estància, que deu estar 

pròxima a l’aparell ja que està il·luminada igual que l’habitació on estan els 

científics, ajuda encara més a fer evident la idea de que no fa soroll. Recordem 

que els gossos tenen una oïda molt superior a la humana. Per altra banda, el 

que acaba de rematar humorísticament el espot i la idea diferencial de la que 

es tracta en tot moment, és que els científics també es quedin dormits.  

 

La figura dels científics aporta seriositat i fiabilitat, és la figura d’autoritat de la 

que s’ha parlat al citar a Bernays en l’apartat sobre la dècada dels anys 20. És 

equivalent a aquells metges que se’ls va incitar a dir que la cansalada era 

saludable, en aquest cas, aquests científics o tècnics demostren que la 

rentadora no fan soroll.  Els tres científics juntament amb l’aparell per obtindre 

les dades, donen la sensació de veracitat, on l’edat dels dos homes connota 

experiència i la noia jove sembla d’integració del sector femení en la ciència.  

 

El narrador apareix des del primer moment, juntament amb una música de fons, 

recitant el següent text de manera pausada en el transcurs de l’espot. Marquem 

en negreta les paraules on l’entonació és més forta perquè destaquin: En 

Bosch queríamos demostrar que la nueva lavadora Eco Silence es tan 

silenciosa que la puede poner de noche sin que nadie se despierte, pero no 

hemos podido hacerlo, siempre nos quedamos dormidos. Nueva lavadora 

Eco Silence. Bosch innovación para tu vida.  

 

Com podem veure el text acompanya el que mostra la imatge. Voler destacar i 

demostrar aquesta característica que fa única aquesta rentadora de Bosch.  

Tant silenciosa que la família pot dormir plàcidament (incloent el gos) i els 

científics que han de realitzar un estudi sobre el soroll que emet també es 

queden adormits.  
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La música comporta per un piano sembla una melodia d’una nana per anar a 

dormir, cosa que contribueix en tota la idea del anunci de que la rentadora es 

tant silenciosa que la pots posar fins i tot de nit.  

 

En el discurs es produeix una repetició en la marca, el model i en la paraula 

nou. Finalment l’eslògan mostra que la marca sempre aporta innovacions aptes 

per la vida del seu públic, al qual es dirigeix directament gràcies a la figura de 

TU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

 

5. ANÀLISIS DE RESULTATS I CONCLUSIONS 
 

La inquietud per realitzar aquesta investigació recordem que ha sorgit de 

preguntar-se sobre el paper de les eines comunicatives en l’encobriment de 

l’obsolescència programada actual. L’objectiu s’ha focalitzat en detectar els 

factors que intervenen en l’obsolescència programada en l’actualitat. Aquesta 

obsolescència que com hem vist, molt lluny de ser obligada tal com es va 

proposar en el seu inici per Bernard London, és més aviat oculta.   

 

Els consumidors poden intuir la pràctica a través de les seves experiències 

amb determinats productes de determinades marques, però serà molt difícil 

que ho puguin demostrar, o simplement que puguin arribar a pensar en aquesta 

pràctica si hi ha altres elements que distreuen la seva atenció. Com s’ha vist en 

la part documental, existeixen tres tipus d’obsolescència. Recordem que són 

l’obsolescència programada, la tècnica i la simbòlica, que tot i poder treballar 

per separat, poden treballar conjuntament per passar més desapercebudes. 

 

A través de Laotuche (2014) hem vist que la moda i la publicitat formen part de 

l’obsolescència simbòlica, així que l’estudi dels anuncis, en diferents sectors 

susceptibles a contenir obsolescència programada, han ajudat a poder 

identificar cóm les eines de comunicació poden canviar el comportament del 

consumidor per acabar fomentant l’obsolescència programada. 

 

5.1. Resultats  de l’anàlisi 

Dels tres sectors que s’han analitzat extraurem els patrons en comú o fets a 

destacar, que ens donen pistes per resoldre l’objectiu principal de dita 

investigació. Comencem per el sector de les comunicacions amb Samsung: 
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Gràcies a la taula que ens mostra els productes que ha tret Samsung entre el 

2010 i el 2015 podem veure com cada any surten al mercat uns quatre mòbils. 

Tot i que la publicitat es centra en les gammes del Galaxy S i el Galaxy Note, 

cada any sorgeix un espot en la televisió per tal d’anunciar un nou model. 

 

Analitzant els tres anuncis s’han trobat una sèrie d’elements en comú: 

 

A. Ressaltar les prestacions del dispositiu mòbil que s’està anunciant. 

Principalment, aquestes característiques esdevenen l’eix de l’espot. Com 

hem vist predomina principalment l’estructura informativa enumerativa 

conjuntament amb la persuasiva demostrativa. L’estructura informativa 

es centra en trametre la informació a l’espectador i la persuasiva 

d’agafar aquesta informació i transmetre-la de manera que acabi 

despertant més desig a través de la demostració i l’apel·lació a les 

emocions. Trobem que les característiques s’anuncien a través 

d’enumeracions o amb una única proposta de venta, depenen de 

quantes siguin les innovacions destacades i la potència per atraure al 

consumidor. 

 

Les estructures dramàtiques també estant present en aquets anuncis, 

ajudant a l’estructura persuasiva a fomentar els valors simbòlics. 

