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“No importa el que siguis. L'important és com ho 

venguis.” 

Lema de la sèrie de televisió «Mad Men». 

 

“En gairebé tots els casos, la nostra manera 

d'expressar-nos és la nostra manera de ser. La 

màscara és el rostre.” 

Susan Sontag.1 

 

“Tothom amaga alguna cosa, la qual cosa em sembla 

relativament sa. Si les persones fossin cent per cent 

honestes, seria un malson!” 

Jon Hamm.2 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 	  Brox	   Santiago,	   Ó.	   (Juliol	   2009).	   Mad	   Men:	   “La	   estética	   de	   lo	   imaginado”	   dins	   de	  
L’Atalante:	  Revista	  de	  estudios	  cinematográficos,	  p.	  20-‐25,	  pàg.	  22.	  
2	  Joyard,	  O.	   (2010).	   “Fuera	  de	  serie”	  dins	  de	  Los	  Inrockuptibles:	  La	  revista	  de	  música,	  cine,	  
libros,	   etc.,	   14	   (153	   del	   desembre	   2010),	   44-‐48.	   Recuperat	   04	   de	   febrer	   del	   2012,	   a	  
http://www.losinrocks.com/wp-‐content/uploads/2010/12/madmen-‐153.pdf	  ,	  pàg.	  48.	  
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RESUM  
 

El present Treball Teòric de Fi de Grau en Teories de la Comunicació té com objecte 

d’estudi l’anàlisi de la masculinitat en la ficció americana Mad Men (AMC, 2007-act.).  

 
Existeix una passió per les sèries de ficció. Aquestes sèries, algunes considerades d’alta 

qualitat, estan atrapant a milions de persones en tot el món. Són obres que s’han 

apoderat de les nostres sales d’estar per convertir-se en el gran espectacle de les nostres 

vides i alhora en el més gran entreteniment de la llar. Les seves històries, una mescla 

entre l’art, l’economia, la cultura i la societat, mereixen la nostra atenció ja que ens fan 

reflexionar sobre el nostre món, els estils de vida, les modes, les dietes o fins i tot sobre 

els nostres vicis. Però no només són les històries. Hem de parlar també de la capacitat 

que tenen algunes ficcions (i els seus guionistes) de presentar uns personatges que 

captiven i penetren en la consciència del públic; uns protagonistes que es converteixen 

en familiars i pels quals el públic se sent identificat en bona mesura. Aquesta 

característica s’articula de forma molt cuidada i rica en un relat innovador com és Mad 

Men i els corresponents publicistes de Madison Avenue liderats per Don Draper. 

 

L’objectiu principal d’aquest Treball de Fi de Grau és estudiar la masculinitat i els 

models de masculinitat que es construeixen a la ficció Mad Men, creada per Matthew 

Weiner a l’any 2007. Per fer-ho s’analitzen els tretze episodis de la primera temporada, 

emesos de juliol a octubre del 2007. Es proposa un treball d’investigació centrat en 

l’anàlisi de contingut i recolzat amb l’anàlisi textual, de cara a descobrir la representació 

de la masculinitat d’aquells homes “ofegats” en cigarrets i alcohol que van donar lloc i 

forma al modern ‘somni americà’. 
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ABSTRACT  

The current Theoretical Final Work of Bachelor’s Degree in Theories of 

Communication has the aim of studying the analysis of the masculinity in the American 

Television series Mad Men (AMC, 2007-).  

	  
There is a passion for fiction series. These series, some of them considered of high 

quality, are attracting millions of people around the world. They have taken possession 

of our living rooms in order to become the great show of our lives and also the biggest 

home entertainment. Their stories, a mix between arts, economy, culture and society, 

deserve our attention as they make us think about our world, lifestyles, fashion, diet and 

even vices. But it is not only the stories. It has also to be mentioned the capacity that 

some fiction series –and their scriptwriters- have in order to present characters that 

captivate and penetrate the audience conscience. Those characters become family 

members and the audience becomes identified with them to a certain extent. That 

feature articulates itself in a very careful and rich way in such an innovative story as it is 

Mad Men and the Madison Avenue publicists leaded by Don Draper.  

 

The main aim of this Final Work of Bachelor’s Degree is to study the masculinity and 

the roles of masculinity that are constructed in the fiction series of Mad Men, created by 

Matthew Weiner in 2007. In order to do that the thirteen episodes of the first season of 

the series (aired from July to October 2007) will be analyzed. The investigation work 

that is presented is centered in the analysis of the content and is based on the textual 

analysis in order to discover the representation of the masculinity in those men 

“suffocated” in cigarettes and alcohol who gave birth to the ‘American dream’. 
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PRÒLEG  

El dia que vaig iniciar els meus estudis universitaris, els meus gustos i interessos personals i 

formatius (o professionals parlant sobre perspectives de futur) van canviar. Iniciava els 

quatre anys del Grau en Comunicació Audiovisual després d’un CFGS lligat a l’àmbit de la 

producció i la gestió de productes audiovisuals. La meva afició estava en el cinema i en la 

producció del que tothom anomena el setè art. Però a mesura que anaven passant els 

trimestres, les assignatures i els dies, aquests gustos quedaven relegats cap a un nou món 

que coneixia però que havia ‘desprestigiat’ de mala manera i inconscientment: la televisió, i 

sobretot, la ficció seriada americana. 

 

Abans d’iniciar la meva formació universitària havia tingut interès en ficcions americanes 

com les franquícies de C.S.I., la paranormal Expediente X o la misteriosa Murder One, així 

com també alguns capítols de Friends anys enrere. Però sobretot, gaudia de les ficcions 

nacionals; sèries com Los Serrano, Los Hombres de Paco, 7 Vidas, Aida o més de casa i de 

Catalunya com les sit-com Plats Bruts i algun dramàtic com Ventdelplà o Porca Misèria. 

Però va ser gràcies a assignatures com Història de la Televisió amb en Sergi Sánchez, el 

primer any de carrera, o Formes de la Narració Serial i Història dels Gèneres Audiovisuals 

en el segon any, quan vaig descobrir i obrir els ulls amb les sèries de ficció americanes i el 

que podien arribar a transmetre. Com molt bé afirma Luis Segura3 en el seu llibre, són 

productes que poden arribar a oferir a l’espectador i a qualsevol persona interessada pel seu 

món hores apassionades tant de diversió com de reflexió.  

 

Aquestes ficcions són autèntiques obres audiovisuals de qualitat en les quals es pot 

contemplar veritable cultura, alhora que transmeten conceptes mitjançant les imatges. I 

esmentar el concepte qualitat en les ficcions seriades, sobretot de les americanes, és un 

reconeixement. Com molt bé afirma l’Eva Pujadas en el seu llibre, en els últims anys ja no 

és dubta en categoritzar programes de ficció com Los Soprano, Expediente X o Los 

Simpson, etc. amb aquesta idea de «qualitat», anant més enllà dels programes de producció 

pròpia suggerits per alguns documents com també d’aquells programes considerats seriosos 

o informatius/educatius (Pujadas, 2011: 16).  

 

Des d’aleshores, les ficcions seriades americanes s’han convertit en el meu company de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Luis	  Segura	  en	  el	  seu	  llibre	   ‘La	  Cultura	  en	  las	  series	  de	  televisión	  y	  Laudatio	  Humanitatis’	  
(2011)	  realitza	  una	  reflexió	  sobre	  la	  cultura	  i	  les	  sèries	  de	  televisió	  i	  com	  aquestes,	  per	  les	  
seves	  característiques	  i	  elements,	  es	  converteixen	  en	  un	  autèntic	  fenomen	  televisiu.	  	  
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viatge en els darrers tres anys de carrera. Ficcions com El ala oeste de la Casa Blanca, Los 

Soprano, 24, Lost i especialment Mad Men (objecte d’estudi en el present Treball de Fi de 

Grau) m’han servit com a obra audiovisual per realitzar algun treball o com a pretext per 

iniciar alguns dels assaigs acadèmics que he hagut de realitzar durant aquests anys de 

formació. Però entrant més en profunditat en aquestes obres, existia un element en elles que 

veritablement em seduïa i que personalment esdevenia la causa principal de la meva 

fascinació i seguiment: els protagonistes. Moltes d’aquestes sèries estan protagonitzades per 

uns personatges que cada vegada més deixaven de banda el paper d’heroi clàssic per passar 

a adquirir un paper d’heroi més quotidià i més proper al d’antiheroi, és a dir, ficcions 

actuals on els protagonistes poden ser des d’un mafiós desencantat a un forense amb 

actituds d’assassí en sèrie (Segura, 2011: 17). Uns personatges (o protagonistes) captivadors 

des del primer capítol i que permeten deixar de pensar –durant uns instants- en aquella idea 

típica de la televisió com a «caixa tonta» alhora que, des del meu punt de vista, l’espectador 

dels nostres temps pot també reconèixer el pitjor d’un mateix. 

 

Però a banda d’aquesta motivació i fascinació per les obres de ficció i els protagonistes 

masculins, l’interès de la recerca i l’estudi de Mad Men radicava també en la necessitat 

d’aportar uns coneixements en l’àmbit i estudi de la masculinitat en la ficció seriada. S’ha 

estudiat i treballat molt la feminitat i la construcció de la identitat en el cinema espanyol i 

americà així com també en les ficcions seriades corresponents a l’anomenada segona era 

daurada de la televisió. Però alhora s’ha deixat una mica de banda el concepte i la idea de 

masculinitat treballada fins al moment a partir d’estudis i models estipulats per teòrics com 

Kimmel, Connell o Badinter aplicables i/o adaptables avui dia en les obres audiovisuals 

contemporànies.  

