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Treball Final de Grau 

EL DISCURS PUBLICITARI DE LES MARQUES EN UN CONTEXT DE CRISI ECONÒMICA 

Anna Cosconera Clavé 

 

El present treball titulat “El discurs publicitari de les marques en un context de crisi 

econòmica” fa una valoració sobre els anuncis audiovisuals publicats des del 2009 fins al 

2013 per veure quina influència ha tingut la crisi econòmica en l’elaboració d’aquests i 

observar fins a quin punt aquest nou paradigma s’ha plasmat en els discursos de les 

diferents marques. Per fer front a la davallada del consum, aquestes s’han vist obligades a 

desenvolupar noves estratègies comunicatives que passen per adaptar el seu discurs a la 

nova realitat. 

Per establir aquesta relació, en primer lloc es fa un repàs de les conseqüències socials que 

ha provocat la crisi en els diferents sectors de la societat. Aquesta distinció servirà per 

definir uns paràmetres i extreure els conceptes principals que envolten la crisi. Una vegada 

identificats es mira quins d’aquests han estat representats en el conjunt de campanyes de 

la mostra, quins conceptes han destacat i com els han tractat les marques. A més a més, 

amb aquest anàlisi també s’obté informació sobre quins són els sectors empresarials que 

més han integrat la crisi en el seu discurs, quina ha estat l’evolució de campanyes en 

funció dels anys i inclús també es pot observar la relació que hi ha hagut entre l’augment 

de l’atur i l’objecte d’estudi d’aquest treball. 

Una de les conclusions més rellevants que s’extreuen és el fet que pràcticament tots els 

conceptes que fan referència a les conseqüències socials de la crisi s’han tractat en les 

campanyes audiovisuals analitzades dels darreres 6 anys. Això demostra que la publicitat 

ha mostrat tots els temes socials que han afectat als consumidors i al conjunt de la 

societat. 
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Des de fa sis anys un dels conceptes que sentim diàriament és el de la “crisi econòmica”, 

una paraula que s’ha integrat en les converses de totes les cases, ha encapçalat els titulars 

de molts diaris i ha esdevingut el tema central de moltes famílies. De fet, l’hem escoltat tant 

sovint que al final s’ha convertit en una paraula rutinària del dia a dia. Després d’aquest 

temps però, ens trobem en un moment ideal per mirar enrere i reflexionar sobre alguns 

temes que envolten aquesta crisi com són les conseqüències que ha deixat, la manera com 

ens n’hem informat o quins han estat els principals emissors que ens han parlat d’ella. 

Uns dels agents més vinculats a aquesta crisi són els representants polítics, els quals tenen 

una responsabilitat tant gran en la situació actual que han de ser molt prudents amb els 

missatges que donen, ja que se’ls hi analitza cada paraula. En aquest sentit, el discurs d’un 

polític el tenim interioritzat de tal manera que la majoria de la gent es veuria capaç de definir 

les característiques principals que defineixen el seu missatge quan fan referència a aquesta 

crisi econòmica. Generalment, aquests opten per transmetre missatges d’esperança, de 

recuperació i de perseverança utilitzant així una estratègia comunicativa centrada en 

l’optimisme i la superació. Paral•lelament, aquest missatge també es caracteritza per tenir 

uns tabús els quals un representat polític acostuma evitar quan fa el seu discurs, un clar 

exemple és la utilització d’expressions com són “període de recessió” per referir-se a la 

“crisi”. D’aquesta manera, la utilització de paraules menys explícites i un missatge optimista 

podrien ser els dos pilars centrals del discurs polític.

Ara bé, seriem capaços de definir amb la mateixa seguretat les característiques que adopta 

el discurs dels mitjans de comunicació quan fan referència a aquesta crisi econòmica? 

Identifiquem una estructura pròpia en el discurs que utilitza la publicitat en aquest àmbit? 

Quins aspectes es tracten i sobre quins impactes es parlen en les campanyes que llencen 

les marques?

INTRODUCCIÓ
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Aquestes són les principals reflexions sobre les quals s’ha desenvolupat aquest treball 

titulat com El discurs publicitari de les marques en un context de crisi econòmica, el qual 

fa un repàs de les estratègies comunicatives que fan servir les marques en un context de 

crisi econòmica i analitza com utilitzen aquest nou paradigma per integrant-lo en el seu 

discurs. En aquest sentit, es dóna molta importància a la marca en sí ja que no s’ha d’oblidar 

que la publicitat no deixa de ser res més que un dels canals a través dels quals aquestes 

marques es comuniquen amb els seus consumidor.

Tanmateix és important tenir en compte la situació actual que estan vivint les marques i el 

consum en general, ja que en èpoques de recessió aquest tendeix a reduir-se. Per fer front a 

aquesta situació, les marques es veuen obligades a buscar noves estratègies comunicatives 

que les permetin acostar-se més als seus consumidors, com ara parlar dels problemes que 

aquests tenen o tractar temes que realment preocupen als espectadors.

Seguint aquest plantejament, a través d’aquest treball el lector podrà fer un recorregut 

per les diferents campanyes publicitàries publicades des del 2009 i que han integrat en 

el seu discurs algun concepte relacionat amb la crisi econòmica. Encara que en un primer 

moment pot semblar que n’hi ha pocs, la sorpresa està en la quantitat final d’anuncis que 

s’han trobat. Precisament, una de les motivacions per començar a fer aquest treball va 

sorgir després de veure l’última campanya de la marca de cafès Marcilla (2013) referent a un 

estudiant que tornava a casa seva després d’haver hagut de marxar a un altre país a buscar 

una sortida professional. La manera com l’anunciant havia aprofitat aquesta realitat per 

transformar-ho en un valor per la seva marca em va fer reflexionar al voltant d’aquest tema.
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1.1. Definició de l’objecte d’estudi

L’eix central sobre el qual s’investigarà en aquest treball correspon a campanyes 

audiovisuals elaborades des del 2009 al 2013 al territori espanyol, que inclouen en concepte 

de crisi econòmica i les seves conseqüències en el seu discurs publicitari. Tot i que la crisi 

va esclatar el 2008, s’ha optat per començar l’estudi a partir del 2009 ja que és el primer 

any que les marques van poder tenir l’oportunitat de reflectir aquesta conseqüència en 

els seus discursos.

1.2. Objectius de l’estudi

Amb aquesta investigació es pretén respondre dues qüestions bàsiques: 

•  Com s’adapta el missatge publicitari a un context de crisi econòmica?

•  Destaca alguna conseqüència social entre les que es reflecteixen en el discurs publicitari?

D’aquesta manera aquest treball no pretén fer una descripció detallada de les 

conseqüències de la crisi econòmica i financera ni endinsar-se a entendre els factors que 

ens han portat fins aquí. El que pretén és aportar una visió externa del període que 

estem vivint per entendre finalment quina relació hi ha entre la crisi i el missatge 

que algunes marques introdueixen en el seu discurs. Entendre com hem arribat fins 

aquí i de quina manera la crisi s’ha traslladat en la societat ajudarà a veure i interpretar les 

campanyes des d’un altre punt de vista.

1. OBJECTE D’ESTUDI I OBJECTIUS
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Per altra banda, a través d’aquest estudi es pretén aconseguir els següents objectius 

específics:

• Identificar i analitzar totes les campanyes audiovisuals que s’han fet des del 2009 

fins el 2013 i que poden aportar informació rellevant per aquest estudi del discurs 

publicitari.

• Observar durant quin període dels 5 anys estudiats s’han publicat més anuncis 

relacionats amb la crisi econòmica.

• Veure quina ha estat la conseqüència o el concepte que més ha dominat en les 

campanyes analitzades.

• Verificar quin paper adquireix el ciutadà i el consumidor en aquesta nova manera 

de fer publicitat. En quins casos es converteix en l’eix central de la campanya i 

perquè ho fa.

• Comprovar si existeix un sector específic que domini per sobre els altres en el 

marc de comunicar i vendre amb conseqüències de la crisi.

• Veure fins a quin punt la utilització de la paraula “crisi” (o la seva al•lusió indirecta) 

pot desgastar la imatge de la marca.

• Reconèixer quins valors han penetrat en els estratègies publicitàries i campanyes 

dels anunciants davant aquest context de recessió i veure les característiques 

d’aquest nou discurs.

• Detectar missatges publicitaris que compleixin amb objectius socials.

1.3. Estructura del treball

L’estudi que es presenta a continuació té l’estructura d’un treball d’investigació, és a dir 

que es desenvolupa l’estudi d’un cas concret a través d’unes eines i d’uns conceptes teòrics 

adquirits prèviament. Aquest model de treball comporta que la metodologia que s’ha 

utilitzat per elaborar-lo estigui basada tant en una investigació prèvia qualitativa, d’anàlisi 

del contingut, documentació i posteriorment una quantitativa.
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A través d’informes, monografies, tesis i estudis de bancs, caixes  i institucions públiques 

s’ha realitzat el marc teòric sobre el que es desenvolupa aquest treball. En aquest sentit 

doncs, una bona recerca bibliogràfica ha pogut aportar les dades necessàries per fer una 

definició objectiva dels fets i de les parts d’un discurs publicitari. 

L’estudi està dividit en tres parts diferenciades que conduiran fins a l’exposició final de 

les conclusions que s’hauran extret. En una primera part es descriuen les conseqüències 

socials, l’impacte social de la crisi i quines seqüeles ha deixat als diferents sectors de la 

societat. Seguidament, la segona part tracta el paper de la publicitat i les funcions que té a 

l’hora de transmetre valors a la societat. Aquest punt servirà per diferenciar posteriorment 

els diferents elements que formen el discurs publicitari i poder-los aplicar en la fitxa d’anàlisi 

de les campanyes. Finalment la tercera part fa referència al treball empíric empírica amb 

els resultats de l’anàlisi fet prèviament. Alguns dels temes tractats en aquests resultats són 

l’impacte dels diferents anuncis en funció dels anys, els ítems que més destaquen o quins 

són els sectors amb més rellevància. 

1.4. Perspectiva

Quan es parla del procés de comunicació en aquest es diferencien tres elements principals: 

l’emissor, el missatge i el receptor. En el cas de la publicitat, l’emissor correspon a un 

anunciant el qual a través d’un anunci comunica un missatge a un públic objectiu que ha 

definit prèviament. 

En consonància als objectius que busca aquest treball, l’objecte d’estudi d’aquest 

s’analitzarà des de la perspectiva del missatge, centrant-se així amb el discurs que 

es comunica des dels anuncis i analitzant les seves característiques. Això suposa que 

no s’estudia l’impacte que tenen en els receptors i la forma amb el que descodifiquen 

o interpreten aquest missatge. Utilitzant aquesta perspectiva es podran aportar uns 

resultats més objectius amb l’objecte d’estudi.
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2.1. Com hem arribat fins aquí?

La majoria de les crisis comparteixen una estructura similar caracteritzada per un cicle 

circular. Aquest significa que una crisi no és un fet esporàdic que passa quan alguna cosa 

es fa malament i després desapareix completament,  aquest cicle provoca que una crisi 

s’alimenti d’ella mateixa passant per 4 fases. La primera és l’expansió, l’economia del país 

creix desmesuradament fins que arriba a un punt que el sistema no s’aguanta per si sol, 

el valor del diner es desequilibra i dóna pas a una crisi. Posteriorment, arriba la fase de 

recessió, un període marcat pels ajustos econòmics que obliguen a prendre mesures 

difícils per tal de salvar la situació. Una vegada superada aquesta fase arriba la depressió,  

on els ciutadans i els empresaris pateixen plenament les conseqüències de les mesures 

que s’han pres en la recessió, fins que amb esforç i temps l’economia es recupera i pot 

tornar a l’etapa d’expansió.