 

B. En els tres anuncis el mòbil és el protagonista. Els anuncis giren al 

voltant de transmetre les seves característiques i el mòbil esdevé 

l’element per mostrar-les a la vegada que és el vehicle que facilita el 

sorgiment d’emocions i valors que creen lligams amb l’espectador. En el 

primer anunci es mostra el mòbil com si fos el naixement d’una nova era, 

una nova galàxia, fent que l’espectador senti expectació per adquirir el 

dispositiu a la vegada que sorprès per la tecnologia que mostra. El 

segon anunci facilita el sorgiment de valors familiars i humorístics, 

gràcies a la confusió innocent de la nena al introduir el mòbil d’un dels 
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seus pares dins la peixera, i en l’últim espot, sorgeixen valors altament 

emotius com són els d’estima, possessió i amor, que es veuen reflectits 

en una història d’amor. Una proposició, un casament i un pare amb la 

seva filla petita.   

 

C. La importància de la marca en tot moment. Ja sigui perquè el narrador/a 

menciona la marca, perquè es veu subtilment impresa sobre el producte 

i un pla de tall l’enfoca, perquè apareix un copy on es pot llegir o a través 

del jingle acompanyat de l’eslògan. La marca està present en més d’una 

ocasió en els anuncis, però en tots tres s’acaba amb a combinació de 

jingle + logotip. Per tal de remarcar en la memòria dels consumidors que 

aquell logotip s’associa amb aquella musiqueta.  

 

D. La novetat. La novetat en els anuncis és gradual. En el primer espot 

s’anuncia directament al principi i al final, que es tracta d’un nou model 

de Samsung. Per altra banda, la idea aquesta de descobrir una nova 

galàxia que correspon al naixement del mòbil insisteix en la idea de 

novetat. En el segon anunci és més subtil, es mostra la novetat a través 

del simbolisme de la pròpia característica, la tecnologia del mòbil és 

massa real, per tant, massa innovadora, també es pot pensar que el 

mòbil és tant nou que al pare no li ha donat temps d’explicar-li a la nena 

que no pot tocar l’aparell. En el cas del tercer anunci, es mostren les 

noves característiques del mòbil que provoquen noves situacions.  

 

Per exemple, quan el noi li demana matrimoni a la noia, es fa des d’una 

manera molt innovadora, gens tradicional. Es fa a través d’un vídeo que 

s’envia gràcies a la nova tecnologia d’aquest dispositiu. Reforçant la idea 

que la nova tecnologia et permet fer noves coses.  

 

E. L’ús del TU. Els eslògans es dirigeixen directament als consumidors. El 

primer anunci hi ha dos copy que podrien ser els dos eslògans. El 

primer: Descubre sus poderes i el segon Welcome to a superior life. Els 
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dos dirigint-se a l’espectador, descobreix: TU i Benvingut: TU. El segon 

anunci: Too realistic? Es dirigeix a l’espectador no tant directament, es fa 

de manera reflexiva però al cap i a la fi incites a l’espectador, només a 

ell, a reflexionar. Per últim el tercer anunci: Designed for humans, 

dissenyat per a humans, tu espectador ets humà? Sí? Doncs l’anunci va 

dirigit a tu.  

 

F. El look és important. Ens els tres anuncis es mostra especial importància 

en l’aparença del producte. En el cas del primer anunci es veu clarament 

com al principi es juga amb la il·luminació i es segueix mantenint aquest 

joc de llums durant tot els transcurs de l’espot. En el segon, els plans de 

tall ja mostren l’aparença del mòbil, i per si no queda prou clara, poc 

abans de finalitzar l’espot es pot veure el mòbil girar lentament, primer 

observant perfectament la part superior de darrera i finalment el mòbil de 

cara. En el tercer anunci gràcies als plans de tall es pot veure el mòbil, 

tot i això al final es torna a remarca el look mostrant els dos colors 

disponibles del model de cara.  

 

Pel que fa al sector dels automòbils Kia, després de realitzar l’anàlisi, trobem 

aquest elements a destacar: 

 

A. En els tres anuncis predomina l’estructura informativa enumerativa tot i 

que es complementa amb la persuasiva demostrativa. En les 

enumeracions del primer i el tercer es troben sobretot característiques 

tecnològiques del cotxe, però el preu i la garantia també són elements 

que s’enumeren. En tal cas, en el segon anunci l’enumeració es tracta 

del preu dels models, el pla Pive i els set anys de garantia. La 

demostració del primer i el segon es fa a través de mostrar en 

funcionament algunes de les característiques anunciades, en el cas del 

segon anunci es fa la demostració a través dels preus. La narradora diu: 

imagina toda la gama Kia a un precio difícil de imaginar. Al mostrar els 

preus dels productes, es demostra que són reals. La resta d’elements 
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persuasius tenen com a  funció mostrar les característiques més 

atractives als potencials consumidors.  

 

B. El look és important. En els tres anuncis es mostren plans de tall sobre 

alguna part del cotxe, o un pla general del cotxe en diagonal per poder-lo 

observar millor. En el primer anunci el narrador diu directament: 

Atractivo. El fet que ho digui el narrador serveix perquè l’espectador pari 

atenció. Per altra banda, en el segon i tercer anunci es mostra especial 

atenció en mostrar el cotxe una quantitat important de segons en la 

carretera donant la sensació que va lent, per tal que l’espectador el 

pugui veure bé.  

 

C. Seguretat, ecologisme i estalvi. Aquests elements d’una forma o altre es 

troben presents en els tres anuncis. El primer anunci el narrador diu 

directament que el cotxe és líder en consum i seguretat, i a més és 

ecològic. En el tercer anunci es contemplen aquests elements a través 

de la tecnologia que es destaca. Es destaca el sistema Stop and Go on 

el narrador diu: te ayuda a ahorrar gasolina (estalvi consum), les llums 

xenón, on diu: no pierde detalle por la noche (seguretat) i el sistema de 

manteniment de carril on la narradora diu: te lleva siempre por el buen 

camino (seguretat). La idea d’ecologisme en el segon anunci al igual que 

el primer i el tercer es transmet a través de l’espai. Tot i que l’acció es 

desenvolupa en la ciutat hi ha elements com: petites jardineres amb 

arbres, un parc pròxim, i els jardins de les cases que fan entendre que 

és un cotxe de ciutat però també i té cabuda el respecte a la naturalesa.  

