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RESUM
El marc teòric de la recerca sobre serials televisius dels anys noranta pot ser sistematitzat a partir de les dues
grans línies d’investigació anteriors: l’anàlisi de la representació de gènere, raça o altres temes socials, a partir de
les estructures narratives del text; i l’anàlisi del consum i la recepció activa d’aquests serials, on esdevenen
cabdals els estudis etnogràfics.
S’hi afegeix, però, un ampli conjunt de treballs diversificat per autors, àmbits de procedència i interessos dirigits
vers un tipus de producció de ficció seriada que s’ha estès més enllà dels límits dels models tradicionals adscrits
a les àrees anglosaxones i llatinoamericanes.
Una revisió històrico-crítica de la recerca més recent sobre serials televisius ens permet entendre quin és l’estat
actual de la investigació on es pot situar l’estudi dels serials catalans.
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ARTICLE
El marc teòric de la recerca desenvolupada als anys noranta sobre els serials televisius pot ser sistematitzat a
partir de les dues grans línies d’investigació provinents de la dècada anterior: d’una banda, l’anàlisi de la
representació de gènere, raça o altres temes socials, a partir de les estructures narratives del text; i de l’altra,
l’anàlisi del consum i la recepció activa d’aquests serials, on esdevenen cabdals els estudis etnogràfics.

Però aquesta àrea de la recerca comunicativa ha vist incrementats els esforços investigadors, que al llarg dels
darrers anys han diversificat les perspectives d’anàlisi sobre els serials televisius, de manera que avui poden
observar-se un ampli conjunt de treballs diferenciats segons els autors, els àmbits de procedència, les disciplines
interrelacionades i els interessos dirigits vers un tipus de producció de ficció seriada que s’ha estès més enllà
dels límits dels models tradicionals adscrits a les àrees anglosaxones i llatinoamericanes.
L’objectiu d’aquest article és presentar una breu revisió històrico-crítica de la recerca més recent sobre serials
televisius que ens permeti entendre quin és l’estat actual de la investigació on es pot situar l’estudi dels serials
catalans com a llegat autòcton d’aquesta tradició de ficció televisiva. S’estructura en tres grans blocs: I) Estudis
sobre representació; II) Recerca sobre consum i recepció; III) Altres línies de treball en la investigació de serials
televisius als anys noranta: interdisciplinarietat, propostes d’anàlisi comprensiva i comparativa, noves
perspectives.

I)

Estudis sobre representació: gènere, classe, raça, sexe i altres temes socials.

L’estudi de la representació del gènere femení, de la classe social, la raça o altres temes d’índole social en soap
operas i telenovelles ha estat continu des dels inicis de la investigació, evolucionant en el marc de les teories
comunicatives vigents al llarg dels anys i variant en funció dels interessos contextuals a elles impresos.
Quant al gènere femení, la relació entre la soap opera i l’experiència viscuda per les dones, com a principals
consumidores, és el que ha dirigit els esforços investigadors cap a la representació de la dona i la identificació
que l’espectadora hi pugui establir. Representació i identificació són dos conceptes clau en la investigació
feminista sobre el consum de cinema i televisió, que poden fer-se extensius al marc més ampli dels Estudis
Culturals.
Com a hereva d’aquesta evolució es troba Geraghty, que havent definit l’estructura narrativa fragmentada
d’aquestes ficcions, l’experiència estètica que proposen com a gènere, i els antecedents del melodrama
cinematogràfic i televisiu al qual s’adscriuen, presenta, ja als anys noranta, un tipus d’anàlisi textual diferenciat
d’aquell lingüístico-psicoanalític de Modleski (1982) i la Teoria de Screen, que permet replantejar la concepció de
la figura femenina com a “mare ideal”.
Geraghty (1991, 1995) analitza les estructures narratives de tipus formal, centrant-se en el rol definit pels
personatges en el marc de l’estructura familiar que dóna sentit a les seves accions. Distingeix l’esfera pública,
assimilable a l’àmbit laboral, i l’esfera privada, identificada com aquella familiar i afectiva. Sobre aquest esquema
estudia les convencions formals i els límits del gènere que es desdibuixen posant en perill el plaer femení quan
s’aborden noves temàtiques. Conclou, però, que contràriament als pressupòsits feministes que reclamaven una
representació realista de la dona en aquest tipus de narracions serials, són els personatges femenins més

