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1. Introducció

2. Objectius i base teòrica

L’objecte d’aquest article es presentar els resultats d’una

Conèixer com els i les joves interpreten, avaluen i responen

investigació que tenia com a objectiu fonamental valorar

als continguts televisius relacionats amb la violència i el

l’impacte que la violència i el sexe que apareix a la televisió

sexe. Es vol investigar com utilitzen aquests referents –que

pot tenir per als joves, en un moment de creixement i de

són només una part del context en què viuen amb altres

recerca d’identitat com és la adolescència.

referents– a l’hora de donar sentit a les seves experiències

El treball sorgeix de la necessitat de donar resposta a una

i a les seves relacions amb els altres, conèixer la forma amb

sèrie de preocupacions generals que pares i mares i edu-

què els i les adolescents donen sentit als programes que

cadors i educadores manifesten respecte a comportaments

més els atrauen. Per això, es tracta primer d’identificar

dels adolescents com ara l’apatia, la violència i la precocitat

quins són els elements fonamentals que hi ha darrere les

en la manifestació de conductes adultes (el consum de

seves preferències televisives. Es vol també conèixer les

l’alcohol, les drogues i les relacions sexuals). La televisió,

expectatives que tenen els i les joves respecte a la

se l’acusa sovint d’haver provocat aquesta situació.

programació televisiva. És a dir, quin tipus de programa els

Tanmateix, la majoria de les dades de què es disposen són

agradaria veure i per què, i de quina forma aquests progra-

de caire quantitatiu i només fan referència a què mira

mes podrien contribuir a les seves necessitats d’informació

l’audiència a la televisió i quant temps hi dedica. Tenim,

i entreteniment.

doncs, informació sobre què fa l’audiència, però no sabem

Aquesta recerca pretén entendre fins a quin grau

quan, com o per què ho fa. Sobretot desconeixem quin valor

l’adolescent és un interpretador actiu dels missatges que

atorga a allò que veu en la televisió a l’hora d’interpretar el

sobre la violència i el sexe li arriben a través de la televisió,

món i de quina manera els referents televisius es barregen

i d’on vénen els referents que utilitza per fer aquesta

amb d’altres provinents de la família, el grup d’iguals,

interpretació.

l’entorn socioeconòmic i les peculiaritats individuals per

L’estudi pren com a punt de partida aproximacions

donar lloc a aquesta interpretació. En el cas de l’audiència

teòriques d’origen cognitivista que intenten estudiar les

adolescent, ens trobem a més a més amb la pràctica

persones i la seva interpretació del món. Dintre d’aquesta

absència d’investigacions orientades a estudiar el seu

línia es troben tant la perspectiva de l’interaccionisme

comportament televisiu, però amb moltes afirmacions

simbòlic com la teoria dels usos i interpretacions. També

respecte al mal que el consum d’aquest mitjà ja li ha fet al

pren com a referent el treball fet per alguns científics socials

llarg de la seva vida i que dificulta l’actuació d’altres

com ara Edgar Morin i la seva teoria de la complexitat, amb

institucions, com ara l’escola.

la qual intenta aproximar-se a l’estudi dels processos
socials. Aquesta darrera perspectiva aporta la possibilitat
d’estudiar els fets humans a partir de prendre en
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consideració fenòmens tan importants com el context en
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interacció no simple entre elles i d’altres elements
fonamentals de l’entorn.

Pare Manyanet (barri de les Corts, Barcelona).
La major part de la mostra, la formen joves de famílies
catalanes, amb l’excepció dels alumnes de l’IES Milà i
Fontanals, que en la seva totalitat són de famílies

3. Metodologia i mostra

immigrades.

La recerca es basa en un estudi qualitatiu. La quantitat

4. Resultats de la investigació

d’elements que hi havia sobre la taula –adolescents,
televisió, família, grup d’iguals, violència, sexe, preferències