En el cas de l’economia espanyola és important entendre com ha arribat aquesta crisi 

al territori per interpretar les conseqüències, els efectes i reconèixer quins han estat els 

col•lectius de la societat que més l’estant patit. Com explica Aleix Saló (2012:20) l’entrada 

d’Espanya al mercat de l’euro l’any 2002, va ser el primer element que es pot identificar 

en aquesta crisi. A partir d’aquest moment, un seguit de fets conduiran fins a la situació 

actual:

1. Any 2002: Espanya entra al mercat de l’euro. Des de Frankfurt es presten grans 

quantitats de diners en préstec a les caixes espanyoles. Aquestes ho aprofiten per donar 

crèdits als ciutadans espanyols. Al mateix temps també es redueix el tipus d’interès fet 

que fa que demanar diners en préstec sigui més barat.

2. Diners cap a la construcció. Aquest és el sector més beneficiat dels diners prestats 

des d’Europa, fent créixer les infraestructures, els habitatges i donant pas a la coneguda 

Bombolla Immobiliària.

2. CONSEQÜÈNCIES SOCIALSDE LA 
CRISI ECONÒMICA
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3. Competició pel crèdit dels bancs. Els interessos recaptats per la concessió de 

préstecs baixa, així que els bancs entren en competència per veure qui dóna més crèdit. 

Aquesta competició va arribar fins al punt que alguns bancs finançaven fins a un 120% el 

valor que es donava a aquell habitatge, amb tots aquests diners el beneficiats es podien 

permetre comprar altres productes que milloressin la seva qualitat de vida, com mobles 

o automòbils. Si els ciutadans tenien més diners del compte, el consum augmentava. 

Mentrestant, el sector de la construcció continua creixent desmesuradament i es fan grans 

campanyes de màrqueting per convèncer a la gent que necessiten comprar segones 

residències.

4. Espanya, país de referència. La prosperitat, l’optimisme i el consum marquen 

el 2007 i la Unió Europea veu Espanya com el país model ja que es mostra sorpresa de 

l’adaptació que ha fet el país després d’unir-se a la nova moneda. Afirmen que la bona 

gestió política ha estat la que ha permès crear tanta riquesa. Tot i així, Espanya no és l’únic 

país que segueix aquest model, països occidentals com Irlanda i Grècia també imparteixen 

aquesta pràctica.

5. Cau Lehman Brothers. Arriba el 2008 i paral•lelament a la situació de bonança 

d’Espanya a EEUU es produeix una desacceleració de l’economia que va enfonsar prestadors 

i bancs d’inversió que, al no poder col•locar més hipoteques al mercat i van passar a ser 

insolvents. Per tal de salvar aquestes insolvències el govern i la Reserva Federal d’aquest 

país van intentar frenar la caiguda nacionalitzant algunes entitats. Tot i això, res va poder 

evitar que el 14 de novembre de 2008 caigués un dels gegants més grans de la banca 

d’inversió, Lehman Brothers1. Inversors, bancs i empreses de tot el món es veuen afectats 

amb un “efecte dominó” i es paralitzen els fluxos de crèdit.

6. A Espanya, tot correcte. Zapatero calma la preocupació que hi ha al país llençant 

un missatge esperançador dient que a Espanya no li afecta la caiguda de Lehman Brothers 

ja que les fiances espanyoles eren de les que menys exposades estaven als actius nord-

americans. Calma a la societat dient que ja es veien brots verds a dins l’economia i animava 

a la gent a que no deixessin de consumir. 

1   Va representar la bancarrota més gran de la història: va deixar als seus creditors un forat de 
613.000.000.000$. Aleix Saló (2012)
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Encara que el Banc Central Europeu i la Reserva Federal van intentar injectar quantitats 

de diner barat en el mercat financer per poder reflotar l’economia, aquesta va continuar 

deteriorant-se perquè la majoria d’aquests diners els feia servir la banca privada pels seus 

interessos.

7. Més que una bombolla immobiliària. Diferents sectors es veuen afectats i ja 

no es parla només d’una bombolla immobiliària i financera també és la bombolla de la 

publicitat dels  mitjans de comunicació, de la premsa, del sector aeroportuari, dels títols 

universitaris, etc. I la crisi ja no és una sola crisi, ara es fa front a la crisi econòmica, a la 

financera, a l’energètica i a l’alimentària. I és que com afirma Jaume Barberà (2009:34) les 

crisis provoquen l’emergència de petites coses que, sumades, fan una gran cosa.

8. El problema del deute. Als països que han hagut de ser intervinguts com Irlanda, 

Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya, a més, els afecta el col•lapse del mercat del deute sobirà2  

que els obliga a reduir les seves despeses si no poden augmentar els ingressos. A aquesta 

situació qui finalment ho acaba patint més és el ciutadà, ja que al no haver-hi crèdit els 

impostos augmenten, i es redueixen els subsidis3  i els pilars de l’estat del benestar.

2   El deute sobirà correspon al conjunt de deutes que té un estat, poden ser cap a particulars o a 
un altre país.
3   Els subsidis són una prestació pública econòmica amb una duració determinada que es dóna a 
aquells que no han cotitzat. Per exemple, ajudes familiars o pensions no contributives.
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I què ha passat amb tot això amb el consum? Aquest s’ha vist afectat directament, de 

manera que, al baixar el PIB i augmentar l’atur, el consum s’ha reduït. Això també ha 

comportat altres efectes com les variacions en el preu dels productes. A més, el ciutadà 

no consumeix de la mateixa manera que ho feia els anys posteriors al 2008, quan no tenia 

problemes de finançament. Com afirma Elena Fernández (2010) al 2014 la situació s’ha 

capgirat rotundament, l’índex de confiança dels consumidors ha caigut considerablement 

i l’economia ha passat a ocupar una de les principals preocupacions dels espanyols.

Aquesta situació no ha passat desapercebuda tampoc per les marques i les empreses les 

quals també n’han notat les conseqüències. En un estudi d’Araceli Castelló (2012) conclou 

que a conseqüència dels canvis d’hàbit dels consumidors i de l’augment de moltes 

marques blanques les marques més fortes han hagut de replantejar la seva estratègia de 

comunicació publicitària per combatre aquesta nova competència. Aquesta nova estratègia 

es fonamenta amb reforçar el valor que aquestes marques més fortes poden comunicar al 

seus consumidors en comparació a les marques blanques, les quals utilitzen bàsicament 

missatges senzills, directes i centrats en el preu.

2.2. Impacte social de la crisi i les polítiques d’austeritat

Els sis anys de crisi econòmica que portem des del 2008 també han anat acompanyats 

de seqüeles socials que no han deixat a ningú indiferent. Tots els sectors de la societat i 

diferents col•lectius han vist d’una manera o d’una altra com les polítiques d’austeritat que 

alguns estats han implantat els han trucat a la porta. Petits empresaris, famílies, estudiants, 

nouvinguts i diferents sectors vulnerables de la societat en general han estat els que més 

les han patit, veient com es quedaven sense feina o havent d’anar a buscar oportunitats de 

treball a l’estranger. 

Paral•lelament, durant aquests anys també s’ha vist com naixien nous moviments socials, 

col•lectius i formes de pensar que han canviat la manera de veure i de fer les coses. 

Per entendre en què s’ha convertit aquesta crisi i com s’ha traslladat a la societat, a 

continuació es distingeixen 7 blocs que descriuen los conseqüències en funció dels sectors 
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als quals hagi impactat: en el mercat laboral, en la llar, en les conductes i les relacions 

socials, en l’educació, en la salut, i en les polítiques socials. Aquesta divisió coincideix 

amb l’estudi fet per Obra Social la Caixa (2012) “Crisis y fractura social en Europa. Causas y 

efectos en España”. 

2.2.1. Impacte en els mercats laborals

La principal conseqüència en aquest sector ha estat l’augment de l’atur a tot l’Estat. Segons 

l’INE (Instituto Nacional de Estadística) l’atur ha augmentat un 50,40% des del primer 

trimestre del 20094  fins el primer trimestre del 20145.

En el mateix sentit, el tancament de moltes empreses i les prioritats dels empresaris a 

no contractar nous treballadors amb contractes fixes ha provocat que les taxes d’atur 

juvenil respecte a la població activa s’hagin duplicat en els últims anys. Segons dades del 

IDESCAT l’atur a Espanya en els joves de 20 a 24 anys era del 30,7% el primer trimestre del 

2009, mentre que el primer trimestre del 2014 la xifra s’ha enfilat fins al 52,9% pel mateix 

grup, el que suposa un augment del 72,31%. Això provoca que molts estudiants i titulats 

universitaris es trobin en les cues de l’atur només al acabar les seves titulacions.

Per altra banda les reformes al mercat laboral han portat a una re-valorització de 

les rendes salarials portant així que els sous augmentessin per sota el cost de vida o 

directament es congelessin.

Han desaparegut moltes empreses financeres i constructives i s’ha frenat en sec l’activitat 

econòmica. Per altra banda moltes companyies s’han vist obligades a presentar EROs 

que han afectat a molts treballadors i als seus sous6. Tot i així també es cert que de la 

mateixa manera que alguns empresaris han hagut de tancar els seus negocis, moltes de les 

4   El primer trimestre del 2009 l’atur registrat a Espanya va ser d’un 17,24%.
5   El primer trimestre del 2014 l’atur registrat a Espanya va ser d’un 25,93%.
6   El 2008 s’havien presentat 600 EROs entre Catalunya, València i les Illes Balears.
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empreses que han sobreviscut aquesta situació cada vegada són més riques i poderoses. 

En aquest sentit, s’ha fet encara més notable la desigualtat entre les empreses.

A més a més, per tal de garantir la supervivència d’algunes empreses i entitats financeres, 

els estats s’han vist obligats a intervenir en aquests negocis per salvar el sistema, i ho 

han fet amb diners públics.

També s’ha generat un moviment d’atur hipercíclic, especialment entre els col•lectius 

minoritaris com són els immigrants o altres grups ètnics, els quals tenen una situació més 

difícil ja que a més dels problemes d’integració que tenen per naturalesa, se’ls hi afegeix 

els problemes d’atur i econòmics existents i han fet que les taxes d’atur augmentessin en 

èpoques de recessió, però en canvi, disminuïssin ràpidament en recuperació (Hogarth et 

al., 2009 citat a Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en España de l’Obra Social la 

Caixa).

2.2.2. Impacte en la llar

Les conseqüències de la crisi també s’han viscut en les llars de moltes famílies, provocant 

que es reduís considerablement el consum en activitats d’oci, vestit, calçat, telèfon, 

Internet, factures de la llum i aigua i, especialment, en la cistella de la compra. Paral•lelament 

diferents joves i altres col•lectius vulnerables, han vist com no podien cobrir necessitats 

bàsiques, com l’habitatge, degut a l’escassetat de recursos econòmics.

Per altra banda, un element que també ha que quedat alterat ha estat el de l’estructura 

familiar en la llar. Actualment moltes persones grans i de tercera generació han passat a 

ocupar papers clau en l’estructura i el manteniment de la família. Així, els padrins no només 

s’ocupen cada vegada més dels seus néts, sinó que els seus propis fills també depenen 

d’ells econòmicament fins a tal punt que en alguns casos es veuen obligats a compartir 

habitatge per reduir les despeses.
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2.2.3. Impacte en el mercat de l’habitatge

Les males gestions d’alguns bancs amb el tema de la venta de preferents a col•lectius 

vulnerables, s’han acabat convertint en casos de desallotjaments fent fora de casa a 

moltes famílies especialment persones d’edat avançada.

També s’han produït canvis en la pròpia estructura residencial que poden acabar 

ocasionant, entre altres efectes, un increment dels conflictes en l’habitatge i les persones 

que els formen.

2.2.4. Impacte en les relacions socials i el comportament de les 
persones

Si hi ha hagut alguna conseqüència en les relacions socials ha marcat aquest període de 

recessió econòmica ha estat l’augment de les reivindicacions socials. La pèrdua de 

confiança amb els governs i la classe política en general, principalment en els països afectats 

per la recessió i amb nivells de corrupció elevats, ha conduït a una crisi de representació, 

en la qual part de la ciutadania no es sent identificada ni representada per les institucions 

que la dirigeixen.