 

D. Qualitat amb 7 anys de garantia. Esdevé un element bastant atractiu pel 

consumidor. Sobretot al ser de les últimes informacions que es transmet 

al consumidor, esdevé un argument clau per acabar de convèncer els 

indecisos. Per tal de dotar aquesta informació de fiabilitat, en el segon i 

tercer anunci apareix Rafa Nadal. La figura d’un tenista amb èxit amb el 
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que molts homes es voldrien projectar i potser alguna dona voldria veure 

el seu home projectat en ell, fa que l’admiració i els valors que se li 

atribueixen a la persona es traslladin a la marca, donant de fiabilitat 

l’espot. El compromís que dóna més veracitat és el fet que el tenista, 

firmi sobre la pantalla, fet habitual en figures importants en el món 

d’aquest esport, firmar sobre la càmera quan guanyen un partit 

important. El fet de firmar esdevé un símbol de compromís, veracitat i 

èxit. En el primer anunci es transmet questa informació a través del 

narrador i un segell sobre imprès en el pla. 

 

E. Novetat. En el primer es mostra la novetat directament quan el narrador 

diu: Nuevo Picanto a la meitat de l’anunci, i ho repeteix al final de l’espot 

on fins i tot apareix en lletres grans al costat del producte. En el tercer 

anunci es fa a través de dir: Lo último en tecnología en toda la gama Kia. 

Sent un sinònim de novetat. Per altra banda, tant en el segon anunci 

com el tercer, es completa la idea amb els eslògans: The Power to 

surprise. Ja que es sorprèn a les persones normalment amb novetats, i 

les característiques dels models han sigut mostrades com a noves. I 

també quan la narradora diu: Imagina... ahora es posible porque... El fet 

d’imaginar connota que és un fet irreal que no existeix, per tant quan diu 

que Kia ho ha fet possible, connota que es tracta d’una novetat. 

 

F. Importància de la marca. La marca està present en els tres anuncis 

sobreimpressa en els plans, és citada pels narradors, es mostra en els 

copy, i finalment apareix el logotip amb el jingle per tal de relacionar la 

música amb la marca. 

 

Finalment, en el sector dels electrodomèstics, concretament en les rentadores i 

assecadores de la marca Bosch destaquen una sèrie d’elements: 
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A. Les estructures informatives predominen juntament les persuasives per 

tal de mostrar les característiques de les que disposa el producte. En el 

primer i tercer anunci s’utilitza una única proposta de venta. En el cas del 

primer, que el producte també asseca, i el tercer, que el motor no 

produeix cap so. En el segon s’enumeren un seguit de característiques: 

és eficient, resistent, i utilitza un consum mínim d’aigua i energia. Tota 

aquesta informació lligada a estructures persuasives, les quals en els 

tres anuncis es recórrer al humor per atreure més l’atenció al públic.  

 

B. La idea de novetat apareix en els tres anuncis. En tot moment és 

transmesa pel narrador i l’eslògan. En el primer i el tercer anunci el 

narrador introdueix la rentadora com una novetat dient: Nueva 

lavadora.... tant en el principi com al final de l’espot. En el tercer anunci 

solament al final de l’anunci. El fet que es mencioni la novetat al final, 

provoca que la informació es retingui més temps en la memòria del 

consumidor. Juntament amb un eslògan comú en els anuncis: 

Innovación para tu vida. Una innovació és un element nou així que es 

tronar a repetir la novetat com a últim concepte, al costat del productes i 

el logotip de la marca. La marca és innovadora, i fabrica productes 

innovadors.  

 

C. S’utilitza la figura de l’autoritat. L’aparició de personatges vestits en bata 

blanca, en el segon i tercer anunci, és degut a voler transmetre aquest 

valors de la investigació científica al producte. Representen tècnic de la 

empresa que en el segon anunci estan a la nau on fabriquen els 

productes, i en el tercer van a casa d’una família a comprovar que el 

producte sortit de fàbrica funciona.  

 

D. Importància de la marca. En el primer anunci és el narrador qui 

menciona dos cops la marca. També es pot intuir que es tracta de Bosch 

a través de la música de fons, que apareix des del principi, ja que 
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aquesta cançó apareix en altres anuncis anteriors. En el segon, el 

narrador ho menciona, apareix en el logotip final, i es mostra en tot 

moment com element en l’espai. Pel que fa al tercer, el narrador 

menciona la marca al principi i al final, fent coincidir el final amb el 

logotip. 

 

 

E. Valors familiars. En el primer i el tercer anunci es pot visualitzar dues 

famílies amb nens petits. Traslladant aquests valors familiars cap al 

producte, ja que el producte està pensat per les famílies. Per altra 

banda, el fet que el nen del primer anunci introdueixi un peluix amb el 

cap tant gros, i en el segon es digui que pot rentar fins a 16 kilograms 

connota que és una rentadora amb gran capacitat. Per tant, ideal per 

una família. En el tercer anunci es mostra sutilment a través del nombre 

de membres de la família.  