idealitzats i fantàstics els que ofereixen a les espectadores una oportunitat de jutjar els valors familiars i el model
patriarcal (Geraghty, 1991:107-129). Coincideix, per tant, amb Feuer (1990), en la possibilitat d’una lectura crítica
dels serials oberts i amb l’estudi centrat en el personatge de Sue Ellen (Dallas) en què Ien Ang (1990) aborda la
noció d’identificació. (1)
El concepte d’identificació entre espectadores i soaps pot referir-se a la identificació amb els personatges
concrets, que s’estén a la situació en què es trobin, o bé al procés de visionat, seguint les premisses de
Brunsdon (1981) sobre el procés actiu de lectura de la soap opera a través de la seva estructura serial i les
competències femenines tradicionals de gestió de l’esfera personal. Respecte aquesta darrera accepció,
Geraghty (1981) ja apuntava cap a l’especulació que fan les audiències a partir del text i que més tard el projecte
Tubinga (Seiter, 1989) confirmaria en descriure la lectura de les soap operas com a construcció collectiva.
Però en l’àmbit d’estudis de representació el gènere no ha estat l’únic fil conductor. La pròpia Geraghty (1991)
aborda també qüestions de classe, raça i sexualitat, partint de què tant el realisme, com el component
melodramàtic i la família com a centre estructural, són aspectes específics d’aquests serials que condicionen el
tractament de certs temes de la problemàtica social contemporània. Especialment en les noves soaps britàniques
dels anys vuitanta –Eastenders i Brookside –, de voluntat realista tant per l’estil, pròxim al cinema britànic, com
pel contingut. En elles els problemes socials tenen una dimensió pública i personal, lligada al context actual fins a
l’extrem de què alguns d’ells resulten polèmics per la seva immediatesa, i pel fet de ser tant propis de la gent del
carrer. Els personatges, en canvi, progressivament deixen de ser “gent del carrer”, subjectes a la voluntat
realista, per una exigència major, la del melodrama, que els obliga a ser moralment “exemplars” (Geraghty, 1997)
i aquí és on rau la seva vàlua formativa.
En aquest marc, l’autora proposa una anàlisi del tema de la raça i l’etnicitat a partir de la representació dels
personatges negres i del tema de la sexualitat, a través de la representació de gais i lesbianes i malalties com la
sida (Geraghty, 1991: 157-166).
La presència de personatges negres dóna lloc a dues formes de tractament segons s’opta per incloure un o més
personatges, ja que a menor nombre, major representació de la comunitat negra. La conseqüent reducció de les
possibilitats d’acció i de participació en les trames, de les quals mai no són protagonistes, els configura com a
víctimes del prejudici racial. Constata en canvi que la multiplicació del nombre de personatges, no equival a un
protagonisme equivalent ni una interacció plena. Ho atribueix a què, en no voler remarcar la diferència, es tendeix
a parlar dels problemes comuns “sense analitzar la possibilitat de què hi hagi diferents raons per a problemes
similars” (entre elles, la raça).
Robert C. Allen (1985: 75) ho evidenciava temps enrera en la seva anàlisi de l’estructura narrativa paradigmàtica
i els tres tipus de relacions possibles entre els personatges (parentesc, relació amorosa o vincle social) que es
limiten per aquells personatges “no blancs i heterosexuals”. També Fuqua (1995) en analitzar la posició dels

personatges negres i els homosexuals en l’estructura narrativa, corrobora que aquests es troben consignats a
temes socials polèmics, situats fora del consens comunitari, on venen definits per la seva opció sexual o racial.
Quant al tema de l’homosexualitat, l’estudi sovint ve lligat, seguint la presentació de les pròpies soaps, al de la
SIDA. L’objectiu aleshores era justament desvincular l’HIV dels personatges gais, seguint una estratègia
consistent a centrar-se en la reacció dels personatges que envoltaven el possible seropositiu, com a aquells amb
qui els espectadors havien d’identificar-se.
Malgrat els resultats adversos, Geraghty (1997:197-201) valora positivament el paper de les soaps britàniques
com a “veu popular opositora” en allunyar-se del racisme i el radicalisme homòfob de la premsa popular, i les
diferencia de les soap operas nord-americanes, on els personatges gais són definits en termes de poder
patriarcal com a rols femenins i per tant, desviats de la norma.
Però són molts i diversos els estudis sobre representació de raça, gènere i temes socials a les soap operas i les
telenovelles als anys noranta. La internacionalització d’aquestes formes serials, juntament amb la de les línies
d’investigació emprades a cadascun dels seus àmbits d’origen contribueixen a la seva diversificació. Així, als
EUA, Clark (1995) estudia la representació de gais i lesbianes a la ficció televisiva, i específicament en les soap
operas. Des d’una òptica feminista, ressegueix el tema de la sexualitat tenint com a referència ideal el melodrama
lèsbic Two in twenty (1985), i destaca la representació “asexual i des-erotitzada” de les relacions lèsbiques com a
conseqüència de la pressió homòfoba, en línia amb l’anàlisi de les relacions d’amistat entre dones de Geraghty
(1991:158).
D’entre els països on han estat exportades les soap operas estimulant la producció de serials propis, trobem
l’estudi de Frey-Vor (1995) des de la perspectiva estructuralista-semiòtica sobre el drama televisiu alemany
Lindenstrafe (ARD 1985), que, a més del contingut, aborda el context de producció i l’anàlisi de recepció en
termes comparatius amb el britànic EastEnders.
Altres estudis significatius són els de Stempel sobre la representació de la paternitat, i els de Griffiths i Rofel
sobre la identitat i la cultura nacionals, tots ells recollits en l’obra compiladora per excellència dels anys noranta,
la d’Allen (1995). En quant a la representació de la raça i l’etnicitat, Bramlett-Solomon i Farwell (1996) subscrivint
l’anàlisi de Geraghty (1991), estudien la comunitat multiètnica d’EastEnders mentre que en l’obra genèrica de
Daniels i Gerson (1989) s’avala la tesi del desplaçament o la no-integració plena dels personatges negres i
asiàtics i es critica l’ús d’estereotips que redueixen el racisme a factors de caràcter individual i no sòcioestructurals.
En l’altra gran àrea de recerca, la llatinoamericana, són especialment significatius els estudis sobre la identitat
nacional i el tractament de temes socials (salut pública, escolarització, etc.). En aquest darrer àmbit s’observen
dues tendències interrelacionades: la interdisciplinarietat dels estudis sobre representació d’aspectes socials de
caràcter públic en telenovelles de model realista, d’una banda, i l’interès educatiu que motiva gran part de les

