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L'exposició de la intimitat, 
de la vida quotidiana i de 

l’ESTAR més que de l’ÉSSER, 
és una de les formes 
en que es tradueix 

l’espectacularització.

1988



Les relacions socials 
entre les persones 

estan mediatitzades 
per les imatges. 

Tot lo que abans 
vivíem directament, 

s’allunya ara convertit 
en una representació.

https://elpais.com/elpais/2017/03/17/videos/1489771199_637456.html


Ús de les xarxes socials per franja d’edat

https://www.mediaclick.es/blog/cual-es-la-edad-de-los-usuarios-de-las-redes-sociales/

https://www.mediaclick.es/blog/cual-es-la-edad-de-los-usuarios-de-las-redes-sociales/


https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-anual-redes-sociales-iab-spain-2019_vreducida.pdf










Los contenidos más populares actualmente y que atraen mayor 
audiencia son los siguientes:

• Fotografías.

• Ilustraciones.

• Videos.

• Streaming.

• Storytelling.

• Historias.





Segons Debord, el capitalisme tardà està obsessionat per 
les imatges i les aparences; que es troben per damunt de 

la REALITAT I l’EXPERIÈNCIA.



Hem acabat convertint-nos 

en un producte més?

La nostra vida s’ha convertit

en un espectacle?



Activitat

https://www.youtube.com/watch?v=EGgHWGO1_TA
https://cadenaser.com/ser/2018/03/19/ciencia/1521443415_383715.html


BLOC I

Quan la vida 
es torna espectacle



TELEREALITAT

Gènere de televisió que s'encarrega de documentar situacions
sense guió, en les quals interactua un elenc que fins llavors és
desconegut.

Aquest gènere usualment ressalta allò dramàtic i conflictiu de la
vida dels personatges, cosa que el compara amb el gènere
documental.

Utilitza diferents elements estandarditzats on l'elenc expressa
els seus pensaments, i inclusivament serveixen com a narradors
del programa.



Fuente León, Lucía.

Telerrealidad. El fin de la

información en televisión



Telerealitat
celebrities



Què hi ha de real 

en els reality show?

Keeping up with the Kardashians (2007-2017)

https://www.youtube.com/watch?v=L16ortnAlhE


Quins elements es poden 
considerar “reals” 

i en quins altres poden 
intervenir els productors?



https://www.lavanguardia.com/series/20190923/47561287966/kim-kardashian-premios-emmy-2019-broma-burla-kendall-jenner.html


«Spin-off»

Sèrie derivada, una sèrie de televisió derivada d'una d'anterior, de la 
qual aprofita la popularitat d'un personatge per fer-lo protagonista del 
nou relat, sovint en un context espacial diferent. El terme derivat -ada
també s'aplica a pel·lícules, sagues, programes de ràdio, videojocs, etc.





Kam Kardashian (Ryan Logan, 2012)







Las Campos (2016-2018))

https://www.telecinco.es/lascampos/videos/mejor-primer-programa-Campos_5_2229750005.html


Aquesta sèrie de televisió ens
introdueix dins d’un reality show i ens
mostra fins a quin punt els guionistes
intervenen en els successos que es
donen en el mateix.

(Unreal, Marti Noxon i Sarah Gertrude
Shapiro, 2015-2018)

https://www.youtube.com/watch?v=jqSHn8xR3HM