 

Seguint amb aquest interès i fascinació per les sèries de ficció i amb els personatges 

masculins, em va sorgir l’interès per descobrir i tractar el concepte i models de masculinitat 

en la ficció Mad Men; una sèrie estrenada l’any 2007, protagonitzada per uns homes i dones 

on els seus conflictes, eixos centrals de la història, segueixen sent vàlids en els nostres dies. 

Un producte audiovisual que pot semblar literalment un retrat del nostre passat però que en 

realitat és un molt encertat i acurat anàlisis i treball del nostre present. 	  

	  
Xavi Grabolosa Carrera 

Alumne del Grau en Comunicació Audiovisual	  
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1.- INTRODUCCIÓ  
 

“Em començo a adonar que tot sobre el que escric és sobre 
canvi, i que és perquè vivim en un temps de tremends canvis i ja 
no pots fer com si no succeïssin.” 
 

Matthew Weiner, creador de Mad Men.4 
 
 

La vida i el dia a dia estan plens de canvis per molts motius; parlem d’uns canvis que, 

com afirma el guionista i creador televisiu Matthew Weiner, no és poden obviar i que 

per tant, s’han d’encarar, acceptar-los i/o tenir-los en compte. Si el segle XX és 

denominat per a molts teòrics, entre elles la Dra. Victoria Sau5, com el «segle de les 

dones» -en vincular-se (i marcar-se) especialment pels canvis socials i ideològics 

introduïts a Occident per determinats grups oprimits vinculats al sexe, la raça en busca 

de reconeixement i un tracte equitatiu- el segle XXI el podríem denominar inicialment, i 

en especial aquests primers anys transcorreguts, com el de «l’estudi de la identitat 

masculina». Aquestes reivindicacions socials han generat ‘canvis’ en les relacions entre 

els homes i les dones, especialment en els àmbits econòmics, polítics i socials, i han 

suposat també l’aparició d’un debat sobre el significat de «masculí» i la visió de la 

masculinitat (Alsina, C.; i Borràs, L; en Segarra i Carabí: 2000; 85).  

 

Com afirma Juan F. Plaza en el seu llibre, “des que som nens, el nostre sexe és 

important pels altres. El primer que es pregunta quan neix un bebè és si és nen o 

nena.” 6  Però com que estem davant d’un concepte (masculinitat) ‘variable’ i 

susceptible de debat, podem considerar que el sexe no és l’única variable influent que 

marcarà la identitat masculina. En primer lloc, la família i el context/entorn dels futurs 

bebès assumeixen el rol de ‘primera presa’ de contacte i font d’aprenentatge, ja que ells 

tenen una idea (expectatives) que transmetran al bebè en els seus primers anys de vida; 

uns valors i/o concepcions marcats per la imatge d’ ‘home tradicional i ideal’ (model 

hegemònic) i en el qual es subordina la figura femenina de cara a mantenir i fer 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Noain,	   I.	   (19	  maig	  2012).	   “Mad	  Men:	  El	  humo	  y	  el	   alcohol	   toman	  mañana	  Canal	  +”	  a	  El	  
Periódico	  de	  Catalunya,	  p.	  60-‐61,	  pàg.	  60.	  
5	  La	  Dra.	   Victoria	   Sau	   en	   el	   seu	   capítol	   titulat	   “De	   la	   facultad	  de	  ver	  al	  derecho	  de	  mirar”	  
recollit	  a	  Segarra,	  M.,	  i	  Carabí,	  A.	  (2000).	  Nuevas	  masculinidades	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Icaria,	  
pàg.	  39.	  
6	  Sangro,	   P.,	   i	   Plaza,	   J.F.	   (2010).	  La	  representación	  de	   las	  mujeres	  en	  el	   cine	  y	   la	   televisión	  
contemporáneos	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Laertes,	  pàg.	  23.	  
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‘sobreviure’ la idea d’home. Són unes concepcions que recull de forma molt acurada 

l’antropòleg mexicà Daniel Cazés, considerat com un dels teòrics més importants en els 

estudis sobre les relacions home-dona. Segons Cazés hi ha vuit concepcions que 

esdevenen importants: 

 
a) Els “homes de veritat” són diferents a qualsevol home que no s’ajusta a les 
normes acceptades com ineludibles de la masculinitat dominant. 
 
b) Qualsevol activitat, actitud o conducta identificada com a femenina degrada els 
homes que les accepten. 
 
c) Els homes no han de sentir emocions que tinguin semblança amb les identificades 
com a femenines. 
 
d) La capacitat i el desig de dominar als altres i de triomfar en qualsevol 
competència són característiques essencials de la identitat dels homes. 
 
e) La duresa i la capacitat de ser la sustentació de la família són els aspectes 
masculins de major valor. 
 
f) La companyia masculina és preferible a la femenina. 
 
g) La sexualitat dels ‘homes de veritat’ és un mitjà per demostrar la superioritat dels 
homes i el seu domini sobre les dones. 
 
h) En casos extrems, els homes han de lluitar contra altres homes, matar o morir a 
mans d’altres, per la qual cosa refusar fer-ho és demostrar covardia i ser “poc home.” 

 
Concepcions que els nens interioritzen des de petits segons Cazés (Cazés, 2001: 41)7. 

 
Amb el pas dels anys i el corresponent creixement evolutiu del infant, la pertinença a 

una determinada classe social, l’ètnia, l’escola, els amics, el barri, les relacions 

personals i professionals, etc. són factors que ‘sumen’ per ajudar a reforçar la 

idea/valors de masculinitat que havien adquirit en els seus primers anys de vida. Per tant 

s’ha d’entendre inicialment la masculinitat com un concepte on té molt a veure el 

context sociocultural, històric i econòmic. 

 

Però si hem fer una menció especial a un dels factors que resulten clau en aquesta 

construcció, reforçament o manteniment de la masculinitat, hem de mencionar els 

mitjans de comunicació ja que aquests adquireixen una gran responsabilitat en la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Cazés,	   D.	   (2001).	   La	   perspectiva	   de	   género:	   Guía	   para	   diseñar,	   poner	   en	   marcha,	   dar	  
seguimiento	  y	  evaluar	  proyectos	  de	  investigación	  y	  acciones	  públicas	  y	  civiles	  (1a	  ed.).	  Mèxic:	  
CONAPO-‐UNAM	  CEIICH-‐Inmujeres,	  pàg.	  41.	  
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construcció de la nostra identitat. Com afirma Marta Segarra8, difícilment no existeix 

avui dia ningú que no estigui exposat o en contacte amb algun dels mitjans de 

comunicació de masses existents, ja sigui la premsa escrita, la ràdio, Internet, el cinema 

o molt especialment la televisió. Són especialment aquests dos mitjans, a través de 

gèneres com la ficció dramàtica o comèdia, l’entreteniment o la publicitat, els que 

transmeten de manera més ‘amplia’ valors, models i actituds que influeixen sense cap 

mena de dubte en la construcció de les identitats personals i del que pensem que ha de 

ser la masculinitat. 

 

En l’actualitat ja existeix una amplia corrent d’investigadors que centren els seus 

esforços en l’estudi del gènere des del punt de vista de la masculinitat. Però com molt 

bé afirma Josep M. Armengol, editor d’un dels volums més importants en relació a la 

masculinitat i als congressos portats a terme a Barcelona entre 2003-2007, “són països 

com els Estats Units, Anglaterra o Austràlia els que han anat consolidant els estudis 

sobre masculinitat i la recerca sobre el gènere masculí, mentre que a Espanya encara 

el treball en aquest àmbit se situa en una fase molt incipient.”9  

 

I amb la voluntat d’aportar el meu ‘granet de sorra’ en aquest camp de recerca sorgeix 

aquest Treball Fi de Grau en Teories de la Comunicació, que és l’oportunitat perfecte 

per fer un estudi vinculat entre comunicació i la perspectiva de gènere (representació de 

la masculinitat) a través d’un anàlisi de contingut i textual en la sèrie dramàtica Mad 

Men; una sèrie que forma part d’un gènere que Orozco (Orozco en Arenas, G; 2009; 5) 

considera clau, juntament amb les telenovel·les, per estudiar les construccions i 

representacions mediàtiques de gènere; que és també una obra audiovisual 

contemporània que representa i treballa les vores de la masculinitat tradicional, fet que 

ens permet “repensar l’ideal d’home”; i que per últim és una obra protagonitzada per 

uns homes amb els quals podem descobrir/treballar el que la web elmundo.es defineix 

com a masculinitat: “conjunt de característiques considerades pròpies de l'home.”10 Un 

concepte que va més enllà d’unes característiques i que nosaltres volem ampliar i/o 

redescobrir amb la realització d’aquest treball. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Segarra,	  M.,	  i	  Carabí,	  A.	  (2000).	  Nuevas	  masculinidades	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Icaria,	  pàg.	  151.	  
9	  VV.AA.	  (2007).	  Masculinitats	  per	  al	  segle	  XXI:	  Contribucions	  als	  congressos	  de	  masculinitat	  
a	   Barcelona,	   2003-‐2007	   (1a	   ed.).	   Barcelona:	   Centre	   d’Estudis	   dels	   Drets	   Individuals	   i	  
Col·lectius	  (C.E.D.I.C.),	  pàg.	  12.	  
10	  http://www.elmundo.es/diccionarios/	  
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2.- MARC TEÒRIC  

2.1. MASCULINITAT 

“Masculinidad no es sinónimo de hombres, sino de proceso 
social, estructura, cultura y subjetividad. No se trata de la 
expresión más o menos espontánea de los cuerpos masculinos 
sino de cómo tales cuerpos encarnan prácticas de género 
presentes en el tejido social.” 