Aquestes reivindicacions van tenir el seu punt d’inflexió a Espanya durant la Primavera 

del 2011, on el col•lectiu presentat com a Indignats el 15 de maig d’aquell any va sortir al 

carrer per donar la veu a moltes persones que a banda d’estar afectades per l’atur i les 

retallades socials7  tampoc creien en el model de democràcia que s’estava portant a terme. 

L’Observatorio Metropolitano (2011) defineix aquest moviment com:

7   En aquest col•lectiu també es trobaven persones que estaven formades però que es veien 
vetades per entrar al mercat laboral.  
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El moviment de les places gregues, dels vaguistes francesos i dels indignats 

de un nombre creixent de països. Es en aquest “work in progress” de 

reivindicació política on es pot trobar la sortida social a la crisi, a més del 

rescat de l’únic que realment importa: la democràcia i la societat europea.

La reivindicació anava doncs molt més enllà de la crisi econòmica, el que es qüestionava 

era la manera de fer política. Jaume Barberà (2013:51) es planteja perquè els que manen 

no defensen el que han defensat aquests anys? Perquè no compleixen les promeses que 

han omplert els seus discursos? Perquè es titlla de culpables uns ciutadans que en són les 

víctimes? Els representants polítics sempre han escoltat als mercats, en comptes d’escoltar 

a la gent, i aquesta, finalment s’indigna.

El més destacat de tot aquest procés va ser la manera en com aquest col•lectiu s’organitza 

per fer les concentracions, com feien els debats i com arribaven a conclusions. Va sorgir una 

concepció assembleària que s’ha anat arrelant fins avui dia entre molts col•lectius.

Paral•lelament ha sorgit una nova classe social: joves que no aconsegueixen trobar un 

treball digne ni un nivell de vida raonable. La precarietat laboral que pateix aquest grup és 

resultat dels contractes de treball temporal que una gran majoria ocupen i que dificulta la 

creació de identitats laborals dels propis individus al mateix temps que resulta complicat 

accedir a les prestacions socials que s’ofereixen.

Segons l’Observatorio Metropolitano (2011) la crisi també ha fet proliferar a banda 

de moviments socials, més processos constituents i ha conduït a formar governs més 

progressistes.

Malauradament, les transformacions econòmiques també han afectat als vincles socials 

entre les persones provocant a la vegada canvis de comportament. Es pot apreciar per 

exemple, un augment de les conductes il•legals i criminals, com poden ser les agressions 

per violència de gènere8.

8   La pobresa i l’atur són la tercera i la quarta causa més comú de violència, segons l’informe de 
l’Obra Social “La Caixa” (2012).
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Entre el col•lectiu aturat s’ha culpat els estrangers de la seva situació laboral i la falta 

de treball entre els autòctons, donant lloc a indignacions xenòfobes i concentracions 

en contra els immigrants. Tot i així, també és cert que la taxa de retorn d’immigrants 

al seu país d’origen també ha augmentat després de veure que les expectatives del 

mercat laboral aquí no eren tant esperançadores com s’imaginaven.

La societat que s’ha creat és una societat més dual, on els rics són més rics i els 

pobres són més pobres, per això aquesta crisi també es coneix com “la crisi dels més 

pobres” caracteritzada per una repartició desigual de la riquesa.

Finalment, han aparegut nous valors9  i pensaments cada vegada més abundants i 

presents. Alguns d’aquests són esperança, compromís, solidaritat, reutilització, 

unitat, optimisme, seguretat, comprensió, confiança, il•lusió, humor, compartir 

i família. Un exemple es troba en campanyes solidaries com el Banc d’Aliments, 

a través de les quals amb el compromís i la voluntat de cadascú s’aconsegueixen 

recol•lectar tones d’aliments pels més necessitats.

2.2.5. Impacte en l’educació

Les polítiques d’austeritat també han afectat als pilars de l’estat del benestar. En el 

cas de l’educació aquesta ha patit diferents conseqüències com ara la disminució de 

la qualitat o la desaparició de la sisena hora impartida a les escoles públiques per 

evitar diferències entre aquestes i les escoles privades. Tant en el camp universitari, 

com en la primària i la secundària s’ha viscut una massificació d’estudiants a les aules 

augmentant així el nombre d’alumnes per professor. 

Altres conseqüències en aquest camp ha estat el tancament de molts centres 

educatius públics i la reducció de la inversió en Recerca i Desenvolupament, la 

qual el 2009 l’estat la va fer decréixer en un 37%.

9   Araceli Castelló (2013). La comunicación de nuevos valores en el discurso publicitario 
frente a la crisis económica.
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Segons el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), que pertany al INE 

301.623 joves entre 15 i 29 anys van haver d’emigrar el 2012 a altres països per buscar 

solució a la seva situació laboral o desenvolupar-se en altres entorns, mentre que el 2009 

aquesta xifra era de 242.154 joves. Aquest fenomen es coneix com a fuga de cervells – o 

“marea grana”10-, i el representen joves entre 25 i 35 anys altament qualificats, amb bones 

qualitats educatives i que tenen una preparació universitària i laboral semblant a la de la 

resta de joves de la Unió Europea. Tot i així, la migració a l’estranger durant el període lectiu 

s’ha limitat ja que el nombre d’intercanvis s’han rebaixat, de la mateixa manera que s’han 

rebaixat les beques en educació i s’ha limitat la investigació en els centres docents.

Moltes empreses i companyies han demanat més exigència professional i més formació, és 

per aquest motiu que l’estància en els sistemes educatius –nivells secundaris i superiors- 

s’ha allargat en molts casos.

A més a més, l’índex d’inserció laboral entre els joves s’ha endarrerit notablement allargant 

així l’edat en que aquests s’introdueixen en el món laboral. Per altra banda, l’abandonament 

escolar11 a Espanya ha estat una de les dades que més ha augmentat aquest temps, el 2001 

aquesta xifra arribava fins al 30%. Un fet que és degut també per les facilitats que tenen 

els estudiants per incorporar-se al mercat de sectors emergents com la construcció i els 

serveis.

2.2.6. Impacte en la salut

L’altre pilar de l’estat del benestar que s’ha vist alterat és el de la salut. Les polítiques 

d’austeritat al sistema sanitari han suposat importants riscos per la salut de la població, 

especialment entre els col•lectius més vulnerables com són la gent gran. Com afirma David 

Stuckler (2013) aquestes polítiques econòmiques tenen més incidència en que uns visquin 

i uns altres morin que tindria qualsevol altre fàrmac, qualsevol operació quirúrgica o 

qualsevol assegurança. La primera gran conseqüència en el sector ha estat la privatització 

del sistema sanitari, el 2008 de la despesa total sanitària a Espanya el 71,1% era pública i el 

10   Es diu “marea grana” per representar el moviment de passaports que hi han.
11   Les taxes d’atur juvenil es vinculen també a l’increment de persones dedicades a la venda de 
substàncies com haixix, marihuana o alcohol.
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28,4% era privada (en comparació amb dades de la UE-15 les dades del sector públic eren 

el percentatge més baix, mentre que el percentatge del privat era el més elevat d’aquesta 

zona). Per altra banda, les llistes d’espera han augmentat fins al punt que un pacient s’ha 

d’esperar un total de 6 mesos com a mínim per poder ser intervingut en algun centre 

sanitari públic. El tancament de diferents habitacions, quiròfans i plantes senceres han 

dificultat la tasca del personal sanitari dels hospitals, els quals es veuen desbordats per la 

magnitud de la situació.

Par altra banda,  degut a la insatisfacció personal i les depressions que pateixen alguns 

ciutadans per haver perdut la feina, per exemple, ha provocat que es reduís també el nivell 

de vida de les persones i augmentés l’estrès entre aquestes. Malauradament, la taxa de 

suïcidis també ha augmentat entre el 2007 i el 2009 en aquells països amb grans dificultats 

econòmiques com Grècia, on durant aquest període la taxa de suïcidis entre homes va 

incrementar en més d’un 24% i a Irlanda ho va fer en més del 16%.

2.2.7. Impacte en les polítiques socials

Altres reformes que han afectat directament a les polítiques socials i que defineixen un 

sistema i una vida digne han estat l’abaratiment dels costos d’acomiadament, que ha 

facilitat a molts empresaris reduir la seva plantilla de treball. També s’ha reduït la protecció 

pública en el sistema de pensions, sanitaris i educatius. Aquesta última reforma ha estat la 

que ha afectat més directament al deteriorament d’aquests drets col•lectius necessaris en 

una comunitat democràtica i social.

Amb la disminució dels fons públics, la jubilació s’ha arribat a allargar fins als 67 anys 

per abaratir costos. Un fet que condiciona directament a l’edat que els joves es podran 

integrar en el món laboral ja que si no es renoven els llocs de treball no hi ha l’oportunitat 

d’introduir-s’hi. També destaca el deteriorament de la Llei de dependència que s’ha Com 

diu Joan Majó (2008:138) els drets i les llibertats individuals són un actiu que cal conservar 

de forma prioritària ja que són la més importat consecució social d’aquests darrers segles.
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2.2.8. Valoració general

En general, aquesta crisi ha fet augmentar la desigualtat entre els diferents sectors de 

la població, la pobresa i l’augment del preu de vida. De la mateixa manera que ha deixat 

una empremta marcada per l’atur juvenil i els nous moviments socials i valors que han 

proliferat durant aquests darrers anys, com són la solidaritat, l’esperança o la unió. A més, 

la persona ha passat a ser el centre de tot ja que el ciutadà és qui realment ha patit tots 

aquests problemes i aquestes desigualtat, l’autèntic afectat d’aquesta crisi. Una crisi que 

va començar com una “crisi immobiliària”, i que ha anat passant per la “crisi financera”, 

“econòmica” i finalment “crisi social”. 
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La publicitat reacciona a les sensibilitats d’una cultura, a la vegada que incideix en ella, 

mostrant una forta capacitat per influir i ser influenciada per l’entorn. Les preocupacions, 

els desitjos o les il•lusions de la societat es plasmen en els missatges de les marques 

integrant el dia a dia del consumidor en els seus discursos i comunicant valors empàtics 

amb l’espectador.

3.1. Com s’ha comunicat la crisi?

Els mitjans de comunicació han estat els principals conductors i portadors d’aquesta crisi 

econòmica i a través d’ells s’ha anat informat als ciutadans de la seva evolució. Com afirma 

Maria Isabel Martín Requero (2010:14), durant l’any previ al sorgiment de la crisi el mitjans 

van inundar als ciutadans d’informació econòmica que avisava de la crisi que estava a 

punt de caure.

Això va suposar que, abans que les pròpies conseqüències de la crisi, el primer que vam 

patir va ser una crisi mediàtica. Durant el 2009 es va crear una psicosis social sobre el 

futur que s’esperava i s’especulava de les conseqüències que podria causar al món que es 

coneixia. Es van posar sobre la taula un conjunt de qüestions que van marcar aquell nou 

paradigma i que anaven relacionades amb la manera en com els individus es plantejaven 

la vida, com l’organitzaven, quin valor tenia la justícia social i el seu replantejament.

Quan ja s’havia arribat a l’epicentre de la crisi, el discurs mediàtic que van adaptar la majoria 

de canals per descriure-la, es caracteritzava per conceptes de desànim, desesperança, 

preocupació, atur, inflació, borsa, prima de risc, i tants altres elements que hem après 

amb tant pocs anys. Aquesta forma de comunicar també es va traslladar a la publicitat 

amb anuncis que es centraven a parlar únicament de com baixaven les borses i com de 

malament estaven les coses.

3. EL DISCURS D’UNA CAMPANYA 
PUBLICITÀRIA
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3.2. Funcions de la publicitat

“La publicitat –qualificada habitualment de comercial- ha desenvolupat també una forma 

de comunicar qüestions socials, solidaries, sobre tots els àmbits de la responsabilitat social: 

parla de la cooperació, desenvolupament, integració, igualtat, salut (Susana de Andrés del 

Campo, 2010:10).”