 

F. Valor ecològic. L’ecologia com a valor es mostra obertament en el segon 

anunci. La figura experta al fer la comparació amb el camell diu sobre la 

rentadora: Con el mínimo consumo de agua y energía juntament amb un 

logotip que posa: Green technology inside. Donant veracitat al que 

acaba de dir l’expert. En el tercer anunci s’intueix a partir del nom del 

producte: ECOSilence. El prefix ECO connota ecologisme, per tant, amb 

aquest nom, repetit pel narrador dos cop fa pensar al consumidor que és 

un producte que respecta el medi ambient.  

 

G. Eficàcia. En el segon anunci ho menciona directament el tècnic quan fa 

la comparació amb el camell diu: Casi tan eficiente y resistente como 

nuestras... En el primer i el segon es transmet a través la demostració, i 

a través de l’espai, ja que el mobiliari en tons neutres i blancs connota 

netedat.  
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5.2. Conclusions 

Gràcies a les taules, que introdueixen cada anàlisis, s’ha pogut veure com cada 

any apareix en el mercat més d’un model de mòbil de la mateixa gamma i 

marca, més d’un model de cotxe d’una sola marca i cada dos anys una 

rentadora de la marca Bosch. Com s’aconsegueix que els consumidors comprin 

aquets productes en tant poc temps? Doncs, gràcies als elements que s’han 

destacat de l’anàlisi, posant-los en comú en podrem extreure conclusions. 

 

L’anàlisi mostra com en els tres sectors es compaginen estructures narratives 

informatives, majoritàriament enumeratives o diferencials utilitzant una única 

proposta de venta, amb les estructures narratives persuasives, principalment 

demostratives.  

 

5.2.1. Estructures predominants 

Les estructures informatives, aporten informació al consumidor. Es centren en 

prestacions que ofereix el producte, fent d’elles l’eix principal dels espots. Les 

estructures persuasives en l’anàlisi realitzat, serveixen per demostrar i 

amenitzar la formar en que la informació es presenta arribant als sentiment dels 

espectadors. 

 

Aquesta tecnologia que s’anuncia en els productes és tractada com a 

innovadora, per tant, com a novetat. En tots els anuncis s’han trobats elements 

que connoten novetat, ja sigui directament mencionat a través del narrador o 

més subtilment gràcies a les estructures persuasives.  

 

5.2.2. Reclams publicitaris 

Recordant que la novetat és una de les paraules que més ven, segons les 

pàgines vistes en la part documental: Dofinder (2013), Territorio creativo (2013) 

i Pau Navarro (2014), del llistat que proposen, s’exposaran els termes utilitzats 

en els anuncis de la mostra:  
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A. Nou  

La novetat la trobem en tots els anuncis en diferents maneres, així que 

fem una classificació segons els seus trets en comú: 

 

- Novetat citada directament pel narrador/a: El narrador és el 

personatge encarregat de mencionar directament i 

contundentment una frase curta on s’exposa el producte 

juntament el terme nou. Per exemple: Nuevo Samsung Galaxy S, 

Nueva lavadora... El narrador sol mencionar el terme al principi de 

l’anunci i/o al final, depenent de si vol posar més èmfasi. No 

perdem de vista, que la veu és una manera de cridar l’atenció de 

l’espectador si no està mirant la pantalla en aquell moment, però  

sí està prou a prop com per escoltar-ho. A vegades s’acompanya 

la veu amb un text en el pla.  

 

- Novetat citada indirectament pel narrador/a: A través del discurs 

el narrador o narradora pot introduir la idea de novetat a través de 

sinònims o simbolismes. Per exemple, en el segon anunci de Kia 

el narrador diu: Lo último en tecnología en toda la gama Kia. 

Quan es fa referència a ―lo último‖, es fa referència a que és el 

més nou que hi ha.  Per altra banda, en el segon i tercer anunci 

de Kia trobem: imagina... ahora es posible porque... El fet 

d’imaginar connota que és un fet irreal que no existeix, per tant 

quan diu que ara (en present) és possible, connota que es tracta 

d’una novetat. Fa poc no era possible, ho havies d’imaginar, ara 

ja és possible. Com fa relativament poc, és nou.  

 

- Novetat mostrada a través de les característiques pròpies del 

producte. Les pròpia tecnologia del producte ja és en sí una 

novetat. Tant potents que esdevenen els principals motius que 

destaca la publicitat per vendre. Ho trobem per exemple en el cas 

del segon anunci de Samsung: la pantalla és tant sorprenentment 
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perquè és una nova tecnologia, es vol donar a entendre que no hi 

havia cap pantalla de mòbil tant real.  

 

- El producte anunciat provoca noves situacions. En l’anunci es 

visualitza com una nova situació es produeix gràcies a una nova 

innovació. Per exemple quan en el segon anunci de Samsung un 

noi jove demana gràcies a un vídeo del seu Samsung, matrimoni 

a la seva novia, sense cap cable. Ho fa a través d’un vidre. Una 

nova tecnologia implica una nova situació, no és gaire comú que 

les persones es declarin d’aquesta manera, però tampoc podia 

passar fins que va aparèixer la tecnologia. Un altre anunci el 

trobem amb Bosch, la tecnologia nova provoca que es pugui 

dormir amb la rentadora en marxa, cosa impensable en aquells 

moments.  

 

- Novetat a través de l’eslògan. L’eslògan és important ja que és 

una frase curta amb l’objectiu que el consumidor relacioni aquella 

frase directament amb la marca anunciada. Dins aquests 

eslògans es destaca la característica més important que vols que 

el públic relacioni ràpidament amb la teva marca. Es pot veure la 

novetat en l’eslògan de Bosch: Innovación para tu vida, en el 

segon i tercer anunci de Kia: The power to surprise 

 

Les diverses formes de fer referència a la novetat, més d’una forma mostrades 

en un mateix anunci, evidencien la importància d’aquest terme. La novetat ven, 

perquè agrada, i fomenta el consum. La novetat esdevé un símbol d’estatus, en 

productes de consum mitjà i sobretot en productes de consum d’energia alt, tal 

classifica Conde (2007:57) segons les intensitats de motivacions. Són 

productes que no es compren cada dia i solen ser d’elevat preu.  

