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https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=yPqBzXlJitk


Michel Foucault (1926-1984)



La qüestió del poder

Tots els espais socials estan impregnats de l’exercici del poder, idea que podem
veure reflectida en les seves obres Microfísica del poder (1979) i Un diàleg sobre el
poder i altres converses (1981).

Així que, tot i que uns grups de persones quedin per sota d'altres dins de la dinàmica
de domini, el poder es troba en tot/es i està subjecte a constants negociacions
amb l'objecte d'evitar el conflicte que es pugui donar.

El poder es configura com una estratègia de convivència.

El poder és més que una llei que censura, el poder traspassa les nostres mentalitats,
configura les nostres maneres de vida i construeix discursos i sabers.



D'aquesta manera, en la societat moderna, una mecànica
de poder fonamentada en el pacte social i la sobirania
popular, encobreix un exercici subtil de poder basat en
la cohesió social i la inscripció disciplinària en el cos
dels individus, a través del treball, l'ocupació del temps, la
quadriculació total de l'espai social i la vigilància incessant.



El càstig

• Foucault observa en el càstig una funció social complexa, el càstig com a
tàctica política.

• Els mètodes punitius moderns donen pas a un domini normatiu paral·lel al
del dret penal modern.

• A finals del XVIII s'estableix un sistema d'oposicions bé/malament,
salut/malaltia, raó/bogeria, legalitat/delinqüència, adaptació/inadaptació...

• Els mecanismes de control més persistents no operen a través de la llei
sinó a través de la regularitat i l'ordre.



Els realities i les seues narratives poden 
servir com a mecanisme del poder?



BLOC II
Quan els successos 

es tornen espectacle



L’espectacularització de la violència

L'espectacle, amb els seus components de drama i de conflicte, són
característiques que han irromput en els criteris de noticiabilitat dels
mitjans i que formen part de la identitat del discurs mediàtic.

El model espectacularitzat en els mitjans es refereix a introduir
components de superficialitat, frivolitat, xafarderia, escàndol,
conflicte i drama dins de les notícies informatives i les temàtiques
d’actualitat.



Els enquadraments noticiosos són aquells creats pel medi per
centrar l'interès de la notícia vinculant-la un factor o a un altre:

• Personalització: o enfocament de la informació sobre individus
concrets.

• Protagonisme: es concedeix major protagonisme al reporter,
convertint-lo en protagonista del missatge.

• Dramatització: es dramatitzen els continguts informatius,
emfatitzant el conflicte i buscant conferir emoció a la informació.

Rodríguez Pastoriza, Francisco (2003): La mirada en el cristal, la información en televisión. Madrid: Editorial Fragua.



El conflicte com a element de l’espectacularització

Per conflicte es refereix a aquelles tècniques emprades per introduir aquest

element en les notícies a fi de donar-los un tractament espectacular:

Choque de intereses entre personas, instituciones o grupos sociales. Casi

todas las noticias contienen alguna dosis de conflictividad, que sitúa a las

audiencias en algunos de los bandos en conflicto. El léxico de los textos de las

noticias está plagado de palabras como lucha, rebelión, denuncia, desacuerdo,

sospecha, etc. En la televisión más que en ningún otro medio, la carga

persuasiva de las imágenes colabora a intensificar la dramatización de esta

realidad (Rodríguez, 2003: 55).



https://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/noticias/ferreras-tajante-en-arv-torra-ayer-fue-un-cobarde-es-una-verguenza-para-cataluna-que-sea-el-president-video_201910175da8474b0cf2647bba56f154.html


https://www.larazon.es/espana/un-padre-con-su-bebe-en-brazos-huye-de-las-llamas-que-rodean-su-casa-en-barcelona-AF25318392


“El padre del bebé de las protestas en Cataluña cuenta lo que
realmente estaba pasando en el vídeo”:

• El hombre ha lamentado que las imágenes se hayan extendido de una
forma totalmente “desinformada” y ha criticado que en ningún momento
se le haya preguntado qué es lo que ocurrió.

• En este sentido, ha subrayado que la mayoría de la información que se
ha publicado es falsa, ha negado que él se estuviera enfrentando a los
manifestantes y ha explicado que con quien se enfadó fue con los
periodistas.

Disponible en: https://www.huffingtonpost.es/entry/el-padre-del-bebe-de-
las-protestas-en-cataluna-cuenta-lo-que-realmente-estaba-pasando-en-el-
video_es_5da98082e4b0e71d65b70077



L’espectacularització
de casos de desaparició

https://www.youtube.com/watch?v=mgJf7wMMmuc


https://www.youtube.com/watch?v=HW1eWC9dJ2w


Ficcionalitzar la 
més cruel realitat: 
The Act

https://www.youtube.com/watch?v=7Un45TqPtdk


Què diferència hi ha entre 
espectacularitzar la realitat/violència 

i ficcionalitzar-la?