3.2.1. Opinió pública

En aquest nou paradigma, els mitjans de comunicació són un element imprescindible en 

la generació de l’opinió pública. Manipulen els seus continguts – que estan sota el seu 

control- i a través d’ells marquen l’agenda dels assumptes d’interès social (coneguda com 

a agenda-setting) que prendran importància entre els espectadors. Segons Maxwell 

(2009:25) l’agenda dels mitjans informatius es torna, en gran mesura, en l’agenda pública. 

Aquest establiment de la rellevància entre el públic, situant un temps en el seu repertori 

de manera que es converteixi en el focus de la seva atenció i el seu pensament, constitueix 

el nivell inicial de la formació de la opinió pública. D’aquesta manera, els continguts que es 

vegin reflectits en ells es presentaran com un referent de la realitat.

3.2.2. Discurs altruista

Maria Isabel Martín Requero (2014), al seu capítol de Comunicación y altruisme. Construir 

confiança para combatir la crisis, inclou l’altruisme com l’eina clau per comunicar els 

missatges publicitaris i es planteja si aquest s’ha convertit en el discurs emergent en 

moments de crisi.

Segons la Real Acadèmia Española, l’altruisme és la diligència de procurar el bé aliè encara 

que sigui a costa d’un propi i el seu objectiu principal és construir confiança entre els 

ciutadans, fent-los creure en les seves pròpies possibilitats i transmetent esperança i la 

possibilitat de tornar a il•lusionar-se. D’aquesta manera un discurs marcat per l’altruisme 

apel•larà la part més sensible i emocional del ciutadà ficant en primer lloc l’empatia per 

davant els objectius comercials dels propis emissors.



[26]   El discurs publicitari de les marques en un context de crisi econòmica

Chacón (1986:41) afirma que l’altruisme no està sotmès a cap tipus de pressió, i decideix 

oferir els seus serveis amb l’objectiu d’ajudar als demés de manera desinteressada i 

voluntària sense esperar cap recompensa ni a curt ni a llarg termini.

En la mateixa línia, Howard Gossage - el rebel més clarivident de tots els publicitaris- 

afirmava que la publicitat és un instrument massa valuós per malgastar-lo amb els 

productes comercials i només està justificada quan es fa servir amb fins socials (David 

Ogilvy, 1984:152). Entre aquests fins socials es troba l’aportació de valors i experiències que 

apel•lin directament al consumidor.

3.2.3. Conducta de valors

Araceli Castelló, Irene Ramos Soler i Cristina del Pino (2013) afirmen que una de les 

conseqüències que ha portat la crisi econòmica ha estat el realçament del paper del 

ciutadà en el seu rol de receptor publicitari i en les seves actituds de compra i consum que 

han fet que l’empresa, el producte i la marca passin a un segon pla. Araceli Castelló (2012) 

també creu hi ha hagut 2 causes que han creat una nova tendència al discurs publicitari 

fent que aquest aposti per explicar històries que afecten al ciutadà i utilitzi missatges que 

apel•lin al compromís amb un valors. Aquestes són, l’afany de connectar emocionalment 

amb el públic a causa del canvi de paradigma existent entre la comunicació empresarial i 

publicitària i la presència continua de la crisi en l’imaginari col•lectiu.

Per altra banda, la publicitat en si ha deixat de comunicar per vendre característiques 

materials de productes i s’ha convertit en una classe d’animador social transmetent 

positivisme, afany de superació, compromís social i involucrant-se amb el ciutadà i el seu 

esforç d’autorealització.

En aquesta línia, la comunicació està basada en l’emoció i el sentiments i busca una 

vinculació afectiva entre la marca i el consumidor a través de continguts dirigits als seus 

sentits (alegria, felicitat, possibilitats, anhels, somnis). Com afirma Alameda Fernández 

(2011:135) les històries reals de la gent guanyen terreny en front als missatges anodins de 

productes als que la publicitat ens té acostumats.
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En el cas de la publicitat audiovisual, segons Mèndiz (2004) la carga visual i emocional 

dels espots fa que la publicitat en televisió sigui un vehicle especialment eficaç per la 

transmissió col•lectiva d’actituds i estils de vida. Per fer-ho té una sèrie de recursos com la 

música, la imatge, el so, el moviment, l’apel•lació a l’espectador, el claim o els protagonistes 

que ajuden a transmetre aquest missatge.

3.2.4. Teoria del mirall distorsionat

En relació amb el missatge que adapten els anuncis publicitaris durant les seves campanyes, 

Pollay (1986) va concloure que la publicitat només reflecteix determinades actituds, 

conductes i valors. Modela i reforça estils de vida i filosofies concretes: aquelles que 

serveixen als interessos dels venedors.

El mateix autor també indica que alguns valors culturals apareixen als anunci amb més 

freqüència que uns altres ja que la publicitat selecciona aquells valors sota uns criteris 

seleccionats estratègicament. Per aquest motiu no estimula els valors de la pròpia societat 

com a tal sinó que en fa una distorsió. La publicitat només reflexa aquells que poden reforçar 

determinades actituds, comportaments i valors amb més freqüència que uns altres. 

Tot i així, els anunciants pretenen arribar al destinatari intentant aconseguir que s’identifiquin 

amb el missatge mentre catalitzen les motivacions, els desitjos i les aspiracions de la 

societat.

3.2.5. El discrus publicitari

El discurs es converteix en una eina indispensable per tot anunciant, el seu objectiu és captar 

l’atenció de l’espectador amb la finalitat que acabi realitzant alguna acció esperada, una 

compra, un canvi d’actitud o donar una resposta. A través d’aquest es comuniquen valors i 

visions que van destinats a uns emissors concrets. Per aquest motiu és imprescindible tenir 

una estratègia prèviament definida per comunicar un discurs que sigui coherent amb la 

marca i els seus principi.
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L’objectiu d’aquest treball és veure com es comunica la crisi econòmica que s’està vivint a 

Espanya dins la publicitat i com els anunciants la tracten en els seus discursos. D’aquesta 

manera en aquest estudi empíric s’interpretarà el llenguatge audiovisual des d’una altra 

perspectiva, veient el paral•lelisme que existeix entre aquest i la forma en com la crisi ha 

impactat en la societat.

També es pretén analitzar de quina manera les marques utilitzen el discurs publicitari per 

atreure els consumidors i mostrar empatia i solidaritat cap a ells. Per fer-ho s’han analitzat 

les campanyes audiovisuals elaborades des del 2009 al 2013 al territori espanyol que 

inclouen algun concepte relacionat amb crisi econòmica i les seves conseqüències en el 

seu discurs publicitari.

4.1. Hipòtesis i preguntes

S’han plantejat diferents hipòtesis en relació a l’objecte d’estudi d’aquest treball. La 

principal afirma que (H1) La crisi econòmica i les seves conseqüències socials influeixen 

directament en el discurs que les marques utilitzen per vendre el seu producte.

Per altra banda, les hipòtesis específiques que s’han plantejat són:

(H2) Un dels sectors que més destacaria en aquest anàlisi seria el sector dels serveis, ja que al 

oferir productes immaterials aquests els haurien de dotar de valors.

(H3) Com més empatia mostri la marca cap al consumidor, més positiva serà la valoració que 

aquest farà de la marca.

(H4) Els Bancs i les Caixes tenen una paper destacat a l’hora de comunicar en aquests temps, 

cosa que els ha fet tenir una comunicació més empàtica, personal i propera.

4. PART EMPÍRICA.

ANÀLISI ANUNCIS 2009-2013
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4.2. Metodologia

Per realitzar la investigació s’han analitzat tots els anuncis que s’han publicat durant el 

període 2009 i 2013 a España i s’han classificat en funció del seu sector i dels conceptes 

que utilitzaven per referir-se a la crisi. Aquesta investigació s’ha fet a partir d’un anàlisi 

quantitatiu d’elaboració pròpia analitzant aproximadament uns 2.000 anuncis diferenciats 

en 26 sectors en funció de l’anunciant. Aquests s’han extret dels Anuaris Creatius que 

elabora cada any el portal Anuncios.com i on es recullen totes les campanyes audiovisuals 

que s’han fet durant aquell període. Una vegada observat l’anunci es valora si directament 

o indirectament inclou el concepte de crisi econòmica dins el seu discurs, i es selecciona. 

Els anuaris que s’han analitzat han estat els dels anys 200912, 201013, 201114 i 201215, pel 

que fa als anuncis del 2013 s’han seleccionat de festivals de publicitat com el Sol, Premios 

Eficacia i altres que corresponen a aquest any, a més d’una recerca general per Internet, ja 

que l’anuari de l’any 2013 (Edició 2014) a maig del 2014 encara no ha estat publicat.

Les variables que s’han utilitzat per analitzar les diferents campanyes aporten sobretot 

informació sobre el concepte i el missatge que volen transmetre. Alguns d’aquests 

elements estudiats han estat l’eslògan, la música o el llenguatge utilitzat. Per l’anàlisi del 

discurs s’han utilitzat els conceptes de Francesco Cosetti i Federico di Chio (1999) els qual 

diferencien els elements més destacats del discurs audiovisual.

4.3. Estructura d’anàlisi

L’estructura que s’ha utilitzat per analitzar els anuncis està dividida en 4 blocs: la fitxa 

tècnica, l’anàlisi de contingut, l’anàlisi textual (parlat i escrit), l’anàlisi sòcio-hermenèutic i 

altres. A partir d’aquesta estructura es poden analitzar per separats les diferents variables 

que influeixen en el discurs publicitari de l’anunci. A continuació es farà una breu descripció 

sobre quina informació es pot trobar dins cada apartat.

12   Anuario creativo 2009 [en línia]. Més de 400 anuncis.
13   Anuario creativo 2010 [en línia]. Més de 550 anuncis.
14   Anuario creativo 2011 [en línia]. Més de 400 anuncis.
15   Anuario creativo 2012 [en línia]. Més de 400 anuncis.
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1) Fitxa tècnica. Informació de l’agència, l’anunciant, el nom de la campanya i el 

sector16  al qual pertany l’anunci. A través d’aquesta última variable es podrà examinar 

si hi ha una relació directa entre el discurs publicitari i el sector del producte que 

s’anuncia.

2) Anàlisi de contingut. En aquest punt s’exposa la influència que té el contingut 

visual i el contingut auditiu  en el discurs de l’anunci i en quina manera aquests 

col•laboren a comunicar el concepte de crisi.

3) Anàlisi textual. Com es tracta el llenguatge verbal i escrit en el discurs publicitari 

de cada anunci analitzat. Quin pes té aquest a l’hora de comunicar el concepte.

4) Anàlisi sòcio-hermenèutic. Fa un anàlisi qualitatiu del discurs. Es refereix a 

discursos socials amb una certa intenció social de fer alguna cosa. Aquests discursos 

publicitaris són interpretats en contextos socials per tant, es fa un anàlisi dels efectes 

del que diuen. Es tracta de buscar arguments, no estructures. I dins d’aquests s’hauran 

de trobar línies argumentals i relacionar-les amb d’altres.

5) Altres. Enllaç de la peça audiovisual seleccionada.

4.4. Paràmetres per l’anàlisi de contingut

En aquest anàlisi de contingut es diferencien els següents elements:

• Paraula. Berelson (1952) va ser un dels pioners en l’anàlisi de contingut, i d’aquest 

s’ha extret el concepte de la paraula, com a variable que indicarà quines són les 

paraules principals que es troben als diferents anuncis. En aquest punt s’identifiquen 

les paraules destacades que comuniquen el concepte de crisi econòmica o algun 

dels seus valors.