Al llarg de cada una de les fases de la recerca, es veu que

televisives– i les múltiples relacions que s’estableixen entre

els adolescents tenen unes preferències televisives clares i

ells comportava no només dificultats d’anàlisi sinó també la

que, contràriament al que en un principi podia esperar-se, la

necessitat d’utilitzar uns instruments de recollida de dades

televisió no actua, en general, com a model a partir del qual

que permetessin tenir una visió al més acurada possible de

valoren la violència o s’identifiquen pel que fa a la seva

la realitat que es pretenia estudiar. Per aquest motiu, es va

conducta i les seves expectatives respecte al sexe. En

plantejar la utilització d’unes tècniques de recerca que

canvi, la família i l’entorn social, juntament amb les

facilitessin l’aproximació a la realitat que viuen els i les

característiques pròpies de l’adolescència, sí que semblen

adolescents seleccionats per a aquest estudi. És per això

ser al darrere del procés de les seves reaccions envers la

que se’ls hi va demanar que participessin en activitats que

violència i els seus sentiments respecte a la sexualitat. Els

van des de les més individuals a les que es fan conjun-

resultats de l’estudi suggereixen també uns criteris per

tament amb el grup d’iguals, ja que s’assumeix que tant una

orientar l’educació en mitjans de comunicació adreçada als

situació com l’altra són aspectes fonamentals per entendre

joves i una sèrie de recomanacions per al Consell de

el comportament i les actituds. Es buscava també que els

l’Audiovisual de Catalunya.

resultats de cada fase de la recerca servissin de punt de
partida per a la fase següent, i així successivament.
La recerca va constar de quatre fases: una enquesta, la

La majoria dels adolescents d’aquest estudi veuen la

redacció de diaris personals, entrevistes i grups de

televisió per divertir-se, per passar una estona quan no

discussió. El caràcter exploratori d’aquest estudi i el seu

tenen res més a fer. L’estudi identifica que mirar la televisió

enfocament qualitatiu requerien treballar amb una mostra

no és una activitat d’oci prioritària. Així, les activitats

reduïda. No es pretenia observar de forma detallada les

preferides dels enquestats són estar o sortir amb els amics,

diferències degudes a la classe social, l’edat i el gènere de

jugar amb l’ordinador o la consola de joc, connectar-se a

la mostra. En canvi, sí que es volia treballar amb els i les

internet i mirar la televisió.

joves observant les característiques que tenen en comú

Els horaris en què miren la televisió coincideixen amb els

com a grup d’edat que comparteix motivacions similars,

horaris dels àpats familiars i la sobretaula. Els programes

necessitats comunicatives i experiència prèvia amb la

que apunten com a preferits són també aquests que

televisió. Es van buscar adolescents que visquessin en un

s’emeten en horari de màxima audiència i que, en general,

entorn urbà i que formessin un grup mixt tant pel que fa al

estan pensats per a un consum familiar.

gènere com a la classe social. Per tal d’assegurar la

Les raons que hi ha al darrere de les preferències

representació de joves de procedències socioculturals dife-

televisives dels i les joves d’aquest estudi mostren un

rents, es va optar per treballar amb dues escoles privades

consum televisiu relacionat amb l’oci i el temps lliure i, per

(una de les quals, religiosa) i dues escoles públiques.

aquest motiu, orientat envers un tipus de programes que

La mostra és de 97 adolescents de 2n i 4t d’ESO (de 12 a
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Les preferències televisives

afavoreixen l’entreteniment.

16 anys) de les escoles IES Pere Calders (Cerdanyola del

Els programes preferits pels i les adolescents a són els de

Vallès), IES Milà i Fontanals (barri del Raval, Barcelona),

ficció, més concretament, telesèries de creació nacional en

IES Can Puig (Sant Pere de Ribes), Escola Súnion i Col·legi

què apareixen personatges adolescents com a protago-

Quaderns del CAC: Número 22

nistes de les situacions de cada capítol. Aquest seria el cas

viure les famílies. És com si demanessin a la televisió una

de sèries com Un paso adelante, Los Serrano i Aquí no hay

espècie d’ajut per explicar coses del seu entorn que els

quien viva. La ficció amb bones dosis de suspens i/o humor

confonen i, en alguns casos, els angoixen. Volen progra-

també sembla guiar les preferències quant a programes

mes que parlin d’ells i d’elles i de les seves inquietuds, amb

estrangers, com ara la sèrie nord-americana d’investigació

to realista i oberts a la seva participació. Es mostren

criminal CSI i la ja veterana producció nord-americana de

totalment en contra de la utilització d’un to paternalista, i

dibuixos animats Los Simpson. El programa d’humor Una

voldrien que aquests programes fossin entretinguts i

altra cosa, tot i no ser de ficció, és també un dels valorats.

informatius alhora. Estan en total desacord amb els

Per darrere dels programes esmentats se situen sèries

programes educatius tradicionals.