recerques sobre aquestes telenovelles i aquelles que segueixen el model “pro-desenvolupament” de Mèxic i
Veneçuela a finals dels setanta.
Respecte a la interdisciplinarietat, cal destacar l’enorme pes dels estudis demogràfics, especialment els brasilers,
en l’anàlisi de les telenovelles com a elements que intervenen el complex procés de promoció de polítiques
públiques, recollit a la tesi d’Ortega (2002:84-108). El que s’estableix és, a grans trets, una correlació d’estudis
demogràfics entre els textos i els contextos anteriors i posteriors a l’emissió. Es tracta d’un tipus d’estudi de la
difusió de missatges educatius a través dels mitjans de comunicació que també s’estén a altres països poc
desenvolupats de l’Àfrica.
El disseny metodològic d’Ortega (2002:113-137) es diferencia d’aquestes recerques per la seva renúncia a
l’aplicació de mètodes quantitatius en l’anàlisi del text a partir de categories demogràfiques construint un model
qualitatiu ad hoc centrat en dos eixos: canvi sòcio-demogràfic i relacions de gènere, amb què estudia per primer
cop els serials catalans.
Però els estudis vinculats a l’àrea educativa, van més enllà del camp demogràfic. En el marc de la recerca
comunicativa a l’Amèrica Llatina, es pot trobar un conjunt significatiu d’investigacions sobre la funció educativa de
les telenovelles, que treballen el buit entre la representació i l’efectiva funció de promoció i educació social
(Rogers; Antola, 1989; Singhal, 1993, Fuenzalida, 1992, 1996). El treball de Fuenzalida a Xile n’és una mostra
exemplar, en ser un context més pròxim al model pro-desenvolupament mexicà que al més modernitzat brasiler.
Estudia no només els continguts sinó també la forma en què el gènere pot educar sobre temes com la salut
pública o la legislació, insistint en el component melodramàtic com a clau de l’apropiació educativa dels textos a
través de mecanismes d’identificació i projecció, és a dir, d’una forma més emocional que racional.
Una recerca des del vessant educatiu que combrega amb la tendència general dels estudis sobre soap operas i
telenovelles als anys noranta en reconduir la investigació de l’anàlisi del text a l’estudi del context de recepció i
consum.

II)

Recerca sobre consum i recepció. La importància de l’anàlisi etnogràfica.

L’anàlisi de la recepció i el consum dels productes mediàtics als noranta tenen pilars teòrics en la noció de
consum productiu, la distinció entre ús i interpretació, i la Teoria de la Resistència (Fiske, 1987). Es consoliden
l’anàlisi semiòtico-estructural (Greimas, 1971), ja que permet analitzar les estructures profundes dels textos, per
definició, polisèmics; o bé, l’anàlisi de les diferents lectures o usos dels textos.
Els pressupòsits sobre el procés de producció de sentit adscrit al consumidor queden confirmats en les recerques
sobre recepció transcultural dels anys vuitanta (Katz; Liebes; Ang, 1985) on es comprovava que els espectadors
“no adopten necessàriament les representacions que els mitjans han posat en circulació en quant a models de