16   Es diferencien 26 sectors: Alimentació, altres sectors, assegurances , automoció, begudes, 
comerç/restauració, cultura/oci, electrodomèstics/casa, energia/carburants, farmàcia/
salut, finances, foto/cine, jocs/joguines/videojocs, neteja/drogueria, loteries/jocs d’atzar, 
mobiliari/decoració, ONG, Òptica, perfumeria, cosmètica/higiene, Rellotgeria/joieria, serveis, 
telecomunicacions, tèxtil/calçat/moda, transports, turisme/viatges.
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• To. El to de l’anunci pot ser positiu, negatiu o neutre en funció de la intenció del 

missatge que tingui l’emissor.

• Contingut visual. Quines imatges destaquen de la peça que facin alguna referència 

o apel•lin directe o indirectament a la crisi econòmica.

• Contingut auditiu. Quin paper té el so de l’anunci en la interpretació del seu 

missatge i quins elements auditius destaquen per comunicar el missatge.

4.5. Paràmetres per l’anàlisi textual

Aporten informació sobre realitzacions lingüístiques i comunicatives de la peça a partir de 

material simbòlic com símbols, figures i símbols presents al lèxic d’una comunitat. Per una 

banda, desplaça la seva atenció als elements concrets del text i cap als models amb els que 

aquest text es constitueix. Per altra banda, posa la seva atenció al mètode d’interpretar el 

seu significat en un sentit global, de veure de quins temes parla i les formes d’enunciació 

del propi discurs.

En l’anàlisi textual es diferencien les següents variables:

• Pes del text. Quin paper pren el text en la interpretació del concepte. Aquest 

pot ser absolut, preponderant, mitjà, escac o inexistent.

• Tractament del discurs. Ens explica quina categoria adopta el text: irònic, 

paròdia, seriós o dramàtic.

• Missatges. Principals missatges que destaquen de la peça i que en el seu 

contingut parlen implícitament o explícitament d’algun concepte relacionat 

amb la crisi.

• Eslògan. Frase o expressió que ha seleccionat l’anunciant per representar la 

seva campanya.
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4.6. Paràmetres per l’anàlisi sòcio-hermenèutic

A través de les conseqüències socials de la crisi explicades en el punt 2 d’aquest treball i 

un cop diferenciades aquestes en funció del sector de la societat el qual ha impactat s’ha 

definit uns conceptes generals referents a cada un d’ells. S’han seleccionat de tal manera 

que cada una de les conseqüències pogués estar representada en un concepte. Aquests 

serviran per agrupar els anuncis seleccionats en diferents grups i comprovar si hi ha un 

element que destaqui de la resta, quins són els que més es repeteixen o si n’hi ha que no 

estan representats en la publicitat. En l’anàlisi dels anuncis es podran seleccionar fins a 

dos conceptes dominants per peça seleccionada, un serà el principal i l’altre el secundari. 

En total s’han diferenciat 16 conceptes: optimisme, precarietat laboral, moviment 

social, atur juvenil, estalvi, individu/consumidor, amics, crisi econòmica, orgull nacional, 

nous valors socials17, estructura familiar, sanitat, col•lectius vulnerables, desconfiança 

governamental, desigualtat i sistema educatiu.

1. Optimisme – Anuncis que apel•len al fet que no tot és tant dramàtic com ho 

descriuen alguns. Encara hi ha oportunitats de sortir d’aquesta crisi i, malgrat tot, 

tenim més coses bones de les que ens imaginem.

2. Precarietat laboral – La insatisfacció al treball, famílies que han de treballar 

jornades completes i tot i així arriben justos a final de mes, acomiadaments i condicions 

de treball nefastes.

3. Moviment social – Conceptes assemblearis, de debat, participació, manifestacions 

i altres evidencies que es poden trobar entre els nous moviments socials que han sortit 

aquests darrers 5 anys.

4. Atur juvenil – Joves, estudiants i universitaris que no troben un treball tot i tenir 

titulacions o que es veuen obligats a buscar alternatives professionals a altres països. 

5. Estalvi – En aquests temps difícils moltes famílies han d’adaptar la seva economia 

consumint raonablement i estalviant el màxim que puguin.

17   Dins els nous valors socials s’inclouen esperança, compromís, solidaritat, reutilització, unitat, 
optimisme, seguretat, comprensió, confiança, il•lusió, humor, compartir i família.
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6. Individu/Consumidor – El ciutadà es converteix en protagonista principal del 

missatge mitjançant actors, en el cas de les campanyes publicitàries de televisió, que 

reforcen els mecanismes d’empatia i la funció d’identificació. (Araceli Castelló: 2012).

7. Amics – L’amistat com a base del discurs. No hem d’oblidar com els amics poden 

ajudar a superar aquests temps difícils. A banda de la crisi, Espanya també s’ha 

caracteritzat sempre com un país molt sociable on els amics tenen un paper primordial 

en el nostre dia a dia.

8. Crisi econòmica – Conceptes purament econòmics, el missatge està centrat en 

esmentar directament paraules com “crisi”, “bancs”, “especulació” o “prima de risc”. 

9. Orgull nacional – Realçament del país com a tal, de totes les coses bones que ha 

fet i del patrimoni cultural i humà que té.

10. Nous valors socials - Apareixen referències a nous valors que han aparegut com 

són l’esperança, el compromís, la solidaritat, la reutilització, la unitat, l’optimisme, la 

seguretat, la comprensió, la confiança, la il•lusió, l’humor, el compartir i la família.

11. Estructura familiar – Destaca la nova estructura de família, el paper dels pares i 

dels avis i de noves formes de viure.

12. Sanitat – Apel•len directament a temes de sanitat, problemes per la salut de les 

persones i la precarietat en aquest sector.

13. Col•lectius vulnerables – El missatge discursiu es centra amb els immigrants, 

col•lectius marginals, joves sense feina, gent gran sense recursos. 

14. Desconfiança governamental – El protagonista de l’anunci és el govern i les 

institucions públiques que apareixen criticades per la seva actuació.

15. Desigualtat – Concepte basat en que les rics són més rics i els pobres són més 

pobres. Desigualtat també entre famílies amb més i menys recursos.

16. Sistema educatiu – Centrat en l’educació i les conseqüències que ha patit, punt de 

vista dels estudiants, professors o col•lectiu de pares d’alumnes.
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Resultats
anuncis des del 2009 fins el 2013

En total s’han analitzat aproximadament unes 2.000 campanyes, i 
d’aquestes 103 han encaixat amb l’objecte d’estudi d’aquest treball. 
A continuació s’exposen els resultats obtinguts després de fer el 
buidatge de les taules dels anuncis de cada any. Aquestes es poden 
trobar desglossades al punt 8 d’Annexes.
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5.1. Impacte per anys

Si ens fixem en l’evolució de les 

campanyes que s’han trobat durant 

els 5 anys de l’estudi es pot veure com 

des del 2009, en el sector publicitari 

espanyol hi ha hagut una tendència 

creixent d’anuncis relacionats amb 

conseqüències directes de la crisi 

econòmica.

El 2009, el primer any després que 

esclatés la bombolla immobiliària i 

els governs comencessin a prendre 

mesures d’austeritat, va arrencar amb 

18 anuncis que inclouen la crisi en el seu 

discurs. Els dos anys següents la xifra es 

va mantenir entre 22 i 24 anuncis pel 

2010 i el 2011 respectivament i no va ser 

fins el 2012 quan es va poder veure un 

impacte notable en el discurs de moltes 

marques, fins a 29 campanyes van 

fer referència als conceptes de la crisi 

econòmica.

Les dades del 2013 són les úniques que 

estan alterades degudes a que no s’ha 

pogut fer un anàlisi sobre la mostra real 

d’anuncis que es van publicar aquell 

any, ja que l’anuari del 2013 en edició al 

2014 no ha estat editat encara.

Si s’interpreten aquestes dades sobre la 

mostra d’anuncis de cada any s’obtindrà 

quin percentatge representen les 

campanyes sobre el total d’anuncis. 

En el cas del 2009, sobre una mostra 

aproximada d’uns 400 anuncis el 

percentatge d’anuncis relacionats amb 

la crisi és de 4,5%. Pel 2010, sobre una 

mostra de 550 anuncis el percentatge 

és d’un 4%. En el cas del 2011 sobre una 

mostra de 400 anuncis els relacionats 

amb la crisi és d’un 5,75%. I finalment, 

el 2012 sobre una mostra també de 400 

anuncis un 7,25% es referien directa 

o indirectament a la crisi i les seves 

conseqüències socials. 

Gràfic 1. Campanyes per anys
Font:  Elaboració pròpia
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Si es relaciona els resultats de les 

campanyes per anys amb l’evolució de 

la taxa d’atur a Espanya en el mateix 

període es veu una evident relació 

entres les dues dades. A mesura que 

l’atur anava augmentant els anuncis 

també ho anaven fent, inclús coincideix 

l’estabilitat que hi va haver entre el 

2010 i el 2011 entres les dues variables, 

l’atur i les campanyes relacionades amb 

conseqüències de la crisi.

Gràfic 2. Evolució atur
Font:  Elaboració pròpia
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5.2. Impacte per sectors

En la classificació per sectors es pot veure 

que els sectors que contenen un major 

nombre d’anuncis relacionats amb la 

crisi són el sector de begudes –amb 26 

anuncis-, en segon lloc destaca el sector 

de les finances –amb 18 anuncis- i en 

tercer lloc el sector de l’alimentació – 

amb 14 anuncis relacionats-.

Per darrere els tres primers es troba 

el sector de les assegurances amb 7 

anuncis. El segueixen els sectors del 

comerç, la cultura i les loteries, tots tres 

amb 5 anuncis cada un durant els 5 

anys analitzats. A continuació hi ha els 

sectors del mobiliari i la decoració i les 

telecomunicacions amb 4 anuncis de 

cadascun. Seguidament els sectors de 

l’administració, l’automoció i el tèxtil 

acumulen un total de 3 anuncis per cada 

sector i finalment només s’ha trobat 1 

anunci durant els 5 anys que parles de 

cada un dels sectors d’electrodomèstics, 

carburants, Ong’s, transports i altres 

sectors.

Resulta impactant i curiós que 

precisament un dels sectors que més 

influència ha tingut en les causes de la 

crisi econòmica com són els bancs i els 

sector de les finances sigui precisament 

dels que més utilitzin aquest concepte 

per comunicar els seus missatges. En el 

punt 5.4 Conceptes per sectors es veurà 

quins són els conceptes que tenen més 

presència dins aquest mateix sector.

Els sectors que no tenen representació a 

la gràfica i que, per tant, no s’ha trobat cap 

anunci que inclogués les conseqüències 

de la crisi en el seu discurs són: Farmàcia/

Salut, Foto/Cine, Jocs/Joguets/Consoles, 

Neteja i drogueria, Òptica, Perfumeria/

Cosmètica/higiene, Rellotgeria/Joieria, 

Serveis i Turisme/Viatges.

Gràfic 3. Anuncis per sectors
Font:  Elaboració pròpia
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5.3. Conceptes dominants

Segons l’anàlisi que s’ha fet dels anuncis en cada un es podia identificar fins a 2 

conceptes, tenint així un concepte principal i un altre de secundari. En aquest punt es 

fa referència al concepte principal de cada un d’aquests, és a dir aquell concepte que 

resumeix el discurs general de l’anunci. Tal i com mostra el gràfic següent s’han trobat 

fins un total de 25 anuncis que fan referència a l’individu i al consumidor, el concepte 

principal que més domina en l’estudi realitzat.

El segon concepte que més destaca és el de l’optimisme, amb un total de 15 anuncis 

durant els 5 anys analitzats. Per darrere, però només amb un anunci de diferència, 

es troba el concepte de la crisi econòmica amb 14 anuncis que la mencionen 

directament per comunicar el missatge de la campanya. A continuació els conceptes 

que precedeixen són el de l’orgull nacional, l’estalvi, l’aparició de nous valors socials i la 

precarietat laboral.