com El cor de la ciutat, Pasapalabra, Embrujadas, Shin

Pel que fa als programes de ficció que segueixen

Chan i Cuéntame cómo pasó, El Diario de Patricia, Friends

habitualment, es mostren molt crítics amb aquells que ja

i Hospital General. Un detall curiós és la relativament

han esgotat la seva fórmula o amb els que representen una

elevada menció del programa Pasapalabra entre el

realitat alterada. En general, demostren conèixer bé els

col·lectiu d’alumnes de procedència estrangera, que

mecanismes que utilitzen les sèries televisives per allargar

argumenten la seva predilecció en el sentit que el programa

els capítols, i també n’identifiquen els tòpics, abundants a

els ajuda a aprendre noves paraules i nous conceptes en

les telesèries, però que consideren necessaris per tal que

castellà.

aquestes siguin acceptades per l’audiència.

L’humor, l’aventura, el suspens, i les relacions amoroses

Els i les participants d’aquest estudi es mostren bastant

apareixen com els punts fonamentals de l’atractiu dels

conscients dels valors positius (lluita entre el bé i el mal,

programes que els i les adolescents han escollit com a

foment de l’amistat, respecte al medi natural, i solidaritat)

preferits. Admeten també que entre els seus hàbits

que apareixen als programes. Igualment, en parlar de

televisius hi ha els telenotícies, en primer lloc perquè el

programes que no agraden, fan esment dels valors negatius

veuen els pares i, després, per informar-se.

que comporten, concretament, dels continguts violents, els

Per altra banda, diuen que no els agraden els programes

estereotips de gènere i l’ús d’un llenguatge groller. En canvi,

infantils, i es mostren altament crítics amb els programes de

no fan gaire esment dels elements estètics: decorats, roba

teleporqueria. Segons les seves afirmacions, la raó

dels presentadors i presentadores, etc.

fonamental per la qual veuen o han vist programes de

El fet que utilitzin la televisió bàsicament com a entre-

teleporqueria és la de passar una estona quan no tenen res

teniment i que prefereixin majoritàriament els programes de

millor a fer.

ficció no vol dir necessàriament que estiguin satisfets amb

Els i les joves se senten representats quan apareix un

la programació televisiva actual.

Molts es mostren molt

personatge de la seva edat. Els atrau perquè els permet

crítics amb els programes que es veuen actualment,

identificar-se d’alguna manera amb els personatges.

especialment amb els de teleporqueria. En demanar-los

Tanmateix, aquesta identificació no vol dir necessàriament

què els agradaria veure a la televisió, sorprèn agrada-

la imitació de la conducta del personatge, sinó més aviat la

blement trobar-se amb el fet que tots i totes tenen alguna

comprensió dels seus problemes i de les raons de les seves

cosa a dir-hi. Això no obstant, les propostes de programes

accions. Sembla ser que el possible grau d’identificació

se situen bàsicament en dos àmbits: programes de ficció

amb els personatges i les situacions serveix per despertar i

amb els trets bàsics d’humor, aventura i suspens presents

mantenir l’interès d’una sèrie de ficció determinada.

en tota narració i programes informatius però entretinguts

Una troballa important d’aquest estudi és que voldrien

adreçats als seus interessos.

veure a la televisió programes adreçats a ells i elles i que no
necessàriament fossin de ficció. Voldrien també que a la

La violència i la televisió

televisió es parlés d’aspectes de la realitat que els envolta i

Tot i que, en general, els i les adolescents afirmen que hi ha

que no hi surten habitualment com les drogues, la

molta violència a la televisió, la percepció que en tenen

sexualitat, la pobresa o els problemes greus que poden

presenta molts matisos. El principal és la distinció que fan
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entre la violència als programes de ficció i la que tingui

El sexe i la televisió

alguna relació amb la realitat. De les dades recollides es

De les opinions dels i les adolescents es desprèn que saben

desprèn que a l’adolescent li agraden els programes

distingir entre sexe i relacions amoroses. En general, els

televisius o les pel·lícules en què hi ha violència només

nois es manifesten contraris a l’ús del sexe a la televisió

quan té un altre atractiu: l’humor, la fantasia o un bon guió

com una forma de vendre, mentre que les noies denuncien

que explica –i no necessàriament justifica– el perquè de la

la relació que s’estableix entre sexe i masclisme, com ara la

violència que apareix. En canvi, no se senten a gust davant

que es dóna en els anuncis de cotxes, de detergents o de

de continguts violents, encara que siguin de ficció, que són

colònies. Tots i totes coincideixen a rebutjar totalment els

massa pròxims a referents que ells han pogut tenir en la

continguts de sexe no buscat que apareixen a internet.

vida real.