realitat” (Grandi, 1995:247). En aquest context teòric, es desenvolupa la recerca sobre soap operas i
telenovelles basada en l’anàlisi de les converses entre espectadors des d’on construeixen el significat del serial,
sent el treball de M. E. Brown (1994), des de la perspectiva feminista, i en el marc dels Estudis Culturals britànics
i nord-americans d’on pren els referents teòrics i metodològics, un dels més reconeguts. En destaca la seva
proposta de la “teoria del discurs femení” segons la qual les dones estableixen les seves lectures emancipadores
en el si del procés dialògic des d’on interpreten conjuntament la soap opera o telenovella.
El replantejament del paper de les dones en el procés de resistència a l’hegemonia en el marc de l’esfera
domèstica privada té una contribució important en els melodrames televisius a través del diàleg generat pel seu
coneixement en les xarxes discursives femenines on es demostra que les espectadores en cap cas estan
obligades a renunciar als seus plaers, ni a les seves competències textuals i de gènere, sinó que més aviat
assumeixen el seu capital cultural i el coneixement estratègic de la seva activitat i la seva posició com a dona.
Els resultats no són generalitzables però sí concloents respecte als quatre aspectes importants en la generació
de lectures emancipadores en les converses sobre soap operas: motivar la comunicació, l’establiment d’espais
exclusius de comentari, el coneixement estratègic (de gènere i textual) i la derogació dels controls normatius (a
través dels riures i les crítiques en l’esfera privada).
En aquesta mateixa línia de treball etnogràfic se situa la recerca més àmplia de Hobson (1990) sobre la capacitat
integrativa de la televisió en les converses quotidianes de les dones mantingudes en el seu espai laboral. L’estudi
confirma la participació activa de l’audiència, la seva competència textual i de gènere, i la facilitat amb què
s’apropien dels textos televisius fins i tot, sense necessitat de veure’ls directament. Però sobretot confirmen que
els processos d’identificació no es produeixen tant amb el personatge com amb la situació en què es troba punt
de comparació pels espectadors amb les seves pròpies experiències.
Aquesta conceptualització del consum actiu i social ha permès també explorar nous espais de construcció de la
feminitat. Spence (1995) n’és una altra exponent de l’àmbit anglosaxó, mentre que en l’àmbit llatinoamericà
trobem recerques sobre recepció, interessades per la representació de la dona i la seva promoció social: Quiroz i
Márquez (1997), o l’estudi dels modes de veure (cultura mediàtica/popular, entorn urbà/rural) de Sonia Muñoz
(1995).
Més enllà de la perspectiva de gènere, trobem l’anàlisi de la recepció juvenil, familiar i transcultural. D’entre els
estudis etnogràfics de recepció de les xarxes juvenils, destaca el treball de Fouassier (1997) sobre les sèries
televisives franceses, i la recerca de l’espanyola Peñamarín (1999) sobre els serials juvenils espanyols, a partir
de la revisió del concepte de pensament narratiu de Ricoeur (1985) que des de la narrativa i la psicologia
cognitiva fan Bruner (1996) i Schaeffer (1999).

La recerca sobre el context familiar de recepció de telenovelles té treballs representatius com la investigació de
Barrios (1988) a Veneçuela i la de Covarrubias i altres (1994) a Mèxic, amb un plantejament teòric pròxim al
construccionisme social, la sociologia de la vida quotidiana i l’etnometodologia.
Aquest darrer resulta especialment significatiu per l’esforç d’integrar el microestudi etnogràfic de la família com a
unitat de recepció, però també com a microrealitat, en una aproximació més àmplia a la realitat com a
macroestructura. Els pressupòsits teòrics són els de la sociologia qualitativa de Schwartz i Jacobs (1984) i el
mètode per a la reconstrucció de la realitat social: l’aproximació etnogràfica a la família com a representació
reduïda. (2)
La noció de quotidianitat que Covarrubias i altres (1994) adopten de l’obra de Heller (1977) els permet
contemplar el que té de mediació, entre els nivells micro d’organització social, com la família, i els macro, com
l’estat. I és aquesta dimensió de mediadora social la que vincula la recerca de Covarrubias i altres (1994) a la
línia d’investigació de Morley (1986), Silverstone (1991) o Llull (1988) i els usos socials.
Els resultats de la seva recerca se sintetitzen en una tipologia d’usos de la televisió en famílies, dividits en
conscients i inconscients, que segueix la línia de Llull (1988) tot i que allò més rellevant és la seva categorització
del que anomenen “usos socials explícits durant el consum de la telenovella” (Covarrubias, 1994: 199-200) que
podem resumir en: funció educativa, mitjà preventiu, representació cultural, orientació cognoscitivo-social i ús
catàrtic. Aquesta taxonomia permet llegir les telenovelles en el seu paper de constructores de la realitat social ja
que ofereixen representacions de la vida quotidiana que són assumides com a formes d’educació, de
coneixement i de legitimació social. Complementen així la recerca sobre la funció educativa de la telenovella de
Fuenzalida (1996), amb qui comparteixen l’aproximació des de la noció de quotidianitat i del component
emocional.
En darrer lloc, cal veure la línia de recerca sobre la recepció transcultural de les soap operas i l’estudi de la
construcció d’identitats que als anys noranta té exponents significatius en Miller (1995), Gillespie (1995a, b) i
Barker (1999). El primer estudia la recepció de una soap opera nord-americana a Trinidad, un serial que triomfa,
segons Miller (1995) per la seva adequació a les pràctiques i significats de la cultura local del context de
recepció, més que no pas per les característiques narratives i formals del gènere.
D’altra banda, la investigació etnogràfica sobre la recepció de la soap opera australiana Neighbours de Gillespie
(1995a,b) es concentra en un grup de joves asiàtics de la diàspora de Londres, sobre les que conclou, utilitzen el
serial per reflexionar, qüestionar i debatre les seves actituds i comportaments, en relació a les normes i valors
que han d’articular en una societat diferent a aquella dels seus pares. Per la seva part, Barker (1999) estudia la
recepció de soap operas en adolescents asiàtico-britànics i afrocaribenys, per tal de determinar l’ús que en fan
com a recurs per a la construcció discursiva d’identitats culturals múltiples.