Per altra banda, si tenim en compte tots els conceptes que han aparegut, tant de 

principals com els secundaris, els valors que més destaquen segueixen la mateixa 

línia que per els conceptes principals dels anuncis. D’aquesta manera la importància 

Gràfic 4. Conceptes principals per anuncis.
Font:  Elaboració pròpia
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de l’individu o consumidor com a protagonista principal del missatge de campanya 

continua sent el que més apareix en els anuncis, fins a un total de 34 vegades s’ha 

fet referència a aquest concepte. Seguidament, la crisi econòmica i els nous valors 

socials han tingut presència cada un 23 vegades, mentre que l’optimisme ha aparegut 

fins a 18 ocasions i el de l’orgull nacional ho ha fet 17 cops.

Paral•lelament també és interessant plantejar-se quines conseqüències socials de la 

crisi no han tingut representació als anuncis que s’han analitzat des del 2009 fins el 2013 

o si realment totes s’han vist identificades en algun anunci. Partint de la classificació 

de conseqüències socials que s’havia fet en el punt 4.6. Paràmetres per l’anàlisi Sòcio-

hermenèutic d’aquest treball -on s’han identificat fins a 16 conseqüències socials de la 

crisi- es pot veure com d’aquestes 15 s’han presenciat als anuncis. Aquest fet mostra 

que pràcticament totes s’han plasmat a les campanyes. Únicament en concepte d’una 

nova estructura familiar és l’únic que no s’ha descrit directament en cap anunci.

Gràfic 5. Conceptes totals per anuncis.
Font:  Elaboració pròpia
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5.4. Conceptes dominants per sectors

Per veure en detall de què parlen els anuncis dels tres sectors més destacats (begudes, 

finances i alimentació) s’ha desglossat cada sector i s’han extret tots els conceptes que 

han aparegut en els discursos d’aquestes campanyes.

En el cas del sector de les begudes en primer lloc s’observa com els nous valors socials 

són els que més presència tenen en els anuncis d’aquesta categoria de productes, el 

qual s’ha repetit fins a 8 vegades. Entre els anuncis es troba una campanya de Marcilla 

(2011) que llança un missatge a la solidaritat entre famílies per aquelles que ho passen 

més malament. També destaca la campanya de Crecer de Lechera Asturiana (2012) en 

el qual fa referència al fet que entre germans s’hagi de compartir la roba i reutilitzar-la, 

un nou valor que també ha pres importància aquests darrers anys. Altres marques que 

també destaquen per promoure nous valors com són la solidaritat o el compromís són 

Coca-Cola i el Grup Mahou.

En segon lloc s’han identificat 7 cops en diferents anuncis una crida a l’optimisme, 

d’aquests 4 són de Coca-Cola i tots l’utilitzen com a concepte principal dels seus anuncis. 

En general els missatges es basen amb la idea de Felicitat que ha transmès sempre la 

marca i anima al consumidor a veure la realitat des d’un altre punt de vista. Un exemple 

és la campanya Miremos el nuevo año con #positividad que va llençar la marca el 2012.

A continuació, en tercer lloc es troben empatats el concepte d’orgull nacional i el de 

l’individu/consumidor, on han aparegut fins a 6 vegades cadascun d’ells. Entre els que 

volen reforçar l’orgull de país destaquen marques com Cruzcampo, Grup Damm, Coca-

cola, Mahou o Aquarius. La majoria es centren en descriure totes les coses positives que 

té la societat espanyola, la importància dels amics, la selecció espanyola de futbol o el 

turisme. Per altra banda, de les campanyes que es centren a parlar del individu i fiquen 

el consumidor en el centre del missatge es destaca l’exemple de Freixenet (2012), la 

qual va focalitzar la campanya amb voluntaris que van presentar diferents escenes per 

fer l’anunci.
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Si es mira els conceptes que destaquen en el sector de les finances es veurà com 

domina descaradament la idea de comunicar un missatge centrant-se amb l’individu 

i el consumidor. En un dels sectors que més afectat ha quedat per la crisi econòmica, 

resulta vital la manera d’enfocar el discurs i, en aquest cas, es pot veure com s’ha optat 

per seguir una línia estratègica no tant enfocada amb el producte que es vol vendre (ja 

que està directament relacionat amb les causes de la crisi econòmica) i més orientada 

en comunicar missatges que aconsegueixin connectar amb l’individu, fent-lo el 

protagonista d’aquestes campanyes. Un exemple són les campanyes que Banc Sabadell 

va llançar entre el 2012 i el 2013, parlant de què era el seny, fent entrevistes i conversant 

amb personatges públics de la ciutadania. Bankia també és un altre exemple d’una 

comunicació centrada en l’individu i el consumidor, en la campanya de Valores del 2012 

l’anunci estava centrat en l’aparició de diferents plans on es destacaven les paraules: 

futur, esperança, il•lusió, talent i confiança. A més, tots els protagonistes es mostraven 

sempre amb un somriure.

Gràfic 6. Conceptes sector begudes
Font:  Elaboració pròpia
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També destaquen els conceptes de nous valors socials i la crisi econòmica, els quals 

han aparegut en 4 campanyes cada un del sector de les finances. Alguns bancs com 

Banesto (2012) s’atreveixen a exposar conceptes relacionats amb la crisi en el seu discurs 

dient que “no som el banc que més arrisca” o el que “no surten en les portades dels 

telenotícies”. Per altra banda, un exemple de com els nous valors socials s’integren en 

les campanyes de finances és l’anunci d’ICO, el 2010 on es veu com diferents companys 

ajuden a un autònom a pujar la persiana metàl•lica del seu negoci, aquest valor de 

companyia i col•laboració és el missatge central que l’anunciant vol transmetre.

El sector de l’alimentació destaca pel concepte de l’orgull nacional que es troba 

bàsicament en les campanyes realitzades per Campofrío el 2013 amb Hazte extranjero, 

el 2012 El currículum de todos i Los mejores humoristas i el 2011 Astronautas. Totes elles, 

especialment les dels darrers 2 anys són campanyes exclusivament centrades en fer una 

descripció de totes les coses bones que es tenen, els premis aconseguits, les derrotes 

que hem superat i l’esperit d’unitat que tenim en els moments difícils.

 Seguidament es troben els conceptes d’optimisme, nous valors socials, individu/

Gràfic 7. Conceptes sector finces
Font:  Elaboració pròpia
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consumidor i la crisi econòmica. Tots ells s’han vist repetits fins a 3 vegades en els 

diferents anuncis analitzats.

El quart sector, que major nombre d’anuncis relacionats amb les conseqüències de la crisi 

s’ha trobat, és el de les assegurances. Com mostren els resultats, el concepte que més 

preval és el de l’individu i el consumidor, fins a 5 vegades s’ha repetit aquest concepte 

en els 7 anuncis que s’han identificat. Això es justifica pel fet que les assegurances 

són un sector que ha transmetre confiança als seus clients per poder vendre els seus 

serveis. Per aquest motiu ha d’utilitzar un llenguatge proper i transmetre una imatge 

més humana, oferint un servei “de persona a persona”.

Un exemple és la campanya Cúidate que va realitzar Sanitas el 2012 en la qual destaca 

el concepte de “cuidar-se/cuida’t” com l’expressió que s’acostuma a dir quan algú 

es despedeix. L’anunci està completament protagonitzat per parelles, amics, pares i 

germans i no és fins el final de l’anunci quan apareix el nom de la marca. 

El segon concepte que més abunda no destaca tant com el primer, però ha aparegut 

fins un total de 2 vegades diferents entre els anuncis d’assegurances. Aquest és el de la 

precarietat laboral. Les marques que han optat per centrar el missatge o part d’aquest 

Gràfic 8. Conceptes sector alimentació
Font:  Elaboració pròpia
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al fet que un treballador ha perdut la seva feina són Sanitas (2009) i Mútua Madrileña 

(2009) i expliquen quins avantatges oferien a la gent que està a l’atur.

Gràfic 9. Conceptes sector assegurances
Font:  Elaboració pròpia
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5.5. Impacte per paraules

Per cada anunci analitzat s’han destacat les paraules principals que més es repeteixen 

en aquell espot o que han aparegut durant la peça i tenen un significat altament lligat 

amb la crisi econòmica. En total, s’han trobat fins a 104 paraules diferents:

Aixecar el país

Amics

Antidepressius

Estrènyer el cinturó

Atur

Autònoms

Baixa preu

Banc

Banc d’Aliments

Beques

Bon rotllo

Bons moments

Borsa

Brindis

Campions

Canvi

Competir

Compromís

Confiança

Copa mig plena

Corrupció

Crisi

Crisi del totxo

Crisi financera

Cuida’t

Currículum

Desallotjaments

Despatxar

Dow Jones

Empresa

Endeutament

Energia

Entusiasme

Època 
d’inestabilitat

Esforç

Espanyols

Especuladors

Esperança

Esperit

Estalvi

Estalviar

Família

Feina

Felicitat

Finançament

Força

Fusió bancària

Futur

G8

Hipoteca

Igualtat

Il•lumina

Il•lusió

Índex borsari

Inversió

Investigació

IPC

IRPF

Joves

Màquines

Milionària

Moviment

Nous temps

Números

Oportunistes

Oportunitats

Orgull

País de pandereta

Passat

Pensions

Persones

Pessimisme

PIB

Pla de pensions

Poder de la gent

Positivitat

Prima de Risc

Problemes

Progrés

Projecte

Realitzar-se

Recessió

Relacionar-se

Resistir

Retallades

Ric

Salari

Satisfacció

Seguretat

Sentit de l’humor

Seny

Solidaritat

Solvent

Somni

Somriure

Talent

Temps difícils

Transparent

Treballador

Treballar fora 

Turisme

Vincle

Wall Street

Paraules

Taula 1. Paraules destacades
Font:  Elaboració pròpia
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5.6. Marques destacades

A continuació es mostra el gràfic amb les marques amb més de tres anuncis durant el 

2009 i el 2013 que tenen algun concepte relacionat amb la crisi econòmica i les seves 

conseqüències, en els seus anuncis.

En primer lloc es troba Coca-Cola, amb un total de 6 anuncis. Aquesta centra tot 

el seu discurs a parlar de l’optimisme, la felicitat i de com veure el món des de una 

altra perspectiva. La primera campanya analitzada es troba el 2009 on s’utilitza el 

contrast d’un home de més de 100 anys amb un bebè que acaba de néixer i menciona 

expressions com “a qui se li ha acut venir amb els temps que hi ha, que hi ha crisi”. A 

partir d’aquest any, els anys següents va realitzar també més campanyes com la de 

Hay razones para creer en un mundo mejor el 2010, on comparava imatges de corruptes 

i borses amb accions més positives. El 2011 també segueix amb el discurs optimista en 

Gràfic 9. Campanyes per marques
Font:  Elaboració pròpia

Coca-cola
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la campanya en motiu del 125è aniversari de la marca  i destaca alguns fets que han 

anat passant durant aquests darrers anys i com Coca-Cola ha estat present també en 

els moments més difícils. Durant l’any 2012 la marca va realitzar fins a 4 campanyes 

diferents amb conceptes relacionats amb la crisi, destaca especialment la que es va 

realitzar en motiu de l’Eurocopa on jugava la Selecció Espanyola. En aquest anunci la 

marca també contrarestava primer les notícies negatives amb altres de positives i les 

enllaça amb l’eslògan “Vamos a demostrarle a Europa de lo que somos capaces cuando 

estamos juntos”.