 

En el moment que un producte surt al mercat, és una novetat, poca gent l’ha 

comprat, i aquí trobem la teoria de Girard (1961), citada per Vinolo (2010) del 
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desig mimètic conjuntament la de Veblen (2010) la classe ociosa. Com el 

producte el té poca gent, els consumidors el compraran per diferenciar-se de la 

resta si perceben que amb ell també podran sentir que ascendeixen de classe 

social. Actualment tenir l’última tecnologia del mercat, equival a ser l’enveja de 

tothom. Un consumidor, que percebi la novetat com a símbol d’estament social, 

comprarà el producte nou perquè creurà que és superior als antics, el posiciona 

socialment sobre els altres, i es sent diferent.  

 

Però tal com exposa Girard (1961) en la seva teoria, tothom vol diferenciar-se 

dels demés. Per tant, tothom voldrà comprar aquest producte i tothom 

s’acabarà imitant. Al cap i a la fi, recordant el que diu Beigbeder (2002: 17) en 

la seva novel·la, la novetat té com avantatge que aviat deixa de ser nova. 

D’aquesta manera una nova novetat sempre farà envellir l’anterior. La deixarà 

obsoleta. En el fons, trobem la idea de la destrucció creativa. Un nou element 

neix a causa de la destrucció de l’anterior.  

 

Podríem dir que principalment trobem l’obsolescència en funció. Aquestes 

característiques que s’anuncien en cada mòbil, en cada cotxe i en les 

rentadores són característiques que l’anterior model no tenia. Per tant, es 

substitueix un producte per un altre perquè es considera que té una 

funcionalitat superior. El producte no té perquè deixar de funcionar, simplement 

s’ha de guiar el desig del consumidor cap a les noves característiques que no 

podrà gaudir amb el seu actual producte, només amb el nou. 

 

 

B. Garantit 

El terme garantit es troba en tots els anuncis analitzats, ja sigui de manera més 

directa o menys. Kia ho mostra obertament en el tema de les garanties, Bosch 

a través de figures d’autoritat i Samsung, al igual que les altres marques 

analitzades, més subtilment a través de les demostracions. La demostració en 

aquests anuncis, no deixa de ser posar en pràctica el que les estructures 

informatives diuen. La demostració assegura que el que diu l’anunci és veritat. 
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Tal com diu el Diccionari Bàsic de la llengua catalana (2000) en la seva primera 

entrada: garantir significa assegurar que alguna cosa és veritat, fer creure 

alguna cosa. 

 

Per exemple, en el tercer anunci de Samsung un text diu que el mòbil espera a 

que et dormis, aquest fet es demostra en la escena on es veu el pare i la filla 

que estaven mirant un contingut al mòbil i al quedar-se dormits, el mòbil 

s’apaga. Aquesta demostració mostra l’eficàcia d’aquesta tecnologia, a la 

vegada que s’està garantint que funciona. Pel que fa Kia i Bosch, Kia mostra 

obertament el terme garantit a través de les seves garanties, i al igual que 

Bosch, recorre en dos dels seus anuncis a figures d’autoritat com a grup 

d’influència.   

 

La marca de cotxes, ofereix 7 anys de garantia en els tres anuncis analitzats. 

S’exposa al final de l’espot, com a motiu extra per comprar, una raó més, ja que 

recordem que el centre de l’anunci és l’enumera’t i la demostració de la 

tecnologia o característiques del cotxe. És un element bastant atractiu pel 

consumidor, ja que està acostumat als 2 anys mínim de garantia, que estipula 

la legislació. A més a més, fa pensar al consumidor que si la garantia dura tants 

anys és perquè realment el cotxe té qualitat, sinó la empresa perdria diners. 

 

Per tal de garantir, aquesta garantia, i permeteu-me la redundància en el terme, 

Kia utilitza a Rafa Nadal com ambaixador de la marca per avalar aquests 7 

anys de garantia. Es tracta d’un tenista espanyol d’èxit reconegut, el qual té 

certs valors que interessen relacionar amb la marca, valors com l’èxit 

professional, la humilitat i l’esforç. Un consumidor pot pensar: si aquest tenista 

tant famós i admirat confia en Kia, perquè no fer-ho? Un consumidor que sigui 

fan del tenista s’ho pensarà menys.  
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El fet que firmi la pantalla tal com fan els tenistes quan guanyen un partit 

connota l’èxit i la fiabilitat, que es relacionen amb la informació i la marca. 

Utilitzar Rafa Nadal com figura de Star Strategy, pot acabar de convèncer els 

indecisos davant un mercat on hi ha molta competència.  

 

Bosch no parla directament de garanties, però sí parla d’eficàcia. Fet que 

representa una garantia en el funcionament. En el segon anunci ho menciona 

el narrador directament: Casi tan eficiente y resistente como nuestras 

lavadoras. Per tant, garanteixen que el producte és eficient i resistent. En el 

primer i el segon es transmet a través la demostració, i a través de l’espai, ja 

que el mobiliari en tons neutres i blancs connota netedat, és a dir, el producte 

compleix amb la seva funció que és netejar.  