Amb altres objectius i perspectives d’estudi trobaríem recerques sobre recepció de produccions
internacionalitzades com les de Crofts (1995) sobre els factors d’èxit i fracàs, o les de Baldwin (1995) o Ana M.
López (1995), sobre l’exportació de soaps i telenovelles.
Les crítiques a l’etnografia i la priorització de l’anàlisi de recepció, però, també deixen la seva empremta en
l’orientació d’alguns investigadors contemporanis. A les ja conegudes de Modleski (1989) s’hi afegeixen els crítics
del relativisme de l’audiència i de “l’entusiasme acadèmic en relació al (re)descobriment del plaer” que defensen
l’anàlisi del text com a element central de tota recerca sobre producció de significat. A l’altra banda se situen
aquells que critiquen l’abandonament de l’estudi de la producció, rebutjant l’equivalència entre el productor i el
consumidor en termes d’elaboració de significats (Morley, 1996: 434).

III)

Altres línies de treball en la investigació de serials televisius als anys noranta:

interdisciplinarietat, propostes d’anàlisi comprensiva i comparativa, noves perspectives.
El panorama actual d’investigació sobre soap operas i telenovelles, permet diversificar les orientacions dels
estudis que es poden agrupar, a grans trets, en les tres vies clàssiques d’anàlisi: emissor, text i recepció. Havent
vist el cos central de les darreres, cal veure quines altres recerques trobem en el magma d’investigacions actual.
En el marc de treball sobre l’anàlisi del text continua la línia d’anàlisi semiòtico-textual del gènere dels anys
vuitanta atenent l’evolució històrica i la modernització del gènere, amb Steimberg (1997) i Traversa (1997).
A l’Amèrica Llatina l’anàlisi semiòtic ha estat principalment orientat cap a l’estudi del gènere i les nocions de
transgènere i d’intertextualitat, destacant als noranta Mazziotti (1992, 1993). L’autora argentina parteix de la
definició de la protoestructura narrativa de la telenovella de Quiroz (1987) –relat ahistòric, societat rígidament
estratificada i preindustrial, i visió maniquea de personatges i situacions- i analitza “els elements convergents en
el melting-pot de la telenovella definint-la com un gènere ‘intertextual’ (genèricament)” (Escudero, 1996: 3).
Altres aportacions sobre la desficcionalització del gènere són les de Ciamberlani (1997) i Puppo (1997), les de
Ramos Trinta (1997) sobre la hiperrealitat i la ficcionalització, pròxim al d’Ang i Stratton (1995) sobre el
postrealisme. O l’anàlisi semiòtic del gènere rosa de Pozzato (1995b) i el treball acadèmic a Espanya de
Zermeño (1997) sobre la previsibilitat com a estratègia narrativa de la telenovella, en la línia de l’anàlisi del
secret com a motor narratiu d’Escudero (1996). (3)
En el camp d’investigació de les soap operas i les telenovelles les recerques que contemplen l’estudi de
l’emissor són relativament escasses. A més de l’estudi d’Ang (1991) a través d’entrevistes als productors, podem
trobar el treball sintètic de Kilborn (1992) documentat a partir d’informes d’alguns dels productors de soaps
britàniques i el de Grisprud (1990) sobre la soap opera nord-americana Dinasty defensant l’anàlisi del text i
l’estudi del productor.