ESCENES CAMPANYA COCA-COLA 2012 (EUROCOPA)

  Escenes negatives    Escenes positives

Taula 2. Coca-cola (2012) Eurocopa
Font:  Elaboració pròpia
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Telefònica
Telefònica acumula fins un total de 4 

anuncis on s’introdueixen conseqüències 

socials de la crisi. La marca destaca perquè 

en la majoria dels anuncis que parla d’una 

conseqüència de la crisi ho fa amb un pes 

absolut del missatge. En dues campanyes 

que va realitzar el 2009 Cuenta conmigo i 

Resistiré la crisi econòmica és el centre de 

l’anunci. Tot i així la diferència és que en la 

primera de Cuenta conmigo ho fa amb un 

to més seriós, explicant el cas d’un pare de 

família que s’ha quedat sense feina, mentre 

que en la campanya de Resistiré s’explica la 

història d’una empresària que li costa obrir 

el seu negoci, però es fa de forma irònica, 

amb una cançó. El 2010 la companyia va 

llençar la campanya Las grandes frases del 

año on donava importància al fet d’estar 

units en aquests temps difícils i feia un recull 

de frases de solidaritat que es diuen quan 

algú ho passa malament. Per altra banda, 

també s’ha de destacar com Telefònica va 

aprofitar el 2011 el moviment del 15-M per 

fer la seva campanya.

S’explica tota la història d’un treballador que 
l’han despatxat. Es veu la seva part més humana, 
des de que ho explica a la seva dona fins que 
envia currículums per trobar una altra feina.

Telefònica (2009) – Cuenta Conmigo Telefònica (2009) – Resistiré

L’anunci s’acompanyava de la següent cançó: 
“Resistiré para seguir vendiendo, aguantaré 
hasta que el Dow Jones vuelva a subir y aunque 
no encuentre a nadie que quiera abalarme 
madrugaré para llegar a fin de mes… soportaré 
a los clientes que no me quieran pagar... Y 
aunque no ve la luz al fin del túnel... ¡Resistiré!”
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Frases destacades de l’anunci: 
“Ya sabes que me tienes para lo que quieres”
“Si no llegas yo te pongo lo que haga falta”
“cuenta conmigo”

Telefònica (2010) – Las grandes frases del año Telefònica (2011) – Asamblea

El moviment del 15-M va reforçar el concepte 
assembleari, on totes les qüestions de interès es 
poaven a votació popular pel poble, Telefònica 
ho aprofita per introduir-ho als seus anuncis.

Mahou
Per altra banda Mahou i Campofrío tenen 

4 anuncis cada una. En els anuncis de 

Mahou destaca sobretot el concepte de 

l’amistat (apareix en els 4 anuncis) i tant 

en els 3 anuncis del 2011 com en el que va 

realitzar el 2012 l’eix central del missatge 

és compartir una Mahou amb els amics, 

tot i les dificultats econòmiques que es 

puguin tenir. Es destaca especialment la 

campanya del 2012 Invasió extraterrestre, en 

la qual un jove s’adreça a un objecte volador 

preguntant-li: “Ahora que estamos de bajón, 

vienes a conquistarnos, ¿no?” “Nosotros con 

muy poco nos venimos arriba”.

Mahou (2012) – Invasión extraterrestre
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Campofrío
Campofrío ha destacat especialment en 

els darrers anys de l’anàlisi, durant el 2012 

amb les campanyes El currículum de todos i 

Los mejores humoristas i el 2013 amb la de 

Hazte extranjero. El dos únics conceptes 

que apareixen en les campanyes que ha 

fet la marca són l’orgull nacional i la crisi 

econòmica. En tots els anuncis el missatge 

és sempre el mateix: “tenim més coses 

bones de les que ens imaginem i, per tant, 

hauríem d’estar-ne orgullosos”. A més 

aquest missatge es reforçava amb l’eslògan 

de la marca “Que nada ni nadie nos quite 

nuestra forma de disfrutar de la vida”. 

Utilitza el recurs de redactar el “currículum”, un 
document destacat en aquests temps, quan 
moltes persones s’han quedat sense treball.

Campofrío (2012) – El currículum de todos Campofrío (2012) – Los mejores humorístas

Al•lusió directa a la crisi amb la imatge d’una 
portada d’un diari que diu que la crisi continua. 

Impacte a l’inici amb la imatge d’una pandereta 
en forma de España per simbolitzar el “país 
de pandereta”. També apareix un noi amb un 
cartell que anuncia “nuestro país  en la cola de 
educación”.

Campofrío (2012) – Hazte extranjero
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5.7. Característiques del missatge

5.7.1. To del missatge

Pel que fa al to dels missatges aquest és positiu en 

un 68% dels anuncis analitzat, això significa que 

inclou missatges esperançadors, d’optimisme i il•lusió. 

Contràriament, el 32% restant està classificat com 

un missatge neutral en el qual el discurs no apel•la 

a l’esperança sinó que es limita a explicar uns fets o 

descriure una situació.

5.7.2. Pes del missatge

Per altra banda, els missatges es podien classificar en absolut, preponderant, mitjà, 

escac o inexistent en funció del pes que aquest tingués en l’anunci en general i en la 

seva interpretació. En aquest sentit dels 102 anuncis, 10 tenen un pes absolut en el 

missatge:

Gràfic 10. To del missatge
Font:  Elaboració pròpia

2009                         Telefònica Resistiré
2009 La Gaceta de los negocios 20 años hablando de números
2009                                      Campofrío Elena Salgado
2010                                          Telefònica Las grandes frases del año
2010                                              Marcilla Café para todos
2010                    Fundación Confianza Proyecto confianza
2010                                                      Flex Renovación
2012                               Leche Asturiana Crecer
2012                                          Campofrío El currículum para todos
2013                                         Campofrío Hazte extranjero

        Any                              Anunciant        Campanya

Taula 3. Campanyes pes absolut en el missatge
Font:  Elaboració pròpia
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5.7.3. Missatge destacat

Una de les expressions que més s’han repetit en els anuncis que parlen de conseqüències 

de la crisi des del 2009 fins el 2013 ha estat: ¡Con la que está cayendo! Aquesta 

expressió s’ha repetit en campanyes com la de Flex (2009) Sobre un dinerito, Aquarius 

(2010) Pueblecitos, Campofrío (2010) Los mejores humoristas, Plátano de Canarias (2013) 

Lluvia de plátanos. A continuació es diferencien els missatges positius i els negatius.

[En épocas de inestabilidad la venta de pintalabios de color rojo 
se dispara] [La gente busca formas de sentirse segura y protegida]

[Ya no hace falta que me ayudéis, soy Álbaro Garcia y ya tengo 
trabajo]

[Los planes de pensiones ahora van por la mitad, la bolsa está por 
los suelos] [Con la que está cayendo, ¿dónde va a estar mejor el 
dinero que aquí debajo?] [No dependemos de Wall Street] [Sobre 
un dinerito como que se duerme más tranquilo]

[En los momentos difíciles hay que tender la mano] [Si estás 
buscando trabajo...] [Pago un tercio ahora, y el resto cuando 
encuentre trabajo]

[En Marcilla creemos que en momentos como éste estar unidos 
es más importante que nunca]

[Yo creo en la palabra arreglar, vamos a arreglar esto] [Es que si 
no lo arreglamos nosotros, ¿quién lo va a hacer?] [Todo es un 
mensaje constantemente negativo, que no invita a tirar adelante] 
[La gente dice que la crisis está fuera, pero al final ha entrado 
en nuestras vidas] [Tenemos que recuperar nuestra confianza 
para seguir adelante] [contagiar la esperanza igual que se ha 
contagiado el pesimismo]

[Un Mundial no lo ganan once, lo ganan 46 millones de personas]

[Cuando menos piensas sale el sol] [Este año brindemos para que 
salga el sol y que brille más que nunca]

[Nos devolvisteis la ilusión, nos hicisteis gritar y volver a soñar. 
Y recuperasteis algo maravilloso, el orgullo de ser español] [El 
pasado no cuenta, todo vuelve a empezar]

[Ahora que estamos un poco de bajón vienes a conquistarnos, 
¿no?] [Nosotros con muy poco nos venimos arriba] [Cada vez que 
suena -nuestra canción- los problemas desaparecen] [Tenemos 
amigos, nuestro equipo de futbol, nuestros abuelos] [Celebra lo 
que tienes]

  Missatges                                        Anunciant       Campanya

Ibercaja

Sanitas

Flex

Alian Afflelou 
Óptico

Marcilla

Fundación 
Confianza

Cruzcampo

Freixenet

Adidas 
Performance

Mahou

Lipstick

Protección de 
pagos en caso de 
desempleo

Sobre un dinerito

Mano con mano 
con Afflelou

Café para todos

Proyecto 
confianza

Desafío

Sale el sol

Copa Davis

Invasión 
extraterrestre

POSITIU
S

Taula 4. Missatges positius
Font:  Elaboració pròpia
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[En estos tiempos de crisis] [A quien se le ocurre venir con los 
tiempos que corren, que hay crisis, que no se puedo] [Yo viví 
momentos peores que éste]

[¡Vaya añito nos espera!]

[Estamos en un momento muy difícil y no podemos competir 
contra los fabricantes de fuera]

[Me han despedido] [Ahora más que nunca la gente necesita 
sentirse cerca de la gente]

[Una pérdida de esta magnitud a causa del desempleo se traduce 
en recesión] [Si las becas aumentan en más de 4,000,000 de € 
estaremos hablando de progreso] [Se estima que las hipotecas 
acumulen un total de 90,000 impagos, eso se traduce en deuda]  
[Y si el endeudamiento de las familias aumenta en esta cantidad 
esto supondría que no hubiera baby boom]

[Dicen que las bancas y las cajas ya no prestan dinero, no dan 
crédito a las empresas] [Dicen que el futuro será gris] [Ayudamos 
a ver las cosas de otro color] [Ahora más que nunca queremos ser 
tu banco]

[Este año el 70% de las familias no podrá irse de vacaciones al 
extranjero]

[Adiós insomnio, hipotecas basura, especuladores, oportunistas 
de las desesperanza. Adiós desvelos, índices bursátiles, fusiones 
bancarias, IPCs, PIBs. Adiós crisis, la del ladrillo, la financiera 
y todas las crisis que estáis por poner nombre. Adiós a los que 
mandan] [Ahí os quedáis, porque podéis quitarnos el sueño, pero 
no las ganas de soñar]

[Nunca se habían vendido tantos antidepresivos como ahora] 
[Sin trabajo y con noticias que no paran de decir lo malos que 
somos] [Los jóvenes, la generación más preparada de la historia]  
[La fuerza de la gente ha puesto todo el mundo de acuerdo en el 
caso  de los desahucios] [(abuela), con su pensión mantiene a sus 
hijos y a sus nieto]

[somos los últimos del ránking] [tal y cómo está el patio a uno le 
dan ganas de largarse] [¿Qué hacemos con esto de abrazarnos?]

  Missatges                                        Anunciant       Campanya

Coca-Cola

Telefónica

ICO

Telefónica

La Gaceta de los 
negocios

Banco Santander

Gazpacho Alvalle

Flex

Campofrío

Campofrío

Estás aquí para 
ser feliz

Cuesta

Zapatos

Cuenta conmigo

20años hablando 
números

Dicen

No hay verano 
como el nuestro

Renovación

El Currículum de 
todos

Hazte extranjero

NEGATIU
S

Taula 5. Missatges negatius
Font:  Elaboració pròpia
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5.8. Representació dels diferents conceptes

Durant l’anàlisi dels anuncis s’ha vist com a vegades un concepte es tractava de diferent 

manera depenent de l’anunciant i la campanya que hi havia al darrere, per aquest 

motiu a continuació es descriuran com es representen alguns conceptes, els que tenen 

més d’una visió o els que es comuniquen a través de diferents elements, com l’eslògan. 

Aquest són: optimisme, precarietat laboral, moviment social, atur juvenil, estalvi, 

individu/consumidor, col•lectius vulnerables i desconfiança governamental. 

Què diuen els anuncis que parlen d’optimisme?