 

Un altre element de garantia en el segon i tercer anunci esdevenen les figures 

d’autoritat. Aquestes persones que representen tècnics, avalen el bon 

funcionament del producte. Sobretot en el tercer anunci que, fins i tot, van a 

casa una família per comprovar que la rentadora funciona tal com l’han fabricat. 

Una persona experta en el tema, esdevé una autoritat, els tècnics donen 

confiança perquè ells tenen els coneixements específics sobre aquests 

aparells. És com el cas que exposa Bernays (2008:69) en el seu llibre 

Propaganda. Es va utilitzar a metges per tal que diguessin públicament que la 

cansalada era bona, amb el propòsit de vendre més. Per què es va utilitzar 

metges? Perquè ells són experts en la matèria, són les persones que tenen els 

coneixements necessaris en aquest camp i per tant, la gent confia en ells. 

 

És una mica la idea de l’Star Strategy. Rafa Nadal no és expert en cotxes, però 

sí ho és en el seu camp, a través de relacionar els seus valors amb els de la 

marca, es crea en la ment del consumidor la idea de que si és expert en el seu 

camp, també ho pot ser en aquest, convertint-se també en una espècie de 

figura d’autoritat. Més aviat una figura d’influència.  
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C. Tu 

Utilitzar la segona persona del singular significa dirigir-se directament a 

l’espectador. Fent que percebi que el missatge es dirigeix només a ell i presti 

més atenció. A més atenció, més retenció del missatge. Vegem les dues 

formes en les que s’ha utilitzat en els eslògans dels anuncis analitzats:  

- Menció directa: L’ús del Tu directe el trobem en l’eslògan de Bosch. 

Innovación para tu vida 

 

- Menció indirecta: Descubre sus poderes, Welcome to a superior life, Too 

realistic?, Designed for humans, The Power to surprise. Tots aquests 

eslògans es dirigeixen al consumidor sense fer menció expressa del 

terme. Descobreix tu els seus poders, benvingut tu a una vida superior, 

massa real? T’ho pregunto a tu, dissenyat per a humans; tu ets humà? 

Doncs està dissenyat per tu. El poder de sorprendre, de sorprendre a 

qui? A tu 

 

En l’anàlisi s’ha pogut comprovar que a part de la novetat, la garantia i l’ús del 

tu, hi ha més termes utilitzats com a reclam: 

 

D. Ecologia 

Com exposa Felbert (2012) l’ecologia és un valor molt important que 

actualment és recull en moltes de les constitucions occidentals. Sent un valor 

que importa a la societat, les organitzacions intenten potenciar-lo a través dels 

seus productes i/o accions. A través de la publicitat analitzada, s’ha pogut 

detectar el valor ecològic a través de diferents maneres.  

 

- Ecologia citada directament pel narrador: En el primer anunci de Kia, el 

narrador diu: Ecológico 
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- Ecologia citada indirectament pel narrador: Quan el narrador exposa 

pràctiques que connoten ecologisme. Per exemple en el segon anunci 

de Bosch la figura d’autoritat diu: Con el mínimo consumo de agua y 

energía. O en el primer anunci de Kia: Líder en consumo. No es diu 

directament el terme, però són pràctiques que condueixen a un respecte 

ambiental 

 

- Ecologia en el nom del producte: El nom de la rentadora del tercer 

anunci és: ECOSilence. Nom citat dues vegades en l’anunci pel 

narrador, per tant es pretén remarcar aquest nom. El prefix Eco es 

relaciona amb ecològic, és a dir, un consumidor al escoltar el nom 

pensarà que el producte ho és 

 

- Ecologia a través d’un segell: En el segon anunci de Bosch apareix en 

pantalla un logotip que posa: Green technology inside. Donant a 

entendre que la tecnologia que utilitza Bosch en aquest producte 

respecta el medi ambient  

 

- Ecologisme mostrat a través de les característiques pròpies del 

producte. En el cas del tercer anunci de Kia es destaca el sistema Stop 

and Go on el narrador diu: te ayuda a ahorrar gasolina, l’estalvi en el 

consum implica una mesura sostenible a efectes ambientals 

 

- Ecologisme a través de l’espai: La idea d’ecologisme en els anuncis de 

Kia es transmet a través de l’espai. Tot i que l’acció es desenvolupa en 

la ciutat hi ha elements com: petites jardineres amb arbres, un parc 

pròxim, i els jardins de les cases que fan entendre que és un cotxe de 

ciutat però també i té cabuda el respecte a la naturalesa. Representa la 

integració de la natura en la ciutat. 
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Tal com mostra Clemente (2010) en l’article publicat en El País on parla de la 

publicitat enganyosa de Font vella amb el prefix ECO. Un producte ecològic ha 

de respectar el medi ambient en tot el seu cicle de vida, des de que neix, fins 

que arriba al consumidor i mor. Si no és així, l’ús del terme ecològic esdevé un 

engany. En el mateix article s’exposa que segons la OCU no existeixen els 

cotxes ecològics. Poden ser més o menys respectuosos amb el medi, però no 

totalment ecològics si no es respecte el medi en tot el seu cicle de vida.  

 

Davant de tal informació, el segell o logotip que introdueix Bosch en el seu 

segon anunci no és del tot lícit. El logotip que utilitza en aquest anunci per 

exposar el seu compromís ecològic indueix a error al consumidor. El logotip no 

és oficial, és un logotip inventat per la marca per tal de donar més credibilitat al 

fet que ells diuen que el seu producte és ecològic. No deixa de ser el que la 

marca diu, però realment ho és? En els seus anuncis s’afirma que s’utilitza el 

mínim de consum d’aigua i energia, però no és suficient per afirmar l’ecologia 

del producte. Existeixen logotips consensuats que demostren la real ecologia 

dels productes, i la marca escull un logotip inventat per ells.  