Cal referir-se, a més, al treball de Tulloch (1990) sobre les soap operas d’àmbit anglosaxó a partir del concepte
d’agència aplicat tant als espectadors com als productors en la circulació de mites a través dels drames
televisius, i aquelles investigacions que integren l’estudi de l’emissor en una reflexió més àmplia sobre els estils
de producció o d’altres aspectes relacionats, com Kreutzner i d'altres (1995) o Butler (1995).
D’altra banda, a l’Amèrica Llatina continuen els estudis sobre la producció de telenovelles i els trets distintius de
cadascun dels països, especialment Brasil, que creix en termes d’exportació i modernització (Klagsbrunn, 1997;
Simoes Borelli, 1997; Tufte, 2000).

Interdiciplinarietat
Les recerques de l’àmbit de recepció de les telenovelles i les soap operas obren al llarg dels anys noranta noves
vies d’investigació que amplien la perspectiva d’anàlisi a la del mitjà televisiu com la recerca de Livingstone
(1990) sobre la psicologia social de l’espectador televisiu i la interpretació de l’audiència dels textos socials
quotidians, i en especial, les soap operas britàniques sobre les que basa la seva recerca empírica. Es tracta
d’una proposta interdisciplinària entre la psicologia social (especialment cognitiva), la representació social, la
teoria del discurs i els estudis de mitjans.
Seguint la línia marcada per Hobson (1982) o Dyer i d'altres (1981), segons els quals les resolucions dels
conflictes plantejades a les soaps són sempre individuals, i per tant s’exclouen solucions sociopolítiques,
Livingstone (1990) contempla com a clau les situacions plantejades per les relacions entre els personatges, tenint
present els plantejaments teòrics que contemplen la interacció social com a font de coneixement.
Empra el concepte d’interacció parasocial, adoptat de Horton i Wohl (1956) i es concentra en els personatges i la
interpretació que en fan els espectadors. A diferència de Geraghty (1991) no els contempla com a bidimensionals
en tant que “realistes però melodramàtics”, sinó que, els distingeix segons siguin més o menys estereotipats o
ambigus, creient que una de les causes és el nombre de personatges i per tant el grau de
diversificació/distribució de trets.
Aplica una tècnica d’anàlisi d’escala multidimensional basada en la metàfora de l’espai semàntic per tal d’estudiar
la representació dels personatges que fan els espectadors. (4) En comprovar la divergència entre les anàlisis
estructurals i la interpretació dels espectadors, conclou que s’han d’estudiar les últimes en relació a l’estructura
del text, invalidant, en certa manera, el pes de l’anàlisi de les estructures narratives d’anys anteriors.
Allò més important és que demostra que “els espectadors són capaços de construir una coherent representació
dels personatges” (Livingstone, 1990:143), i d’aquí la interacció parasocial que hi mantenen. S’obre la porta a
una concepció d’aquests personatges com a “persones reals” i no com a rols narratius retornant a una anàlisi que
equipari ficció i realitat en el sentit de què es comprenen des dels mateixos paràmetres.

El seu és un treball que s’alinea en la recerca sobre recepció de soap operas i telenovelles que ha estat central
des dels anys vuitanta, i que ha anat apuntant cap a l’anàlisi de les diferents interpretacions de l’audiència
segons la seva posició social i el seu context d’interpretació.

Propostes comprensives
La investigació de Martín Barbero és una obra cabdal del context investigador llatinoamericà de les dos darreres
dècades que permet resseguir les principals qüestions explorades: identitat nacional, cultura popular i cultura de
masses, televisió i vida quotidiana, o representació de la realitat social en els serials.
Es tracta d’una recerca que s’allunya tant de la semiòtica com de l’antropologia i es centra en la descripció dels
dispositius escenogràfics i trames simbòliques que venen del melodrama per una banda, i la de les matrius
culturals procedents del fulletó, per l’altra. Això li permet estudiar l’activació de la memòria cultural gràcies a les
històries compartides per la gent, en el context actual, a través de la telenovella.
Les estratègies d’anàlisi emprades es poden resumir en tres grans línies que es corresponen a les tres
perspectives d’estudi clàssiques en comunicació (emissor, text i recepció): estructura i dinàmica de la producció,
usos socials i modes de veure, i composició textual.
Pel que fa a l’estructura i dinàmica de la producció, estudia la competitivitat industrial i la competència
comunicativa dels agents productors en reconèixer els públics, així com el procés de producció del gènere i
rutines professionals.
Respecte als usos socials i els modes de veure analitza: hàbits de consum de televisió i rutines familiars
(centrant-se en la figura de la mestressa de casa), espais de circulació i resemantització (casa, barri, lloc de
treball i reunió), i competències culturals i imaginaris collectius, des d’on els diferents grups socials, ètnics,
racials o regionals llegeixen les telenovelles i projecten la seva identitat (estudiant el relat dels espectadors sobre
allò vist).
La tercera gran línia, la de la composició textual, és la que estudia la telenovella com text tant des de la definició
de gènere, com des de la realitat social a la que fa referència. Partint de la negació de trasplantament de la
realitat a la telenovella, reconeix la funció del melodrama com a matriu que permet estudiar la transformació del
món de la vida en narrativa. Els nivells d’anàlisi són: la matèria de la representació, l’estructura de l’imaginari, la
forma del relat i el llenguatge del mitjà.
Tot i que Martín-Barbero situa en el primer d’aquests nivells els elements que li permeten fer un discurs sobre la
realitat social representada als textos telenovellescos, té en compte la forma en què aquests es presenten i