Per altra banda, la majoria dels nois i noies d’aquest estudi

Els programes informatius (els telenotícies i alguns

afirmen haver après sobre sexe a la televisió, però no la

documentals) són esmentats com els programes de

consideren una font d’informació important sobre aquest

televisió amb més violència, i amb un tipus de violència que

tema. Es queixen que hi ha molt de sexe a la televisió però

els afecta més. Consideren que la violència real que hi ha a

que gairebé mai no es tracta en el sentit d’informar o

la societat és molt pitjor que la que pugui sortir representada

d’ajudar a respondre les seves preguntes. Això sembla ex-

als programes de ficció. Accepten veure els telenotícies

plicar l’interès que mostren pels programes de ràdio (En tu

com quelcom necessari per estar informats, però al mateix

casa o en la mía) i de televisió (Me lo dices o me lo cuentas)

temps es queixen per haver de veure’ls, i són conscients del

presentats per la sexòloga Lorena Berdún. L’acceptació

fet que la violència és notícia.

d’aquests programes i les opinions que manifesten els i les

Un altre aspecte que reflecteix l’estudi és que els i les

adolescents podrien interpretar-se com una indicació del fet

joves, a pesar d’haver vist tants actes violents de ficció a la

que voldrien trobar a la televisió programes on es parlés de

televisió i als jocs d’ordinador, no presenten símptomes

sexe, però que no portessin l’etiqueta d’educatius. Accep-

d’insensibilització davant de la violència. Es podria dir, fins i

tarien programes que fossin entretinguts i informatius i que

tot, que la televisió sembla actuar com a vehicle de

incorporessin debats en què ells i elles poguessin participar.

conscienciació de la violència a la vida real. Així, gràcies als

A l’hora de buscar informacions sobre sexe, els i les ado-

informatius, tots i totes coneixen que hi ha guerres,

lescents d’ara es troben en situacions molt semblants a les

terrorisme i violència contra les dones, els tres aspectes

viscudes per altres generacions. Així, els amics i les

que surten amb més freqüència quan se’ls pregunta què

amigues continuen essent el referent més important, i als

canviarien del món. La televisió és per a alguns d’ells i

pares o mares no els tenen confiança per parlar d’aquest

d’elles un vehicle per conèixer les injustícies del món, ser

tema. Només hi acudirien si hi hagués algun problema greu.

conscients de la necessitat de ser solidaris i al mateix temps

Perceben el sexe com una part important de la seva vida

sentir-se afortunats per poder viure en un entorn

privada i del seu procés d’independència dels pares i les

relativament tranquil i acomodat. Aquest, però, no és el cas

mares.

d’alguns dels i les adolescents de la mostra que viuen la

Dels resultats d’aquest estudi es desprèn també que la

violència en el seu entorn quotidià i que els afecta molt més

televisió no sembla ser el vehicle informatiu més important

profundament que qualsevol acte violent vist a la televisió.

per aprendre sobre sexe, i que la família orienta, en part, la

Segons l’estudi, la violència que veuen a la televisió no és

interpretació dels continguts sexuals que hi apareixen.

presa en cap cas com a model de conducta per part dels i

Finalment, podríem dir que s’intueix una col·laboració

les joves. Tampoc no la viuen com una forma de resolució

possible i altament positiva entre els mitjans de comuni-

de conflictes ni l’entenen com una cosa natural. Cap dels i

cació i l’escola. La televisió, i també la ràdio, donaria, en

les adolescents considera que els pugui afectar la violència

l’àmbit de la sexualitat, les bases d’un debat que es podria

televisiva. Estan molt lluny de justificar la violència i també

desenvolupar a l’escola. Tanmateix, perquè iniciatives

d’insensibilitzar-se envers aquests tipus de continguts.

d’aquest estil poguessin tenir èxit caldria formar el
professorat i orientar-lo cap a una forma de treballar
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aquests temes amb els i les adolescents que estigués

Les seves propostes servirien per donar algunes bases

exempta del paternalisme i dirigisme amb què sovint l’es-

per a una programació televisiva i radiofònica i també per a

cola intenta indicar als i les alumnes la forma amb què han

la creació de noves publicacions periòdiques adreçades a

d’interpretar els continguts televisius.

aquest grup d’edat. Els i les adolescents d’aquest estudi
diuen que voldrien programes adreçats a ells i elles i en què

L’educació en mitjans de comunicació

hi poguessin participar.