 

Podríem estar parlant de Greenwaschig. La utilització de l’ecologia com a motiu 

de venta i no com un real compromís de la marc amb la societat. Poden 

realitzar accions de RSC per tal de mostrar que estan fent canvis en els seus 

productes per tal de respectar al medi, però crea desconfiança que s’avali en 

un logotip que la pròpia empresa inventa. Creant una sensació d’engany i 

fomentant el rebuig del que advertia Chamorro (2003) envers el terme ecològic, 

perquè no s’utilitza de manera adequada.  

 

Per altra banda, ECOSilence, recorda a la Ecoligera, la garrafa d’aigua de Font 

Vella que anunciava poder ser reciclada i només ho era un 25 %. L’ús del prefix 

ECO ha d’esta totalment justificat, cosa que com acabem de veure falta 

informació per saber si realment el producte està a prop de l’ecologia.  
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5.2.3. Valors 

Un altre factor que hem de tenir en compte són els valors que es mostren en 

aquests anuncis. Com s’ha vist els anuncis es centren en mostrar les 

característiques dels productes, la unió de valors al producte aproxima més el 

producte al consumidor, per altre costat que ajuda a posicionar el producte en 

la ment d’aquest. Recordem que els valors estan condicionats per la cultura i la 

societat, fent que acabi influint en la percepció dels consumidors respecte un 

producte. Com diu Conde (2007: 43) un consumidor consumirà un 

producte/marca si els valors d’aquest estan en sintonia amb els seus.  

 

Analitzant els espots s’han trobat els següents valors: Valors familiars, 

seguretat, d’estima, possessió, amor i amistat. Aquests valors apareixen en la 

piràmide de Maslow. En els anuncis són els productes 

els que faciliten aquests valors, per tant els productes 

són la via per satisfer les necessitats. Seguint la 

teoria de Maslow, que classifica les necessitats 

humanes, el compliment dels seus esglaons 

fa que la persona estigui més pròxima a 

l’autorealització. Com podem veure,  

recuperant el gràfic de la piràmide, el segon esglaó començant per baix,  

trobem la seguretat que es mostra en els anuncis de Kia. En el següent esglaó, 

trobem els valors familiars i d’amistat mostrats en el primer i segon anunci de 

Bosch. Juntament amb el segon espot de Samsung. En l’esglaó d’estima 

trobem el tercer anunci de Samsung on veiem aquesta subtrama que 

representa una història d’amor.  

 

Per molt que la compra dels productes doni la sensació de proximitat a 

l’autorealització, no deixen de ser valors que es perceben en la ment del 

consumidor. Recordem que la novetat farà que en breus es desitgi un nou 

producte complicant arribar a l’autorealització perquè sempre sorgiran nous 

problemes que nous productes solucionaran. Com menciona Latouche (2014), 

es crea desig frustrat. 
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Es pot satisfer al consumidor, però per tal que realitzi una nova compra no pot 

estar sempre satisfet amb un producte. És per això que satisfacció és a curt 

termini, el suficient temps com per fomentar la seva insatisfacció a través d’un 

nou desig i que el satisfaci amb la mateixa marca.  

 

5.2.4. El look  

Les dades ens han mostrat com la percepció influeix en l’atenció i en la retenció 

en la memòria de cert valors. Elements de l’estructura persuasiva com les 

músiques, els espais, l’estètica...  tal com hem vist en l’apartat del consumidor, 

segons Conde (2007:72) ajuden a rodejar al producte d’un entorn creant un 

vincle emocional amb ell. Fent que la informació es retingui més en la memòria. 

 

Tant en els anuncis de Samsung con els de Kia, es mostra l’aspecte dels 

productes com un factor important. El joc de llums, els plans de tall, el 

moviment lent mentre es mostra el producte, i el fet que fins i tot el narrador, en 

el primer anunci analitzat de Kia digui: Atractivo, fan evident que el look ven.  

 

Es veu com l’estratègia que va començar als anys 20 General Motors ha seguit 

en el mateix sector dels automòbils i s’ha estès a altres sectors. Sobretot en el 

cas dels mòbil es pot veure que dins d’una mateixa gamma el disseny resulta 

una mica diferent, i es mostra per atraure al consumidor. Les pantalles més 

grans, més colors en la carcassa, més prims, un disseny més minimalista... 

Recorda a l’evolució de els televisions. La moda de les pantalles cada cop més 

grans no va ser exclusiva en les televisions, com acabem de veure es va 

estendre a la resta d’aparells com en aquest cas els mòbils.  

 

El plans que ofereixen tant el govern com les empreses són elements que 

acaben d’implementar les modes en el consum. Per exemple el segon i el 

tercer anunci de Kia es fa especial menció a pla Pive. Un pla on el govern 

ofereix una ajuda econòmica a aquelles persones que tinguin un cotxe d’uns 10 

anys d’antiguitat, perquè canviïn el cotxe vell per un nou. Aquest pla podria 

estar fomentat pel lobby del sector automobilístic, un sector molt potent que 
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estava en situació de crisis. Utilitzant tècniques de lobby tal com s’ha vist en el 

documental: Qui va matar el cotxe elèctric? Podrien haver fet pressió al govern 

espanyol per millorar les ventes.   

 

El mateix objectiu vist en El cambiazo de Mediamarkt. Oferir 2 euros per cada 

quilogram de pes en les antigues televisions, per tal de retirar-les del mercat i 

afavorir la compra del nou model que es vol posar de moda. No només s’ha fet 

aquest tipus de pla en les televisions, també s’ha fet en altres aparells com els 

mòbils. Pot ser tant la empresa que els fabrica que ofereixi un pla d’aquestes 

característiques, com els distribuïdors, com el propi govern. En tot cas es 

fomenta a l’obsolescència programada. Es marquen dates on els consumidors 

seduïts per un incentiu econòmic i el desig d’obtenir un nou producte 

entregaran  l’antic.  