l’imaginari simbòlic i cultural al qual remeten. Això li permet parlar no només en termes de representació d’una
realitat social sinó també de manteniment i reconstrucció de l’imaginari collectiu.

Models d’anàlisi comparativa de gran abast
Destaquem dos de les iniciatives de recerca de major abast: l’anàlisi comparativa de O’Donnell (1999) i el treball
d’Eurofiction, l’observatori de la ficció europea.
El primer proposa un model analític complex en intentar reunir en una sola investigació l’estudi de l’emissor,
l’anàlisi del text i una mínima aproximació a la perspectiva de l’espectador a través de les publicacions de premsa
sobre soap operas. El seu estudi l’estén al conjunt de països europeus productors de serials, amb la intenció
d’establir una comprensió global de les soap operas occidentals europees.
El seu marc de treball s’estructura en quatre camps: factors extra- i intertextuals; text (aspectes tècnics i
lingüístics); tres nivells narratius: micronarratiu (històries individuals), metanarratiu (temes d’actualitat) i
macronarratiu (tipus de societat construïda); i dos dimensions de narració: transnarrativa (en relació a altres
ficcions del context de recepció) i hipernarrativa (faula viva).
Malgrat la voluntat comprensiva del seu model, resulta discutible la seva interpretació dels factors extra i
intertextuals –que es poden reconèixer en l’aproximació de Cantor i Pingree (1983)- i l’ambiciosa amplitud de la
mostra acaba desdibuixant la visió del text com a seu d’un complex procés de negociació entre productors i
consumidors: el consumidor no forma part de l’estudi si no és en relació als pressupòsits del text, i l’anàlisi
d’aquest es complica en voler incloure el nivell transnarratiu i establir una relació entre soap i societat, per força
reduccionista. Tot i així, és un intent d’aproximació a les soap operas com a espai de producció de sentit
pràcticament únic per la seva dimensió, i una documentada lectura descriptiva del panorama europeu.
Eurofiction en canvi, concentra els seus esforços en l’anàlisi de la ficció televisiva pròpia de cadascun dels països
europeus implicats, entesa com a producte industrial i cultural, però sense intentar contextualitzar-la amb una
anàlisi sòcio-cultural dels països productors.
Si tenim present que la investigació sobre serials televisius evoluciona en xarxa interactiva, veurem que un dels
valors afegits d’Eurofiction és que incorpora els resultats del treball diferenciat de cadascun dels equips. L’anàlisi
sòcio-semiòtic de Lacalle (2003) és un d’aquests treballs, mentre que a Itàlia és clau l’estudi de Buonanno sobre
identitats nacionals, valors i continguts socials transmesos per la ficció televisiva, el producte més popular de
l’story-telling televisiu de cada país. (5)
Els conceptes i mètodes d’estudi que configuren el seu marc teòric tenen com a referents principals: d’una
banda, la fenomenologia social de Schutz (1964, 1974) des d’on investiga l’estatut de la realitat dels móns de