El coneixement que mostren els i les adolescents sobre el
funcionament de la televisió, fruit de la seva experiència

L’activitat del CAC

com a espectadors i espectadores i de les pautes per inter-

Segons l’autora de l’estudi, les opinions dels i les joves

pretar els continguts televisius que han rebut del seu entorn,

recollides reforcen, per exemple, la necessitat de la batalla

no vol dir que no sigui necessari plantejar-se una educació

endegada contra la programació de teleporqueria. Si bé no

en mitjans de comunicació adreçada a aquest grup d’edat.

sembla que el que surt en aquests programes tingui cap

Aquest programa hauria de tenir tres eixos fonamentals:

rellevància per als i les adolescents com a model de

a) La utilització dels continguts televisius com una possible

conducta, sí que és cert que les hores que ocupa la tele-

eina generadora de debats que es poden desenvolupar

porqueria podrien utilitzar-se per a programes en què es

a l’aula.

mostrés un respecte bàsic per les persones i un ús adequat

b) L’estímul per part de l’escola o institut per animar els i les

de la llengua. Tots i totes, nens i nenes, joves i persones

joves a crear els seus propis continguts de mitjans de

adultes mereixen un entreteniment de més qualitat, i cal que

comunicació al llarg del seu pas pel centre educatiu:

els organismes reguladors provoquin amb la seva actuació

revistes, programes de ràdio, pàgines web, exposicions

la necessitat que les cadenes televisives comencin a pen-

de fotografia, propostes de nous programes de televisió,

sar en altres formes d’omplir les hores de programació.

guions per a telesèries.

El CAC ha de continuar vetllant perquè a les telesèries

c) L’adaptació del treball en educació en mitjans que es fa

d’èxit es tingui cura del llenguatge, ja que l’atracció que pot

a l’aula a l’heterogeneïtat de l’alumnat i, molt espe-

tenir un programa de ficció no rau en el fet que es facin

cialment, a l’alt percentatge d’alumnes d’origen estranger

servir un tipus de paraules o unes altres, sinó en la història

que s’hi troben.

que narra. Així, el suposat populisme que alguns guionistes

Ara bé, perquè aquests objectius fossin realment viables

intenten donar als seus productes amb la utilització d’un

caldria treballar paral·lelament els següents aspectes:

llenguatge massa pròxim a la grolleria hauria de ser un dels

• Una formació del professorat en què s’incidís en la

aspectes a corregir a l’hora de preparar nous programes de

necessitat de deixar als i les alumnes expressar les
seves interpretacions sobre els continguts televisius
sense tractar d’imposar la interpretació dels adults.

ficció.
El CAC també ha de continuar observant els continguts de
violència que apareixen a la televisió. Els i les adolescents

• La creació d’estímuls externs a l’escola per fer que els i

són clars respecte als criteris que fan servir per valorar la

les alumnes s’interessin en la producció de mitjans. Per

violència. No els importa quan està embolcallada de

exemple, la convocatòria de premis escolars.

fantasia, quan té com a objectiu la crítica social en clau

• La creació d’un espai curricular que permetés donar a

d’humor i quan es representa en forma de dibuix animat. En

l’escola les hores lectives necessàries per poder

canvi, els afecta la violència que relata situacions que

desenvolupar l’educació en mitjans.

poden passar a la vida real o que han passat i són molt

• Potenciar la col·laboració necessària amb els mitjans de
comunicació públics i locals i amb algunes editorials per

conscients del patiment de la víctima, no només el físic, sinó
també l’emocional.

tal de fer que alguns dels millors productes, o propostes

Els seus comentaris apunten cap a un altre tipus de

de productes, que cada curs acadèmic generin els i les

continguts violents que sovint han estat causa de polèmica:

adolescents puguin arribar a convertir-se en programes i

la violència que els joves observen cada dia als informatius.

publicacions reals.

Vist això, potser seria convenient promoure la necessitat
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d’un informatiu adreçat als i les joves on se’ls ajudés a
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