 
Ana Amuchástegui i Ivonne Szasz.11 

 
Els mitjans de comunicació i especialment la televisió i el cinema suposen un altre 

potent mecanisme de transmissió de la masculinitat. A través de la publicitat, de les 

estratègies de màrqueting i dels diferents mitjans es transmeten models i referents 

clarament atribuïbles als homes: esportistes atlètics, pares de família que es descriuen 

com a guais i moderns i que són proveïdors de recursos, conquistadors i/o sex-symbols 

experimentats i virils que desitgen per sobre de tot expressar el seu grau de masculinitat 

als altres i en especial al sexe femení, etc.  

 

La definició de la masculinitat sempre s’ha fet, en paraules de la investigadora i 

professora Àngels Carabí12, «en negatiu»: el masculí és «allò que no és», «ni femení, ni 

ètnic, ni homosexual». La masculinitat, juntament amb la ficció americana 

contemporània Mad Men, resulta un concepte clau en el present treball, i per tant és 

important iniciar el marc teòric intentant obtenir la màxima informació i apunts sobre 

aquest concepte. Un concepte, el de la masculinitat i/o el del comportament dels homes, 

que ha esdevingut un tema social de primera línia en els darrers anys i alhora un objecte 

d’estudi per a molts teòrics i estudiosos de disciplines diferents.  

 
2.1.1. Concepte i teories sobre la masculinitat  
 
Com afirma el teòric Carlos Lomas, “no existeix una manera única i excloent de ser 

dona i de ser home, sinó mil i una maneres diverses de ser dones i de ser homes en les 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  En	  el	  seu	  llibre	  Sucede	  que	  me	  canso	  de	  ser	  hombre…	  Relatos	  y	  reflexiones	  sobre	  hombres	  
y	  masculinidades	  en	  México	   les	   investigadores	  mexicanes	   estudien	   i	   reflexionen	   sobre	   el	  
significat,	  pràctiques,	  institucions	  i	  símbols	  lligats	  a	  la	  idea	  de	  “ser	  home”	  alhora	  que	  també	  
posen	  sobre	  la	  taula	  el	  debat	  existent	  entre	  els	  conceptes	  de	  masculinitat	  i	  gènere.	  
12	  Segarra,	  M.	  i	  Carabí,	  A.	  (2000).	  Nuevas	  masculinidades	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Icaria,	  pàg.	  8.	  
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nostres societats en funció no solament del sexe de les persones” (Lomas, 2003: 12). 

Aquesta visió dóna lloc a la idea expressada i recolzada per molts teòrics que: 

 

«No se nace hombre, uno se convierte en hombre» 

«Ser hombre se hace, no se nace» 

 

Però si aprofundim en el concepte, la pregunta va dirigida a: Què s’entén com a 

concepte de MASCULINITAT? 

 

S’entén per masculinitat totes les formes d’actuar i de ser, els valors, rols i conductes 

que s’atribueixen com a essencials als homes. Aquesta manera no és fixa o invariable, 

sinó que canvia d’acord al moment històric, la ubicació geogràfica, la cultura i la 

societat. Aquesta definició, apuntada per molts teòrics, és ampliada per Lomas13 ja que 

per a ell entra en joc també el grup social, l’edat, la ideologia, la cultura, l’estatus 

socioeconòmic, l’orientació sexual, els estils de vida, i en definitiva, les maneres que té 

la persona (o individu) d’entendre i de fer el món. 

 

El diccionari de la Real Acadèmia Española defineix el concepte de masculinitat en tres 

accepcions: 

 1) Referit a aquell ser dotat d’òrgans per fecundar. 

 2) Com a pertanyent o relatiu a aquest ésser. 

 3) I en tant qualitats com masculí i enèrgic 

 

Però aquesta definició és distant del que veritablement molts autors i teòrics, en 

diferents temps, han assenyalat i estipulat com a masculinitat. Per a molts d’ells, la 

masculinitat és, tal i com hem anticipat en línies superiors, principalment una 

construcció social i cultural. Trobats en aquesta situació, resulta interessant investigar i 

esmentar a Connell (2003) ja que segons ella és possible distingir quatre enfocaments 

que han utilitzat estratègies diferents per catalogar el ‘concepte’ masculí en una persona. 

Són quatre enfocaments que es distingeixen fàcilment des de la lògica però que a la 

pràctica es combinen molt habitualment: 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Lomas,	  C.	  (2003).	  “Masculino,	   femenino	  y	  plural”.	  A:	  LOMAS,	  Carlos	  (comp.),	  ¿Todos	  los	  
hombres	  son	  iguales?	  Identidades	  masculinas	  y	  cambios	  sociales.	  Barcelona:	  Paidós,	  pàg.	  33.	  
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* Enfocament Essencialista: un enfocament que recull un tret o una sèrie de trets 

de la vida dels homes i que permet definir el nucli del masculí. Un exemple, seria la 

teoria recollida i expressada per Lionel Tiger14 que la verdadera masculinitat, que 

s’amaga internament en el compromís masculí i en la guerra, sorgeix a l’exterior davant 

moments durs i difícils. En certa manera, seria el fet de considerar l’agressivitat com a 

intrínsecament masculina. Aquest enfocament presenta una debilitat: l’elecció de 

l’essència és bastant arbitraria, donant lloc habitualment a conflictes entre els propis 

essencialistes.  

 

* Enfocament – Definició de la Ciència Social Positivista: la masculinitat és 

defineix i conceptualitza sota una idea i/o premissa: “allò que els homes realment són”. 

Aquest enfocament és la guia clau de les escales masculinitat/feminitat acceptades 

estadísticament en psicologia i també la base de les discussions etnogràfiques sobre 

masculinitat en una cultura determinada. En aquest enfocament es presenten tres 

dificultats: en primer lloc, partint del que l’epistemologia moderna reconeix sobre la 

idea que no existeix cap descripció sense un punt de vista, totes aquelles descripcions 

aparentment neutrals, suposen assumpcions subjacents sobre el gènere. En segon lloc, 

l’enfocament positivista presenta ja d’inici unes tipificacions de gènere pròpies del 

sentit comú. En tercer lloc i últim, considera només les diferències entre homes i dones 

com a grup, sense considerar les diferències i distincions pròpies (internes) de cada 

grup.  

 

* Definició – Enfocament Normatiu: la masculinitat és definida com a norma 

social per al comportament dels homes. És a dir, el concepte de masculinitat comprés 

com allò que els homes haurien de ser. Una definició molt lligada al cinema i a la 

televisió en analitzar-se personatges com John Wayne, Humphrey Bogart o 

protagonistes de gèneres policials i/o thrillers. És una visió on es critica les teories de 

rols sexuals per mesclar-se habitualment definicions normatives amb definicions 

essencialistes. A més, una definició purament normativa no aporta claredat sobre la 

masculinitat en el nivell de la personalitat, fent insostenible la correspondència entre rol 

i identitat. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Lionel	   Tiger,	   antropòleg	   d’origen	   canadenc,	   suggereix	   en	   el	   seu	   llibre	   titulat	  Men	   in	  
Groups	  (1969)	  que	  la	  guerra	  pot	  ser	  un	  part	  important	  del	  que	  es	  defineix	  com	  a	  “estètica	  
masculina”,	  comparant-‐ho	  amb	  el	  fet	  de	  conduir	  un	  automòbil	  a	  gran	  velocitat.	  	  
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* Enfocaments Semiòtics: es defineix la masculinitat mitjançant un sistema de 

diferència simbòlica, on masculinitat és conceptualitza com a no-feminitat. Aquest tipus 

d’enfocament segueix la formula de la lingüística estructural, és a dir, definint-se els 

elements a través de les seves diferències. La masculinitat és el lloc de l’autoritat 

simbòlica mentre que la feminitat és simbòlicament definida per la seva carència. És un 

tipus d’enfocament que permet obtenir una definició de masculinitat molt efectiva en 

l’anàlisi cultural, ja que permet escapar de l’arbitrarietat de l’essencialisme i les 

paradoxes de les definicions positivistes i normatives.  

 

Connell (2003) afegeix que per contemplar l’amplitud de tòpics respecte a la idea de 

masculinitat s’ha de tenir present i comptabilitzar altres elements que marquen les 

relacions: aspectes socials, econòmics, geogràfics, entre d’altres. Un seguit d’elements, 

aspectes i consideracions que permeten definir la masculinitat com “la posició en les 

relacions de gènere, les practiques per les quals els homes i les dones es comprometen 

amb aquesta posició de gènere, i els efectes d’aquestes pràctiques en l’experiència 

corporal, en la personalitat i en la cultura” (Connell, 2003: 33)15.  

 

A partir de les aportacions de Connell i enriquides amb les apreciacions de Lomas, 

trobem de la mà de Eleonor Faur (2004), sociòloga colombiana, una definició que ens 

permet comprendre aquest concepte tenint present aquesta idea de ‘construcció cultural’ 

marcada per Connell i Lomas. Faur defineix el concepte de masculinitat com: 

 

“Una construcció cultural que es reprodueix socialment dins del context social, 

econòmic i històric. La construcció es desenvolupa al llarg de tota la vida, amb 

la intervenció de diferents institucions (la família, l’escola, l’Estat, l’església, 

els mitjans de comunicació, etc.) que modelen les formes de sentir, de pensar i 

d’actuar dels homes. La masculinitat estableix posicions assignades de 

pertinença, donant un lloc privilegiat als homes dins del sistema de relacions 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 	  Definició	   recollida	   en	   el	   capítol	   de	   R.	   W.	   Connell	   “La	   organización	   social	   de	   la	  
masculinidad”	  en	  el	  llibre	  de	  Carlos	  Lomas	  (2003).	  
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socials, on per tant, no es pot parlar de masculinitat sense tenir en compte la 

forma de ser i d’actuar de les dones i les relacions de gènere.”16 

 

Diversos canvis socioculturals ocorreguts en les últimes dècades han redefinit les 

relacions de gènere i, per efecte directe, les categories de feminitat i masculinitat. No 

obstant això, l’estudi de la masculinitat des de les ciències socials no sorgeix fins fa 

poques dècades en la història. 