Els anuncis que parlen d’optimisme ho fan explicant històries del dia a dia, escenes 

quotidianes de treballadors, parelles o amics i li donen la volta per veure’n el seu cantó 

positiu . En la majoria d’aquests anuncis l’individu és el protagonista de l’anunci. A més, 

pràcticament tots els anuncis que parlen d’optimisme aquest es pot veure en el seu 

eslògan de campanya. A continuació s’adjunten uns exemples:

“Que la ilusión continúe” (Once)

“Miremos el mundo con otros ojos” (Coca-Cola)

“Hecha para hacer sentir bien a la gente” (Coca-Cola)

“Hay razones para creer en un mundo mejor” (Coca-Cola)

“Celebra los Buenos momentos” (Nescafé)

“Que nada ni nadie nos quite nuestra forma de ver la vida” (Campofrío)

“Si nos unimos no habrá nadie que no lo pueda arreglar” (Fundación Confianza)

“Empieza el día  con una sonrisa” (Donut)

“Este año brindemos para que salga el sol más que nunca” (Freixenet)

Què diuen els anuncis que parlen de precarietat laboral?

El concepte de la precarietat laboral es parla de dues maneres diferents en les campanyes 

analitzades. Per una banda, els primers anuncis del 2009 que parlen d’aquest concepte 
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ho fan mostrant explícitament la història d’un treballador que s’ha quedat sense feina 

–en el cas de Telefònica i Mútua Madrileña- o un treballador que  n’ha trobat -en el cas 

de Sanitas.

Posteriorment, en els anys 2011 i 2012 es troba un missatge completament diferent 

per tractar el concepte de la precarietat laboral. Les campanyes de McDonald’s (2011) 

Lo mejor eres tu, Balay (2012) Jubilado i Donuts (2012) Vuelve el original no parlen d’un 

treballador que s’ha quedat sense feina, sinó que centren el seu discurs en explicar com 

estan de satisfets els treballadors que treballen per aquella marca. En el cas de Balay, 

per exemple es dóna molta importància al fet d’estar durant més de 30 anys  treballant 

per una empresa. Algunes expressions que utilitza la marca en aquest espot són: “Para 

mi Balay fue mi segunda casa, estuve 33 años y muy a gusto”, “Es un orgullo haber 

trabajado aquí”.

Mútua Madrileña (2009) – Soy Balay (2012) – Jubilado

Dues maneres diferents de representar el món laboral durant la crisi en els anuncis. A L’esquerra amb 
l’anunci de Mútua Madrileña (2009) el protagonista és noi que s’ha quedat a l’atur. A la dreta Balay (2012) 
en canvi, aposta per agrair el treball del seus treballadors i remarca el temps que fa que hi treballen.
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Què diuen els anuncis que parlen de moviment social?

Telefónica (2011) i MSN (2011) són les dues úniques marques que han tractat l’aparició 

de nous moviments socials. En el cas de la primera, aquesta hereta del moviment del 

15-M d’aquell mateix any el concepte assembleari i l’aprofita per comunicar que és una 

marca que escolta al seu públic. Per altra banda, en el cas de MSN aquesta parla de el 

moviment Punk sense referir-se directament ni com a eix central de la campanya.

Què diuen els anuncis que parlen d’atur juvenil?

Es tracta el concepte de la fuga de cervells a través d’un protagonista que s’ha vist 

obligat a marxar a treballar fora. L’únic anunci que hi ha que parli d’aquest concepte 

és el de Marcilla (2013) Viajes Marcilla i ho fa explicant una realitat, amb un llenguatge 

dramàtic. 

Telfónica (2011) – SMS Gratis

Marcilla (2013) – Viajes Marcilla



                El discurs publicitari de les marques en un context de crisi econòmica [57]

Què diuen els anuncis que parlen d’estalvi?

Aquests expliquen principalment de quina manera podries estalviar si compressis 

aquella marca. Les marques utilitzen paral•lelismes per representar aquest estalvi. 

En el cas d’Iberia (2009), per exemple, l’expressió “apretar-se el cinturó” és l’eix de la 

campanya.

Altres marques com Telefònica (2009) ho representen amb la mítica “Cuesta de 

enero” per incidir en l’esforç que han de fer algunes famílies en algunes èpoques o El 

Corte Inglés (2009) amb el concepte de “per a totes les butxaques” per vendre preus 

assequibles i que permetin gastar menys.

Què diuen els anuncis que parlen d’individu/consumidor?

Aquest és el concepte que més predomina en els anuncis analitzats. En els anuncis on 

apareix aquest concepte l’individu o el propi comprador de la marca és el protagonista 

de la campanya. Amb això, s’aconsegueix transmetre un missatge més proper que 

comunica directament amb l’espectador el qual veu una història que li resulta més 

familiar ja que s’hi pot sentir identificat. La majoria dels anuncis que s’opta per utilitzar 

aquest recurs no presenten la marca fins al final de l’espot. Un exemple és el de Campofrío 

(2009) amb la campanya Elena Salgado, on es mostra la part més humana d’una mare 

com qualsevol altra comparant-la amb la Ministra d’Economia, Elena Salgado. Totes les 

escenes de l’anunci ensenyen el seu dia a dia, com puja la família, els nens o com es 

queixa contra les autoritats.

Iberia (2009) – Cinturón
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Què diuen els anuncis que parlen de col•lectius vulnerables?

Els col•lectius vulnerables que s’han identificat en els anuncis han estat: 

- Noi patint fam – Marcilla (2010) Café para todos.

- Gent sense sostre que viuen al carrer – Aquarius (2010) El camino de los encuentros.

- Pare de família que ha hagut de marxar a treballar fora del país – Coca-cola 
(2012) Jecek. 

- Persones amb discapacitat física – ONCE (2013) Fuente de energia.

- Persones amb malalties – Marató de TV3 (2013) Solidaritat.

Què diuen els anuncis que parlen de desconfiança governamental?

Expressen un rebuig absolut contra tots els corruptes, els responsables de la crisi i els 

empresaris culpables de la situació actual. L’anunci de Flex (2010) és especialment molt 

explícit en aquest concepte, es mostra una clara sensació d’indignació i rancor cap a 

aquests personatges públics.

Campofrío  (2009) – Elena Salgado
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Conceptes destacats

Abans d’analitzar el anuncis, prèviament s’han definit els conceptes principals que 

s’analitzarien per fer l’anàlisi sòcio-hermenèutic, per tant a l’hora de fer aquesta classificació 

es partia d’un coneixement nul dels anuncis que es seleccionarien després. Tot i així, dels 16 

conceptes 15 s’han identificat en les campanyes, el que demostra que pràcticament totes 

les conseqüències i els àmbits afectats per la crisi econòmica s’han expressat en les 

campanyes publicitàries dels darrers 6 anys.

Estratègia de les marques

La majoria de les marques han adaptat la seva estratègia comunicativa a la nova realitat social 

que estan vivint els consumidors. La reducció del consum, el sorgiment de marques blanques 

i les preocupacions del públic objectiu han estat claus per desenvolupar aquest nou marc 

estratègic. Un dels primers canvis s’ha notat amb l’afany de connectar emocionalment 

amb el públic, a causa del canvi de paradigma existent entre la comunicació empresarial i 

publicitària i la presència continua de la crisi en l’imaginari col•lectiu.

Per altra banda, les marques que es veuen obligades a guanyar-se la confiança dels 

consumidors, com és el cas de les assegurances i les finances, aquestes han optat per fer 

una campanya orientada a l’individu i el consumidor.

Una de les conclusions a les quals també s’ha pogut arribar fent aquest treball, ha estat que 

en la majoria dels casos les marques utilitzen un llenguatge tan proper a l’espectador que 

fa que molts de nosaltres no ens adonem que ens parlen de conseqüències de la crisi, 

a no ser que l’anomenin explícitament. Aquest ha estat un dels factors principals que ha fet 

que sorprengués la quantitat final d’anuncis que s’han trobat en aquest anàlisi, ja que quan 

es va plantejar al principi personalment tenia unes perspectives més baixes en nombre final 

d’anuncis trobats.

6. CONCLUSIONS
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Hipòtesis plantejades

Per altra banda, aquest treball ha deixat un conjunt de conclusions i valoracions generals al 

voltant de l’objecte d’estudi que han ajudat a corroborar les hipòtesis que s’havien plantejat 

al principi. La hipòtesi general feia referencia al fet que la crisi econòmica i les seves 

conseqüències socials influïen directament en el discurs que les marques utilitzen 

per vendre el seu producte, un fet completament cert després de veure com moltes 

de les campanyes que tenien un pes absolut o preponderant del missatge adaptaven les 

conseqüències de la crisi com a eix central de l’anunci.

Paral•lelament, també s’ha observat com marques que mai s’havien endinsat a parlar 

d’aquest nou paradigma, els últims anys han apostat per una estratègia completament 

diferent. El cas de Campofrío és un dels exemples més clars, on la marca ha centrat totes les 

campanyes d’aquests darrers dos anys a parlar de conceptes relacionats amb la crisi.

La segona hipòtesi afirmava que un dels sectors que més destacaria en aquest anàlisi 

seria el sector dels serveis, ja que al oferir productes immaterials aquests els haurien 

de dotar de valors. El cert és que dels primers 8 sectors que destaquen en quantitat 

d’anuncis, 5 corresponen al sector de serveis: finances (2n en la llista), alimentació (4rt), 

telecomunicacions, cultura i oci i loteries

 Pel que fa a la tercera hipòtesi referent a que com més empatia mostri la marca cap al 

consumidor, més positiva serà la valoració que aquest farà de la marca, s’ha comprovat 

com més que fer-ne una valoració positiva de l’anunci el que sí provocarà és que aquest 

consumidor s’impliqui i connecti emocionalment amb la marca.

Finalment la última hipòtesi afirmava que els bancs i les caixes tenen un paper destacat 

a l’hora de comunicar els seus serveis en aquests temps, fet que els feia tenir una 

comunicació més empàtica, personal i propera. A través de la gràfica sobre els sectors que 

més destacaven es pot corroborar aquesta darrera hipòtesi, en la qual es mostra com el 

sector de les finances és el segon amb quantitat d’anuncis. La majoria no parlen directament 

de la crisi econòmica com a tal, sinó que ho fan reforçant altres conceptes que han sorgit 

arran aquest nou paradigma, com són la importància de l’individu i els nous valors socials. 

Així doncs, aquest sector també ha adaptat la seva estratègia publicitària enfocada a un 

discurs més personal i humà. 
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Limitacions i altres valoracions del treball

Analitzar la relació que hi ha entre l’objecte d’estudi i una realitat actual com és la crisi 

econòmica, fa que sigui complicat partir d’un marc d’anàlisi concret i teòric que analitzi 

ambdues parts i obliga a fer una recerca per separat dels dos marcs, per una banda les 

conseqüències socials i per altra formes d’analitzar el discurs publicitari.

Una altra limitació ha estat el temps de visualització i anàlisi de les campanyes. Els temps 

que s’havien fixat en un principi per fer la part empírica no comptaven que la mostra 

d’anuncis a analitzar s’enfilaria fins als 2.000, fet que ha obligat a allargar el calendari previst 

destinat a aquesta part del treball. Per altra banda, tampoc s’ha pogut accedir a l’Anuari del 

2013 i ha fet que les dades per aquest any no fossin representatives estadísticament per 

l’estudi.

Tot i així, l’eina més útil i essencial d’aquest treball ha estat la taula d’anàlisi per valorar cada 

anunci. A partir dels elements que s’han escollit s’han pogut extreure gran quantitat de 

resultats referents a diferents parts del discurs publicitari.

Futures línies d’investigació

Com s’ha pogut comprovar, el focus central d’aquest treball ha estat el missatge i les seves 

característiques dins les campanyes audiovisuals. Tot i així una altra línia d’investigació sobre 

la qual es podria treballar és des d’una perspectiva de l’emissor, sobre quina oportunitat 

veu l’anunciant o quins objectius espera aconseguir incloïen el paradigma econòmic en el 

discurs de la seva marca.

 De la mateixa manera, també es podria estudiar el mateix objecte d’estudi però des de la 

perspectiva del consumidor i receptor de la peça analitzant quina és la seva interpretació i 

com relaciona la campanya amb la crisi o, pel contrari, no l’impacta la escena pel fet que ja 

la té integrada en el seu dia a dia.
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