ficció; i de l’altra, la ritual view of communication de Carey (1988) en quant a la perspectiva teòrica des d’on
defineix els mitjans de comunicació i el text televisiu.
La ficció televisiva entesa com a narrativització de la societat esdevé coherent amb l’enfocament de la sociologia
fenomenològica “de matriu schutziana” que adoptarà en tractar l’estatut de la ficció, pròxima a la de Covarrubias i
altres (1994). Així, les tres funcions principals de les sèries de televisió proposades per Buonanno (1999: 62-67)
poden comparar-se amb la tipologia d’usos socials de Covarrubias i altres (1994): fabulació, familiarització i
manteniment de la comunitat (sense oblidar que la ficció registra tant la tradició com les tendències al canvi).
Buonanno (1999) veu les narratives de ficció televisives com a part o partícip de la construcció social de la
realitat, però en cap cas com a imposades o assumides directament.
D’altra banda, amb l’adopció de la perspectiva schutziana, resoldrà el que denomina un “equívoc epistemològic”
que travessa dues dècades d’investigació sobre soap operas: la relació entre realitat i ficció. En una línia pròxima
a la d’Ang (1982) a propòsit dels dos nivells de realisme (empíric i emotiu), Buonanno denuncia un judici erroni de
la ficció en partir d’una “concepció del tot objectiva i positivista de la realitat, de la qual expugna tot component
subjectiu, simbòlic i imaginari i la constitueix, orgullosament clara, respecte a les seves representacions”
(Buonanno, 1999: 59). Segons la italiana, aquesta és la raó de què es jutgin les representacions en termes de
veritat o falsedat, establint graus de relació respecte a la realitat objectiva de referència.
Per Buonanno és obvi que existeixen espais de superposició i interacció entre la realitat de la ficció i la del món
quotidià, i es pronuncia en la línia dels estudis que contemplen les situacions plantejades a les soaps com a
forma de comprensió del món per a les espectadores.
La seva proposta metodològica representa una alternativa a les anàlisis textuals de tipus formal (rols i
estructures) que han estat aplicades als estudis sobre representació dels serial, ja que es tracta d’una anàlisi de
tipus fenomenològic on es contempla el personatge com una persona i les seves accions com a comportaments
socials. És en aquest sentit, que l’aportació de Livingstone (1990) des de la psicologia social avala i preanuncia
aquest tipus d’anàlisi des de l’òptica de l’espectador televisiu.
Buonanno (1999) obre una nova perspectiva en situar un marc teòric de definició de l’estatut de la ficció i la
funció del story-telling televisiu, constituint-se com un dels principals referents per a situar una proposta d’anàlisi
dels serials televisius catalans com a transmissors de valors socials i un punt ideal on tancar aquesta
forçosament breu revisió dels anys noranta.

NOTES
(1) Ang (1990) analitza la recepció de Dallas a partir de la identificació amb el personatge femení Sue Ellen,
descrivint tres etapes: fantasia, plaer i negociació de la feminitat. El valor de la seva recerca rau en la seva

conceptualització dels personatges de ficció: no com a “imatges realistes de dones, sinó com a construccions
textuals de possible modes de feminitat” (Grandi, 1995: 275).

(2) Val a dir que la crítica a la recerca qualitativa sobre recepció de tipus etnogràfic ha vist sempre com a punt
feble l’escassa representativitat i significació dels microestudis realitzats. Aquestes autores ho palesen des d’un
punt de vista sociològic diferent. Es parteix de la idea de què la realitat no només és estructurada sinó també
estructurant, de manera que l’anàlisi de les estructures d’aquestes microrealitats o unitats familiars pot ajudar a
comprendre l’estructuració de la pròpia realitat com a macroestructura. Tracten de reconstruir, en el sentit de
comprendre la realitat social (entesa com a realitat constituïda d’ideologies, relacions de poder, sistemes de
comunicació i de mediació en les pràctiques, jerarquies de valors socials i culturals) a partir de les dades
recollides de l’estudi de les rutines i situacions quotidianes, i dels significats i motivacions dels individus com a
receptors. Els individus són considerats en el si de les seves famílies, com a representacions mínimes d’aquesta
realitat social.

(3) Escudero (1996) creu necessari fer un triple moviment per transformar la telenovella en objecte teòric:
convertir-la en gènere, lligar-la al sistema televisiu des d’on es poden estudiar els efectes cognitius i de consum, i
retornar-li, en darrer terme, el seu estatut de text més enllà de la sèrie en què s’emmarca. Des d’aquesta
perspectiva, realitza l’anàlisi del “secret com a motor narratiu” de les telenovelles (Escudero, 1996, 1997), una
estratègia discursiva de revelació i suspens.
(4) Aplica dues teories: la teoria de l’stereotyping o gender schema i la teoria de la implicit personality, a partir de
totes dues construeix una representació semàntica (espai multidimensional) on s’ubiquen els personatges segons
els seus trets de personalitat (implícita), atribuïts pels espectadors a partir d’un qüestionari on han de valorar
numèricament els trets de personalitat proposats en oposicions binàries (Livingstone, 1990: 113). L’autora
estableix un punt en comú entre la psicologia social cognitivista i la semiòtica, i és que totes dues creuen que el
significat rau en les similitud i diferències entre signes; i en la relació entre signes i els referents del món real.
(Livingstone, 1990: 108). La diferència és que la psicologia no estudia estructures narratives, sinó mapes de
coneixement o semàntics (representacions).
(5) Per a una aproximació més completa al concepte d’story-telling veure: Buonanno, M. (2002). Ja ha estat
assenyalat anteriorment el concepte de fictionscape en aquesta mateixa publicació, que resulta especialment
aclaridora de la perspectiva teòrica adoptada per la italiana en quant a la definició de la ficció en la seva funció
bàrdica.
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