 

Els motius que van possibilitar l’estudi de la construcció de l’home i de la seva 

masculinitat es remunten als anys seixanta dels segle XX, a partir de l’inici d’uns 

esdeveniments socials que van marcar un punt d’inflexió en la forma de pensar i viure 

de la societat. Moviments com el dels drets civils, el feminisme, el moviment gai i el de 

la contracultura, sorgits sobretot als Estats Units, van iniciar el camí per qüestionar la 

jerarquia d’ètnia, gènere, orientació sexual en què es basava la construcció de la 

masculinitat tradicional i normativa del moment. Davant d’aquests esdeveniments 

polítics, culturals i socials i especialment davant els moviments feministes mencionats 

anteriorment i als propis Women’s Studies del moment, sorgeixen cap a finals dels anys 

setanta i principis dels vuitanta com a reacció positiva als estudis de la dona i al 

feminisme. Com molt bé reconeix i explica Kimmel, els primers teòrics que van parlar i 

teoritzar sobre la masculinitat van ser majoritàriament els psicòlegs, els antropòlegs, els 

sociòlegs i temps després, els historiadors. Però no va ser fins a finals dels anys 

vuitanta, quan el interès per la masculinitat i el gènere masculí va traslladar-se a l’àmbit 

dels estudis culturals, la literatura i les humanitats, una línia d’investigació que, des 

d’aleshores, està donant un nombre molt significatiu de publicacions i estudis dedicats a 

analitzar les representacions de la masculinitat en la literatura, el cinema, la televisió, 

etc. (Kimmel, 2008: 15)17 

 

Així doncs, a través dels Men’s Studies o Estudis de la Masculinitat segons Kimmel, es 

va començar a posar en dubte l’ home com a centre de totes les coses per donar pas a la 

realització d’aproximacions més concretes als homes reals i no a les figures com actors, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Faur,	   E.	   (2004).	  Masculinidades	   y	   Desarrollo	   Social.	   Las	   relaciones	   de	   género	   desde	   la	  
perspectiva	  de	  los	  hombres	  (1a.	  ed.).	  Colombia:	  UNICEF.	  
17	  En	   el	   llibre	   de	   Carabí,	   À.	   i	   Armengol,	   J.M.	   (2008).	   La	  masculinidad	   a	   debate	   (1a	   ed.).	  
Barcelona:	   Icaria.	   en	   el	   qual	   s’entrevista	   a	   Michael	   Kimmel	   sobre	   els	   estudis	   de	   la	  
masculinitat.	  
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reis, polítics o membres de l’alt standing. Els Estudis de la Masculinitat van suposar un 

nou enfocament teòric, una corrent d’aire fresc i una resposta a tots aquells canvis 

provocats per les dones, a través dels Women’s Studies com també d’aquells moviments 

feministes del moment. 

De tota aquesta tradició podem destacar autors com els esmentats en les línies superiors 

(Lomas, Connell, Kimmel) o d’altres com l’antropòleg David Gilmore, Enrique Gil 

Calvo o Elisabeth Badinter a través d’aportacions realitzades a mitjans dels anys setanta 

per psicòlegs com Robert Brannon i Deborah David.  

 

Una de les millors propostes i teorització sobre la masculinitat i les característiques 

d’aquesta és la realitzada per l’antropòleg David Gilmore, en la qual identifica la 

competència com una ‘forma’ i/o necessitat que té l’home de mostrar la seva 

masculinitat alhora que també suggereix com a denominador comú un esquema 

tradicional (Gil Calvo, 2006): 

 
“Gilmore también sugiere como denominador común un esquema tridimensional, con sus 
vértices centrados en las tres funciones específicas de los varones: la progenitora (paternidad), 
la proveedora (patrimonio, sustento familiar) y la protectora (defensa, seguridad).” 

 

Gilmore, com a teòric i estudiós de la masculinitat, introdueix també unes 

característiques del que per a ell la masculinitat dominant presenta: 

 
“Normalmente la masculinidad dominante incluye un elemento de heroísmo, de coraje, que 
establece que un hombre que se precie como tal no debe tener miedo y debe proteger a las 
personas a su cargo. Su naturaleza de varón protector no le permite rehuir el combate y 
además debe ser competitivo y tener éxito. Otro elemento constitutivo de la masculinidad 
tradicional es la potencia sexual, la virilidad. El hombre tiene que ser sexualmente potente, lo 
que llamamos en Nueva York un «semental». Otros factores de la masculinidad dominante son 
la necesidad de enfrentarse a retos, y también el factor económico.” (Carabí, i Armengol, 
2008: 33) 

 

Una sèrie de característiques que Pierre Bourdieu18, en el seu llibre sobre els homes i la 

“universal relació” de domini d’aquests sobres les dones, amplia i considera elementals 

de la masculinitat. Les principals creences culturals lligades a l’home i a la idea de 

masculinitat dominant segons ell són les següents: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Bourdieu,	  P.	  (2000).	  La	  dominación	  masculina	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Anagrama.	  	  
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§ Física: viril, atlètic, fort, valent, sense preocupacions sobre l’aparença o 

el envelliment. 

§ Funcional: proveïdor de la família, protector, treballador. 

§ Sexual: sexualment agressiu, experimentat, heterosexual. 

§ Emocional: inexpressiu, insensible. 

§ Intel·lectual: lògic, intel·lectual, pràctic, racional, objectiu. 

§ Interpersonal: líder, dominant, imparteix disciplina, independent, lliure, 

individualista. 

§ Altres característiques personals: encaminant cap al èxit, ambiciós 

agressiu, orgullós, egoista, moral, confiable, decidit, competitiu, inhibit i 

aventurer. 

 
Característiques de la masculinitat. Pierre Bourdieu (2000). 

 

Una altra aportació interessant la realitza el sociòleg especialitzat en política, gènere i 

família Enrique Gil Calvo on tracta d’ enriquir les aportacions de Gilmore amb las de 

Connell. Gil Calvo elabora i/o estableix una triple tipologia (esquema tridimensional) 

marcada per el subtítol del seu llibre (Héroes, patriarcas y monstruos) i en la qual es 

poden apreciar els espais de lluita pel poder, la lluita per la riquesa (la propietat) i la 

lluita pels objectes de desig per part dels homes, influenciats de manera directa per la 

socialització familiar. 

 

Recuperant les aportacions realitzades per Connell (Gil Calvo, 2006; Lomas, 2003), 

trobem una classificació o model d’organització social de les masculinitats; una 

classificació que permet centrar-se en les relacions internes de la masculinitat com a tal, 

alhora que també ens permet entendre millor l’heterogeneïtat masculina existent en 

l’actualitat. Connell parla i classifica la masculinitat en quatre segments o categories: 

 

1) Masculinitat Hegemònica: és la practicada pels homes heterosexuals que plasmen al 

peu de la lletra la idea de dominació masculina i que alhora exerceixen / monopolitzen 

el poder, el prestigi i l’autoritat legitima (sobre homes i dones). Aquesta classificació 

coincideix amb l’arquetip tradicional de la virilitat i amb els estereotips més lligats a la 

cultura del patriarcat domèstic i social. 
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2) Masculinitat Subordinada: fa referència a aquella masculinitat que divergeix de la 

norma heterosexual dominant; la que se separa i s’allunya de la posició de poder 

hegemònica dels homes. Se situa en la línia dels estils de vida, conductes i sentiments 

atribuïts convencionalment a les dones, donant lloc a la il·legitimitat i el desprestigi per 

aquells que exerceixen la masculinitat hegemònica. És en aquest tipus de masculinitat 

on es col·loquen conductes masculines d’orientació homosexual, determinades 

conductes dels homes properes a valors lligats a les dones i altres formes de 

comportament: toves, incertes, equívoques, etc. 

 

3) Masculinitat Còmplice: aquella masculinitat ‘silenciosa’ que, sense tenir un accés 

directe al poder ni posseir un alt estatus econòmic i social, gaudeixen del sistema 

patriarcal (els denominats dividends patriarcals) associats al gènere masculí. En formen 

part tots aquells que no són masclistes, efeminats ni homosexuals.  

 

4) Masculinitat Marginada: tipus de masculinitat sovint relacionada a grups ètnics 

minoritaris i marginats. En formen part grups i col·lectius d’homes exclosos socialment 

i que tenen un accés restringit al poder: la minoria negra dels Estats Units, l’ètnia gitana 

i individus amb conductes delictives o patològiques. 