 

L’empresa que rep els aparells es compromet a reciclar-los, però ningú saps el 

que realment es fa amb ells. Tal com exposa Dannoritzer (2014) la majoria de 

deixalles electròniques acaba acumulada en països del tercer món. 

 

L’obsolescència simbòlica la trobaríem enllaçada a l’obsolescència tècnica. 

Tenir l’última tecnologia és sinònim de tenir el millor, és símbol d’estatus social 

superior, recordant la teoria de la classe Ocisosa de Veblen (2010). Tal com diu 

Samsung en el seu primer anunci de la Gama Galaxy: Welcome to a superior 

life. La nova tecnologia, les noves innovacions, es converteixen en moda. Per 

altra banda, els productes sobretot en el cas dels mòbils i dels cotxes, com s’ha 

vist, es venen pel seu aspecte. Els plans de tall que enfoquen el producte, les 

animacions que el fan girar, els plans generals on es veuen elements del 

producte brillar, i fins i tot el narrador de Kia dient: Atractivo. 

 

5.2.5. Conclusió final 

 

Un look diferent atrau. I en aquest punt s’uneix amb la novetat. La noveta 

impulsa noves necessitats que són desitjades a través de la publicitat i la moda, 
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augmentant la demanda. Les dades han mostrat que la novetat és molt present 

en els anuncis analitzats i en diferents formes que es complementen entre sí.  

Responent a la pregunta del principi de la investigació, com pot fomentar la 

publicitat i la moda l’obsolescència programada vegem un resum del procés: 

 

Sorgeix una novetat. Es fomenta una necessitat que és percebuda pels 

consumidors a través de la publicitat. La publicitat busca informar i persuadir 

per tal d’incidir en la decisió de compra dels consumidors. Es mostra una 

tecnologia com a innovadora, un estil i uns valors. La novetat, tant en l’estil com 

en la tecnologia, es percep com a diferent i posa de moda un producte, on 

també poden ajudar figures influents o d’autoritat. Els valors que es perceben, 

si estan amb sintonia els de la persona, la cultura i la societat a la que pertany 

motiven la compra en el producte. 

 

El producte satisfà les necessitats superiors del consumidor a curt termini. A 

curt termini perquè la novetat unida a la moda, fa el consumidor més pròxim a 

l’autorealització a través del producte. El consumidor usa el producte i aquest 

morirà a causa d’una nova novetat unida a una moda, una obsolescència 

tècnica que serà provocada pel sorgiment d’una nova tecnologia i/o a través 

d’un obsolescència programada que provocarà que el seu producte comenci a 

fallar. En la majoria dels casos, el consumidor haurà seguit la nova moda, la 

nova novetat i ni pararà atenció en que el seu producte estava destinat a morir 

des del seu inici. 

 

En conclusió, la moda i la publicitat formen part de l’obsolescència simbòlica, 

que juntament amb la tècnica fomentada per la novetat i també la moda, 

encobreixen a ulls del consumidor l’obsolescència programada. Fomentant-ne 

el seu ús mentre sigui una pràctica no percebuda pel consumidor. 

 

Tal com exposa la Encíclica del Papa Francesc, "Laudato si" (2015: 53) 

l’acumulació constant de nous productes podria derivar en un pesat avorriment:  
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La humanitat s‘ha modificat profundament, i l‘acumulació de constants novetats 

consagra una fugacitat que ens arrossega per la superfície, en una única 

direcció. Es fa difícil aturar-nos per a recuperar la profunditat de la vida. Si 

l‘arquitectura reflecteix l‘esperit d‘una època, les megaestructures i les cases en 

sèrie expressen l‘esperit de la tècnica globalitzada, en què la permanent 

novetat dels productes s‘uneix a un pesat avorriment. No ens hi resignem i no 

renunciem a preguntar-nos pels fins i pel sentit de tot. Altrament, només 

legitimarem la situació vigent i necessitarem més succedanis per a suportar el 

buit. 

 

De tota manera es percep una atenció comercial entre la voluntat del fabricant -

venedor de treure novetats i de vendre el màxim de productes nous possibles. 

Contra  el desig del consumidor de productes més sostenibles (que durin, que 

tinguin garantia, que es puguin reciclar...).  

 

Per això,  els fabricants – venedors intenten introduir elements d’ecologia i de 

durabilitat. Alguns fins i tot de inventats, com l’Ecoligera o l’Ecosilence. Per tant, 

els fabricants - venedors volen vendre més i productes més innovadors, però 

en els consumidors hi ha una sèrie de frens (consum responsable, respecte 

medi ambient i ecologia, no malbaratament, garanties....  que obliguen a fer una 

política de creació de productes mes eficients i duradors per a acostar-se a 

aquestes noves percepcions i modes dels consumidors. 

 

 

5.2.6. Conclusió individual 

 

Davant una pràctica poc coneguda he fet un gran esforç documental per tal de 

detectar els principals actors. A partir d’aquí, he intentat lligar com algunes 

eines comunicatives poden fomentar l’obsolescència programada, centrant-me 

en la publicitat i la moda com les principals causants.  
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Desitjo que aquest treball servei de marc per seguir investigant en el paper de 

la comunicació en aquesta pràctica que afecta a la societat de consum actual. 

Que el coneixement mai esdevingui obsolet. 
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