 

Un altre sociòleg especialista en masculinitats és l’esmentat Michael Kimmel. En aquest 

cas Kimmel, partint d’una proposta i estudis de construcció de la masculinitat realitzats 

per Robert Brannon i Deborah Sarah David el 197619, proposa un seguit de regles o 

consideracions que regulen la masculinitat occidental actual i que per a ell representen 

un esquema bàsic per la majoria d’homes. Unes consignes que Elisabeth Badinter 

(Badinter, 1993: 160-161) també considerarà bàsiques a l’hora de parlar de la figura 

masculina en la societat contemporània.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  En	  el	  seu	  llibre	  “The	  forty-‐nine	  percent	  majority:	  the	  male	  sex	  role”	  (1976)	  i	  mencionat	  en	  
Guash,	  O.	  (2002)	  Sociologia	  de	  la	  sexualitat:	  Una	  aproximació	  a	  la	  diversitat	  sexual	  (1a	  ed)	  
Barcelona:	  Pòrtic	  –	  Els	  Juliols,	  Biblioteca	  Universitària.	  
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Consideracions expressades per Brannon i David (1976) sobre masculinitat. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambdós autors, partint de les bases marcades pels dos psicòlegs nord-americans el 

1976, expressen una mateixa idea de cadascun dels quatre punts: 

 

1) L’home no pot ser passiu, ni vulnerable, ni emocional, ni tenir cura dels altres, 

etc. El veritable home manca de tota feminitat, exigint-se-li que renunciï a una 

part de si mateix quan se li reprimeix la capacitat d’afecte i el seu costat humà. 

La masculinitat és el repudi implacable de tot allò considerat femení. 

 

2) La masculinitat és mesura pel poder, l’èxit, la riquesa i la posició social. 

S’estableix la premissa de ser una persona important, fet que justifica el 

	  

KIMMEL (1994) 
 

§ “¡Nada de asuntos de mujeres!” 

§ “¡Sea el timón principal!” 

§ “¡Sea fuerte como un roble!” 

§ “¡Mándelos al infierno!” 

BADINTER (1993) 
 

§ No ser afeminado 

§ Debe ser una persona importante, un 

pez gordo 

§ Ser fuerte como el roble 

§ ¡Todos al diablo! 
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reconeixement que l’home tracta de buscar sempre amb el treball i amb l’èxit 

econòmic per tal d’arribar a ser un ‘gran home’. 

 

3) Ser un home dur, impassible, autosuficient i que sàpiga amagar les emocions. 

L’home té l’obligació de ser totalment potent, independent, poderós, autònom i 

inamovible amb la intenció de no mostrar cap senyal de debilitat femenina. 

Aquesta idea va lligada al fet que ser un home consisteix en no mostrar mai les 

emocions i seguir al peu de la lletra expressions com “los hombres no lloran” o 

“aguántate como los machos”. 

 

4) La quarta i última regla va lligada a la petició d’agressivitat; a ser un home fort, 

un home capaç d’enfrontar-se a situacions de risc i utilitzar la violència. És mou 

sota la idea de ser el més fort de tots humiliant el dèbil i sotmetent a amenaces a 

qui consideri un perill. 

 

Un seguit de consideracions i definicions que fan valorar la visió del home i de la 

masculinitat en les ficcions televisives, en el cinema o fins i tot en el nostre dia a dia en 

la societat. Finalment, com a tancament d’aquest apartat centrat en la masculinitat 

(conceptes i teories), és interessant recollir la visió i classificació que realitza l’ Institut 

de la Dona (MTAS) a rel del seu estudi sobre la dona i la feminitat en les ficcions 

televisives nacionals20. En el seu llibre, classifiquen els homes de les ficcions nacionals 

en tres grans grups; uns grups ‘oberts’ i en els quals poden existir matisos que els 

apropin i/o allunyin dels trets característics dels grups. Els grups masculins identificats 

per el MTAS són els següents: 

 

§ L’home infal·lible: En aquest patró parlem d’aquell home atractiu, intel·ligent, 

fort, amb èxit social i laboral, etc. en definitiva, totes aquelles qualitats que té un 

home que es presenta com a ‘exemple qualificat’ per desenvolupar-se en l’àmbit 

públic davant el paper d’una dona lligada a l’àmbit domèstic. 

 

§ L’home perdedor: La contraposició a l’home infal·lible. En aquest cas es 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 	  Un	   estudi	   i	   treball	   recollit	   en	   el	   llibret	   següent:	   VV.AA.	   (2007).	   Tratamiento	   y	  
representación	   de	   las	   Mujeres	   en	   las	   teleseries	   emitidas	   por	   las	   cadenas	   de	   televisión	   de	  
ámbito	  nacional	  (1a	  ed.).	  Madrid:	  Instituto	  de	  la	  Mujer	  (MTAS).	  
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presenta generalment un home poc atractiu, sense poder i/o èxit social. A més, 

normalment és una persona irresponsable, immadur i insegur. En alguns casos, 

personatges masculins classificats en aquest grup presenten actituds masclistes i 

possessives, fruit segurament del caràcter insegur que presenten.  

 

§ L’home sensible: Parlem d’un home romàntic, paternal, sensible, reflexiu. No 

estem davant d’un home que no és l’ideal patriarcal de l’home “perfecte”, sinó 

que ha sabut adequar-se al ritme dels temps i desenvolupa tota una sèrie de 

noves capacitats i valors que tradicionalment anaven vinculades a l’àmbit i/o 

gènere femení. 

 

Aquesta última reflexió sobre masculinitat, extreta dels estudis i investigacions 

realitzades pel Institut de la Dona en relació a la ficció i a la representació de la 

masculinitat i la feminitat, veritablement fa pensar sobre ambdós conceptes lligats als 

mitjans de comunicació. Sense cap dubte, els mitjans de comunicació de masses tenen 

una gran responsabilitat en la construcció de la nostra identitat social, especialment 

lligada a l’extraordinària difusió que tenen. Aquests mitjans, a través dels seus 

continguts (ficcions i pel·lícules, articles d’opinió, publicitat), transmeten uns 

determinats models d’home que, tal i com afirma Marta Segarra, generen una gran 

influència en el que pensem que ha de ser la masculinitat (Segarra, i Carabí, 2000: 151).
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2.2. LA FICCIÓ TELEVISIVA 

 
“Antes, los cineastas en una cena hablábamos de la última 
película de Antonioni o de Visconti; ahora hablamos de las series 
de televisión.” 

 
Manuel Gutiérrez Aragón, cineasta.21 

 
“Ahora, resulta normal cuando conoces a alguien preguntar las 
series y juzgarle bien o mal dependiendo de la respuesta que te 
dé. Mientras que antes todo el mundo veía lo mismo.” 

 
Damon Lindelof, co-creador de Perdidos.22 

 
 
Sense cap mena de dubte, avui dia no hi ha ningú que discuteixi la idea de que el millor 

cinema s’està realitzant en les sèries de ficció de la televisió. Parlem d’un nou fenomen 

visual i narratiu que, com afirma Jorge Carrión, han transformat la idea que es tenia de 

relat audiovisual alhora que han donat lloc també a nous models de visionat i 

interpretació, que amb l’ús d’Internet han adquirit una dimensió global immediata 

(Carrión, 2011). Pràcticament podríem definir les sèries de televisió com a cinema a 

domicili, ja que tot i no ser una finestra a la realitat, ens poden fer reflexionar sobre ella 

amb més profunditat i riquesa del que és pot aconseguir visualitzant un programa en 

directe, un informatiu o especialment, un reality-show. Són productes on es recullen les 

veritables històries; històries construïdes de manera cuidada i exigent que fan pensar a 

l’espectador sobre el món on viu. Però no solament fan reflexionar, sinó que també al 

llarg del seu visionat permeten evadir-se, espantar-se, fascinar-se i també entretenir-se. 

Una finalitat que, potser abans en la denominada primera edat d’or de la televisió, 

adquiria més importància. 

 

2.2.1. La ficció televisiva i la Post-TV  
 

A finals del segle XX i principis del XXI començava a la televisió una nova era 

televisiva; una era marcada per unes sèries dramàtiques de televisió de qualitat que 

heretaven els trets i les característiques de sèries de culte dels anys 90’ com Twin Peaks, 

Expediente X, Murder One o Doctor en Alaska. Però alhora, aquestes ficcions 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Ruiz,	  J.	  (2012).	  “Locos	  por	  las	  series	  de	  televisión”.	  El	  País	  Semanal,	  1865,	  42-‐51,	  pàg.	  49.	  
22	  Meynard,	   M.	   (productor),	   i	   Joyard,	   O.	   (director).	   (2011).	   Adictos	   a	   las	   series	   [Tipus:	  
Documental	  de	  televisió].	  França:	  Ex	  Nihilo.	  
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contemporànies de qualitat tenen com a precedents les sèries antològiques de 

l’anomenada Era d’Or de la Televisió (1948-1956), la primera de les tres grans èpoques 

daurades de la història de la televisió americana.  

 

En aquells anys, les cadenes generalistes americanes existents (CBS, NBC, ABC) 

buscaven la forma de crear, d’omplir graelles i hores, d’inventar gèneres, etc. per a un 

nou electrodomèstic que, després de la II Guerra Mundial, es presentava com la nova 

‘joia de les llars’. És així com van néixer comèdies i sitcoms com I Love Lucy, que 

buscava a través de les trames matrimonials d’una parella ‘l’enamorament’ amb els 

espectadors, o drames com The Twilight Zone o Alfred Hitchcock Presents. Uns drames 

i unes ficcions seriades caracteritzades per episodis independents, amb pocs indicis de 

serial, al servei d’un únic tema i amb uns guions encara molt propers a la radio i al 

teatre (Tous, 2008). 

 

    
Captures de “The Twilight Zone” i “Alfred Hitchcock Presents” 

 

L’acceptació i èxit d’aquestes sèries antològiques, juntament amb la popularitat existent 

en relació al gènere dramàtic en el day-time del moment o de les radionovel·les i 

radioteatres anys enrere, van significar el punt clau per tal que les sèries destinades al 

prime-time (horari estel·lar i de més audiència), les anomenades prime time soap opera, 

poc a poc trobessin el seu lloc en la graella i programació americana. És en aquesta 

època quan la televisió (i les cadenes especialment) es veuen amb l’obligació d’explorar 

l’èpica i d’omplir el buit postfordista existent (Carrión, 2011: 13). D’aquesta forma, 

buscant l’entreteniment juntament amb la fidelitat del públic a través de les trames 

episòdiques i de les seves històries extenses, és on sorgeixen soap-operas com Dallas, 

Dinastía o Falcon Crest, totes elles centrades en les aventures i successos de famílies 

riques que posseïen gran negocis familiars, donant lloc així a complexes històries que 

permetien indagar (i introduir l’espectador) en els negocis i intrigues familiars. 
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Captures de “Dallas” – Cap. 1 ‘La hija de Digger’ 

 

Totes elles introduïen un element que anys més tard esdevindria ‘clau’ de les sèries 

dramàtiques contemporànies: l’anomenat cliffhanger. Aquell ‘cop d’efecte’ en el final 

d’un episodi que suposaria mantenir a l’espectador fidelitzat (i en suspens) fins al 

següent capítol. A més, presentaven unes característiques que el productor Steven 

Bochco va veure imprescindibles per aplicar a les ficcions de les televisions 

generalistes, sobretot tenint present l’augment i presència en el mercat de les televisions 

per cable i premium; unes televisions (HBO, Showtime entre d’altres) que el 1981 ja 

arribaven al 30% de les cases i que sorgien amb la premissa de captar aquella quota de 

mercat que buscava la innovació i els productes de qualitat. Bochco va adonar-se que 

les networks tenien la ‘guerra’ perduda (audiència) davant el cable si no existia la 

voluntat d’oferir continguts més arriscats i provocatius. Partint d’aquestes premisses i 

voluntat, va desenvolupar juntament amb un grup de guionistes23, la sèrie Hill Street 

Blues; una ficció que va inaugurar el que Robert Thompson denomina la Segona Edat 

d’Or del Drama Americà i que es desenvolupa fins a mitjans dels anys 90’ amb 

l’emissió de la sèrie Urgencias.  

 

   
Captures de “Hill Street Blues” – Cap. 1 ‘Hill Street Station’ 

 

Hill Street Blues va marcar el camí i l’inici d’una època; una època on les ficcions van 

realitzar un salt qualitatiu important (i clau), i que permeten entendre l’actual Era del 

Drama de la Televisió. Aquestes incorporaven un gran nombre de protagonistes i de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Steven	  Bochco	   es	   va	   adonar	   ràpidament	   que	  produir	   una	   sèrie	   és	   un	   treball	   d’equip	   i	  
que	   la	   seva	   qualitat	   sempre	   és	   proporcional	   al	   talent	   del	   seu	   equip	   de	   guionistes.	  
(Cascajosa,	  2005:	  44).	  
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personatges, els episodis presentaven múltiples històries i subtrames, s’incorporaven 

elements de novel·la, els personatges tenien una història i memòria col·lectiva, 

afrontaven el seu present i futur tenint a la ment sempre el seu passat, etc. 

Veritablement, com afirma Luis Segura24 en el seu llibre, “la Segona Edat d’Or de la 

Televisió pot considerar-se, de forma merescuda, com el renaixement del drama. Les 

sèries episòdiques mantenen una continuïtat en els personatges i alhora, les serials una 

continuïtat en les trames”. 

 

Com s’ha mencionat anteriorment, els canals de cable premium com HBO i Showtime, 

existents des de mitjans dels anys setanta, van actuar com a revulsiu i motor de les 

cadenes generalistes americanes (les networks) de cara a realitzar i emetre sèries més 

arriscades i amb continguts més innovadors i provocatius. La competència existent entre 

elles permet iniciar la segona etapa clau de la televisió americana però alhora serveix 

també per donar lloc, de manera breu, al concepte de ‘quality drama’; una 

categorització que aniria in crescendo en els següents anys per arribar a adquirir la 

màxima expressió, la de Era del Drama, a finals del segle XX i principis del segle XXI 

amb l’estrena de ficcions com El ala oeste de la Casa Blanca, C.S.I en canals 

generalistes i de Los Soprano, Queer as Folk en canals de cable, per finalment 

consolidar-se com la Tercera Edat d’Or de la Televisió Americana en l’actualitat amb 

l’emissió de sèries televisives com Perdidos, Mad Men, Breaking Bad o House.  

 

     

    
Captures d’algunes de les ficcions emeses en la 3a Edat d’Or de la Televisió Americana: El ala oeste de 

la Casa Blanca, Los Soprano, C.S.I., Perdidos i Breaking Bad 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  Segura,	  L.	   (2011).	  La	  Cultura	  en	  las	  series	  de	  televisión	  y	  Laudatio	  Humanitatis	   (1a	  ed.).	  
Madrid:	  Cultiva	  Libros,	  pàg.	  89.	  
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La vivència doncs, d’una nova era en l’àmbit de les sèries de televisió i també de la 

televisió com a mitjà; una època on la ficció s’està consolidant a partir dels canvis 

esdevinguts en el mercat de la televisió en els últims quinze anys amb l’aparició de 

noves cadenes de televisió, d’una audiència especialitzada, de la valentia i el talent de 

diversos directors, productors i showrunners amb idees brillants i finalment de la 

importància de la programació original dels canals de cable, oferint un panorama on 

cada any es produeixen més i millors drames (Cascajosa, 2005; Segura, 2011), han 

aconseguit que, en paraules de Concepción Cascajosa25, “la televisión en general y el 

drama en particular sean por fin legitimados como una forma de arte.” 

 

Si en la ficció i televisió americana podem parlar (o establir) tres grans etapes i 

moments, situant-nos a l’actualitat en la denominada Era del Drama, amb l’emissió des 

de finals del noranta d’aquestes sèries de ficció juntament amb sitcoms, telefilms, mini-

sèries, etc. podem començar a parlar també d’una nou panorama televisiu; un panorama 

on la televisió segons Enric Ros26, “és un mitjà que repensa les seves possibilitats, 

recuperant la capacitat de narrar, de teixir històries. En definitiva, que permet cultivar 

l’art d’explicar històries.” 

 

Fins ara hem parlat de l’evolució de la televisió en termes de contingut; de com eren i 

com són ara les ficcions i com han evolucionat, presentant unes determinades 

característiques formals amb el pas del anys, sobretot amb la irrupció de cadenes de 

cable com la HBO i el seu lema “It’s not TV, it’s HBO”27. Però no podem parlar només 

de canvis en el interior de la pantalla. Avui dia estem obligats a reflexionar sobre la 

televisió com a eina, com instrument tecnològic. (Ramonet, 2002: 7).  

 
La televisió al llarg de la seva vida, fins arribar a l’actualitat, ha estat classificada (igual 

que en termes de ficció i drama) en tres grans moments o eres televisives. En primer 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Cascajosa,	   C.	   (2005).	  Prime	  Time:	  Las	  mejores	   series	  de	   televisión	  americanas	  de	  C.S.I.	  a	  
Los	  Soprano	  (1a	  ed.).	  Madrid:	  Calamar,	  pàg.	  9.	  
26	  Ros,	  E.	  (2011).	  It’s	  not	  TV:	  Las	  series	  de	  ficción	  en	  la	  era	  de	  la	  Post-‐TV	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  
Fundació	  Taller	  de	  Guionistas,	  pàg.	  11.	  
27	  L’eslògan	   (lema)	   “It’s	  not	  TV,	   it’s	  HBO”	   seria	  utilitzat	  per	   la	  HBO	  com	   la	  guia	  per	  dur	  a	  
terme	   un	   nou	   model	   de	   programació	   on	   cada	   sèrie	   de	   televisió	   havia	   de	   destacar	   i/o	  
trencar,	   d’alguna	   forma,	   amb	   algun	   tipus	   de	   convencionalisme	   estilístic	   o	   temàtic	  
(Cascajosa,	  2005),	  de	  cara	  a	   convertir-‐se	  en	  el	   canal	   i	   lloc	  de	   referència	  per	  al	  drama	  de	  
qualitat.	  
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lloc, traslladant-nos als seus orígens, la televisió es categoritza sota el nom de 

paleotelevisió; una televisió que, per les característiques definides per Casetti i Odin, 

presenta una clara separació de formats i gèneres, edats i públics. Els programes 

existents a les graelles de les televisions generalistes del moment (anys 50-60) estan 

clarament diferenciats i funcionen sota un contracte de comunicació específic (Casetti i 

Odin, 1990; 10 a Tous: 2010; 72). La graella té un rol estructurador alhora que la 

televisió i les cadenes assumeixen el paper de l’escola i la família, donant lloc a una 

relació jeràrquica entre els espectadors i les cadenes públiques. En poques paraules, el 

mitjà assumeix la funció divulgativa i educativa. En termes de ficció (un dels eixos 

principals del treball), aquesta es presenta com un digne successor del teatre i del 

cinema alhora de transmetre al públic continguts d’entreteniment. Però amb l’arribada 

dels 90’ es produeixen canvis importants social i tecnològicament que afecten de 

manera important a la televisió i al desenvolupament de continguts per aquesta. La 

proliferació d’emissores (sorgiment i inici de les cadenes privades), el fenomen del 

zapping, l’augment de la publicitat etc., donen pas a la segona gran etapa de la televisió: 

la neotelevisió. Una televisió que, en paraules d’Eco (1983; 1999)28, és productora de 

realitat, pel sols fet d’enunciar el missatge, alhora que crea noticies i fets. És una 

televisió que modifica la realitat pel fet de convertir els paisatges en escenari, donant 

lloc també a la transformació de les persones en actors/personatges. Una forma o etapa 

de la televisió que és caracteritza també per la hipervisibilitat, l’espectacularització i la 

sofisticació de l’espectador. En definitiva, una televisió que per Eco “cada vegada parla 

menys (en base a les característiques de la paleotelevisió) del món exterior per centrar-

se cada cop més en ella mateixa i en el contacte que s’estableix amb el públic” (Eco, 

1999: 86).  

Finalment, amb l’arribada del nou mil·lenni, s’inaugura una nova etapa televisiva: la 

postelevisió (establerta per Missika al 2006 o Imbert al 2007), o metatelevisió 

(estipulada per Olson al 1987 i Carlón al 2005)29. Una etapa que és caracteritza per 

l’autoreferencialitat, la textualitat metatelevisiva i la hibridació genèrica (Tous, 2010: 

73) i que sorgeix, segons Irene Raya, per la confluència d’una sèrie de millores 

tecnològiques, socials i de producció que generen una transformació del mitjà televisiu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  Definicions	   i	   idees	   extretes	   del	   llibre	   d’Anna	   Tous	   (2010)	   en	   el	   qual	   parla	   de	   les	  
‘Característiques	   inherents	   a	   les	   eres	   televisives’	   (p.	   71)	   amb	   la	   intenció	   d’establir	   i/o	  
marcar	  aspectes	  de	  la	  televisió	  en	  relació	  als	  drames	  analitzats	  en	  el	  seu	  llibre.	  
29	  Tous,	  A.	  (2010).	  La	  era	  del	  drama	  en	  televisión:	  Perdidos,	  CSI:	  Las	  Vegas,	  El	  ala	  oeste	  de	  la	  
Casa	  Blanca,	  Mujeres	  desesperadas	  y	  House	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Editorial	  UOC,	  pàg.	  71.	  
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alhora que s’ha de sumar també la consolidació de les cadenes de cable i premium i 

l’expansió de la informàtica, facilitant la convergència de diferents models televisius 

com també de noves formes de consum (dvd, tv a la carta, Internet, dispositius mòbils) 

(Raya, 2012; 400). Podem parlar de la postelevisió, en paraules de Alfonso Cuadrado, 

d’un escenari  

 
“on el mitjà adquireix la seva maduresa al crear noves formes pròpies re-formulant els models 
‘universals’ (cine, teatre, radionovel·la, espectacle de varietats) però sense importar-los com a 
tals i on l’espectador és capaç d’identificar l’artifici textual, d’identificar les referències a altres 
textos i reflexionar sobre ell” (Cuadrado, 2011; 37).  

 

Una etapa que veritablement ha definit completament el disseny i desenvolupament de 

la ficció televisiva nord-americana del moment; una ficció que s’ha vist afectada per 

aquest procés de transformació de la televisió (i de la tecnologia) dels últims anys però 

que ha permès també demostrar una idea anticipada en les línies superiors “que la 

televisión también puede ser arte; sobre todo si està en manos de creadores como 

David Simon, David Chase o Matthew Weiner” (Ros, 2011; 34). 

 

Les sèries de televisió contemporànies de les quals s’ha parlat, fins al moment (Los 

Soprano, Perdidos, Dexter, Breaking Bad, The West Wing, The Wire, Roma, etc.) són 

obres que responen a aquesta etapa en què és busca la màxima referencialitat i el més alt 

nivell en relació a l’estètica i els aspectes formals. I una de les obres audiovisuals que 

responen més clarament a aquests aspectes nombrats, a banda de les sèries mencionades 

en les línies superiors, és el drama objecte d’estudi del present treball, Mad Men, una 

ficció que és pot comparar a la bellesa d’una perla en termes televisius.  

 

Mad Men participa en la postelevisió, segons Alfonso Cuadrado30, amb múltiples 

referències. No només són els vincles amb fets històrics o a obres audiovisuals de 

l’època com la mort de Kennedy o El apartamento (1959) de Billy Wilder, sinó també a 

la lectura que pot aportar el disseny dels títols de crèdit de la sèrie i que van més enllà 

dels dos referents mencionats per Jesús González Requena en el llibre31 editat el 2010 

sobre la sèrie: Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958) i Matrix (Wachowski Brothers, 1999).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  Cuadrado,	   A.	   (2011).	   “El	   estilo	   de	   Mad	  Men:	   la	   desarticulación	   del	   drama	   televisivo”.	  
Revista	  Comunicación,	  1	  (9),	  34-‐48,	  pàg.	  37.	  
31	  González	   Requena,	   J.,	   i	   Cascajosa,	   C.	   (2010).	   Guía	   de	   Mad	   Men:	   Reyes	   de	   la	   Avenida	  
Madison	  (1a	  ed.).	  Madrid:	  Capitán	  Swing	  Libros,	  pàg.	  22.	  
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Captures dels títols de crèdit de “Mad Men” 

 

   
Captures dels films “Vèrtigo” i “Matrix” 

 

En els títols de crèdit veiem d’inici una figura negre (silueta) atribuïble ràpidament al 

personatge principal de la ficció de Matthew Weiner, Don Draper. La silueta entra al 

despatx, deixa el maletí de treball al terra i de cop, tots els elements del despatx 

(cadires, quadres, finestres, taules, etc.) comencen a caure en un espècie de forat negre 

que ho absorbeix tot, fins i tot al protagonista, l’últim element en ser absorbit. Un 

protagonista al qual veiem després caure, a càmera lenta, entre les façanes i finestres 

d’uns edificis de Manhattan decorats amb imatges publicitàries acolorides lligades a la 

moda, a la figura de la dona o inclús a l’alcohol. Unes imatges que evoquen un treball 

de referencialitat no de cap al passat i a l’època de la ficció, on la idea de ‘somni 

americà’ seria la protagonista de la lectura, sinó més aviat de cap al present; 

concretament a aquell instant, o millor dit dia, que va suposar un canvi en tots els 

aspectes als Estats Units i món en general: els atemptats de l’11 de setembre del 2001, 

que causaren la mort de gairebé tres mil persones i que deixaven a la societat de la 

principal potencia mundial sota un desig de venjança, però també de força i consol, però 

que també significaren, en termes televisius i de realització audiovisual, un punt 

d’inflexió i de canvi en la creació de les sèries de ficció i en el corresponent tractament 

dels personatges i protagonistes. 
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2.2.2. L’esdeveniment del 11- S         

 
“Eisenhower es el presidente más reciente que hemos 
mencionado. Pero el 11 de septiembre fue un acontecimento 
demasiado grande para ignorarlo. O vives en este mundo o no. O 
vives en este mundo o vives en un tebeo.” 

 
Aaron Sorkin, creador de El ala oeste de la Casa Blanca 32 

 
 
L’atac contra el poble americà i interessos ‘clau’ de la primera potencia mundial que 

moltes pel·lícules i ficcions televisives anticipaven i recreaven al final es va convertir en 

realitat. El 11 de setembre de 2001, a les 8:46 del mati, el primer dels quatre avions 

segrestats per membres del grup islàmic liderat per Osama Bin Laden, Al Qaeda, 

impactava a la torre nord del complex World Trade Center de New York. Mentre la 

gent de la ciutat contemplava en primera persona com cremava i augmentava el fum en 

el pisos superior de la torre nord, les televisions de tot el món mostraven imatges en 

directe que informaven d’un ‘possible’ accident. Quinze minuts després del impacte, 

tothom que seguia la retransmissió del succés va poder veure en directe com un segon 

avió impactava d’igual forma contra la segona de les torres bessones. El que semblava 

una ‘hipotètica’ idea d’atac terrorista contra la societat americana es convertia en 

realitat trenta minuts després del segon impacte en estavellar-se un tercer avió a l’edifici 

del Pentàgon, a Washington, alhora que s’informava sobre un possible segrest de l’avió 

93 de United Airlines amb destinació San Francisco. Una noticia que es confirmà, quan 

una hora després del primer impacte al World Trade Center, s’informà que l’avió 

s’havia estavellat en camp obert quan havia canviat el rumb original en direcció a 

Washington.  

 

Les imatges en directe dels impactes dels dos avions contra les torres, les informacions 

sobre els accidents a Washington i Pennsylvania i especialment la posterior caiguda de 

les torres ocasionant la mort d’aproximadament tres mil persones i ferides amb greus 

seqüeles a quasi sis mil persones més, va suposar en paraules de Fernando de Felipe i 

Iván Gómez el major fet mediàtic de la historia (almenys fins aquell dia), alhora que 

permetia confirmar fins a quin punt el món vivia condicionat per l’imaginari 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32	  Menció	   expressada	   pel	   showrunner	   Aaron	   Sorkin	   a	   la	   Revista	  Written	   de	   l’any	   2001	   i	  
recollida	   per	   Concepción	   Cascajosa	   en	   el	   seu	   llibre	   Prime	   Time:	   Las	   mejores	   series	   de	  
televisión	  americanas	  de	  C.S.I.	  a	  Los	  Soprano	  (1a	  ed.).	  Madrid:	  Calamar,	  pàg.	  186.	  
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cinematogràfic 33. Aquest brutal atemptat, unit a les imatges corresponents dels dies i 

mesos posteriors on es podien veure imatges de bombers, policies i voluntaris treballant 

entre les runes i actuant com a veritables herois, significava un gran i profund impacte 

en el país, en la societat i en especial en la ficció audiovisual. Res tornaria a ser com 

abans. Com molt bé recullen la Dra. Marta Fernández i la Dra. María Isabel Menéndez 

en el seu treball sobre renovació versus conservacionisme en l’àmbit de la ficció, el 11-

S ha significat un “movimiento sísimico que ha alterado nuestra forma de entender la 

realidad y de concebir la ficción”34. Resultava un tema clau i important; no només en 

termes d’història, sinó també en termes d’ús com a element dramàtic en les ficcions. 

Com recull Cascajosa en el seu llibre, mentre les torres bessones s’esfondraven 

emportant-se per endavant la vida de moltes persones, en els despatxos de les principals 

cadenes de televisió els directius es preguntaven com un acte terrorista de tal magnitud 

podia afectar a les produccions (Cascajosa: 2005; 179). La incorporació dels atemptats i 

el tractament i/o traumes a les víctimes i societat com esdeveniment històric en l’àmbit 

de la ficció es plantejava com una cosa tan necessària com controvertida. La televisió i 

en especial les sèries resultaven ser l’eina amb la qual desenvolupar les primeres 

respostes a l’atemptat, alhora que permetia oferir allò que el poble americà necessitava 

en aquells moments clau: força i consol. 

A diferència del cinema, que va mostrar-se poruc, lent i políticament correcte davant del 

tractament d’aquests fets, la televisió, en gran mesura, es va mostrar ràpida de reflexes i 

una mica menys cautelosa, adquirint aquelles característiques que Cascajosa ha 

mencionat en relació a la immediatesa; el fet de incorporar a les ficcions “todos 

aquellos sucesos que tienen que ver con la más rabiosa actualidad, incluso aunque 

todavía se carezca de la distancia crítica necesaria para entenderlos en toda su 

complejidad.” (Cascajosa a Felipe i Gómez: 2011; 52). Segons el Dr. Fernando de 

Felipe35, fins a dia d’avui són aproximadament unes cent vint sèries les que s’han 

dedicat, durant aquests deu anys, a filtrar o ‘tocar’ l’escenari / fets del 11-S. Són sèries 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	  Fernando	  de	  Felipe	  i	   Iván	  Gómez	  són	  autors	  del	   llibre	  Ficciones	  Colaterales:	  Las	  huellas	  
del	  11-‐S	  en	  las	  series	  ‘made	  in	  USA’	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Editorial	  UOC	  on	  analitzen	  el	  succés	  
del	  11-‐S	  i	  el	  seu	  pes	  en	  les	  sèries	  de	  ficció.	  Cita	  a	  la	  pàgina	  12.	  
34 	  Fernández,	   M.,	   i	   Menéndez,	   M.	   (2011).	   “Lo	   que	   el	   ojo	   no	   ve:	   Renovación	   vs.	  
Conservadurismo	   en	   la	   ficción	   audiovisual	   posterior	   al	   11-‐S”.	   Dins	   VV.	   AA	   (ed.),	  14º-‐	  La	  
comunicación	   pública,	   secuestrada	   por	   el	   mercado	   (1a	   ed.).	   Tenerife:	   Universidad	   La	  
Laguna,	  pàg.	  3.	  
35	  Ponència	  del	  Dr.	  Fernando	  de	  Felipe	  sobre	  el	  11-‐S	  i	  les	  ficcions	  de	  televisió	  en	  l’ambit	  del	  
Simposio	  sobre	  Ficción	  Televisiva	  (Universitat	  Internacional	  de	  Catalunya,	  10	  de	  Maig	  del	  
2012,	  Barcelona).	  
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que evidentment busquen l’excel·lència artística i l’autoria però moltes d’elles no poden 

estar al marge del que passa a la realitat (el cas de CSI o 24). Són unes obres pensades 

no només per ser una caixa ‘entera’ amb número concret de capítols, sinó que també 

tenen una certa obligació de valorar els fets i transmetre’n una determinada visió. Entre 

totes elles trobem sèries que van servir com a ‘homenatge’ als professionals i cossos 

d’emergències que van actuar aquell dia: Turno de Guardia (NBC, 1999-2005) que 

recrea els atemptats amb l’ús del fora del camp, alhora que atorga importància a les 

cares d’horror dels protagonistes en veure les imatges amb els seus propis ulls; la ficció 

Sin Rastro (CBS, 2002-2009) on els atemptats del 11-S van ser trama principal en dos 

capítols; o ficcions on el succés dels atemptats deixa ‘tocats’ als protagonistes, com són 

Rescue Me (FX, 2004-2011) centrada en les vides professionals i personals de la 

brigada 62 de bombers de New York, i en especial la del veterà Tommy Gavin, que viu 

trastornat a causa d’haver estat en els atemptats; o C.S.I. New York (CBS, 2004-act.) on 

el protagonista viu i treballa amb el dolor d’haver perdut la seva dona a les torres 

bessones. Com molt bé afirmen Felipe i Gómez, moltes ficcions dramàtiques han 

utilitzat l’11-S com un esdeveniment real que ha configurat la psicologia dels 

personatges (Felipe i Gómez: 2011; 183) però també van suposar, en termes de 

conceptes clau del treball, un canvi en la ideació i desenvolupament de personatges 

protagonistes. L’ 11-S va suposar per a molts autors l’oportunitat “d’explotar” una nova 

masculinitat en els personatges masculins de les seves sèries i “canviar” la tan 

tradicional i treballada masculinitat hegemònica. En els drames centrats en la figura 

masculina apareixia la possibilitat d’oferir allò que era infreqüent en televisió: uns 

homes que mostraven un lligam intens i íntim amb les seves ansietats, preocupacions, 

fracassos, contradiccions, etc. Apareixia doncs, com molt bé recull Pamela Hill en la 

seva tesi doctoral, la possibilitat de realitzar una descripció (i posterior tractament) dels 

homes que s’enfrontaven amb la idea d’allò que representa ser un home alhora que 

sorgia l’oportunitat d’inventar un gran nombre de possibilitats més enllà de la visió 

hegemònica de l’home (Hill: 2009; 6). Amb l’ 11-S s’ofereixen noves imatges i 

discursos sobre la masculinitat. Més concretament podríem parlar de figures 

contraposades o figures masculines que naveguen entre l’ heroisme i l’ antiheroisme, és 

a dir, figures en constant conflicte. Aquesta idea l’expressa en certa manera la Dra. 

Amanda Lotz en el seu treball sobre la figura del heroi – antiheroi en mencionar: 
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“these shows...interrogate the feelings lurking underneath the reconstructed 

masculinity of male drama characters. These series make explicit the 

contestation involved in the struggle over hegemonic masculinity required 

by post-second-wave gender politics. These series depict the crises that 

result for men—importantly not as tool for containment of women’s gains in 

the manner suggested by previous narratives or as may be suggested by 

gender discourses in other television forms. The characters at the center of 

these dramas present conflicted figures upon which the difficult process of 

negotiating contrary gender norms are mapped” (Lotz, 2007, pp. 9-10).  

 

Ens trobem doncs, i especialment en aquesta època televisiva post 11-S, amb sèries on 

s’han desdibuixat les línies (o frontera) que separen la figura del heroi de l’antiheroi, tan 

presents a la literatura i en el cinema. Els personatges protagonistes en els últims anys 

han deixat de banda la idea d’actuar amb integritat, de presentar batalla, de ser forts i 

valents a banda de ser intel·ligents i saber-ho tot, per passar a adquirir aspectes 

d’humanitat i quotidianitat per apropar-se així, a la idea de antiheroi. En paraules de 

l’actor Michael C. Hall36, “vivim en un món més d'escala de grisos i menys en blanc i 

negre. I això té un valor que es perd quan solament et presenten als arquetips del 

dolent i l'heroi bo”.  

 

Trobats en aquest punt, resulta interessant fer un petit anàlisis i menció a sis personatges 

principals masculins de sis sèries televisives, tres sorgides de la televisió generalista i 

tres dels canals de cable, de l’anomenada Tercera Edat d’Or de la Televisió Americana. 

Tots ells són personatges on el pes de l’acció i les trames recauen sobre la seva figura i 

això permet veure’ls, al llarg de cinc o sis anys (o més) de ficció, créixer, evolucionar i 

canviar. Són literalment personatges de pes que estan compromesos amb el món d’una 

forma intima i que constantment prenen decisions que repercuteixen en ells mateixos o 

en altres, el que fa que resultin absolutament més actius i interessants per el públic. La 

serielogia a analitzar en aquest punt (apartat) de forma breu és la següent: 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36	  Michael	   C.	   Hall	   és	   l’actor	   protagonista	   de	   la	   ficció	   Dexter	   (Showtime,	   2006-‐act.)	   i	  
expressa	  aquesta	  sensació	  en	  el	  documental	  de	  la	  PBS	  America	  in	  Primetime	  Episode	  4:	  The	  
Crusader	  (2011).	  
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Personatge	  Masculí	   Sèrie	  de	  Ficció	  
Cadena	  

Original	  
Dates	  d’emissió	  

Tony Soprano 
Los Soprano 

(The Sopranos) 
HBO Gen. 1999 – Jun. 2007 

Josiah Bartlet 
El ala oeste de la Casa Blanca 

(The West Wing) 
NBC Set. 1999 – Mai. 2006 

Jack Bauer 
24 horas 

(24) 
FOX Nov. 2001 – Mai. 2010 

Jack Shepard 
Perdidos 

(Lost) 
ABC Set. 2004 – Mai. 2010 

Dexter Morgan Dexter Showtime Oct. 2006 – Actualitat 

Walter White Breaking Bad AMC Gen. 2008 - Actualitat 

 
Taula de Personatges Masculins de les principals ficcions de la Tercera Edat d’Or de la Televisió 

 

Per analitzar els següent personatges de manera breu però suficient per entendre els 

canvis en termes de masculinitat i d’heroi – antiheroi, seguirem la metodologia 

d’anàlisis desenvolupada per Charles Peirce37 on la premissa principal és la basada en 

una estructura de tres punts i on es conforma la relació lògica del nostre coneixement 

amb un procés de significació; una estructura composta pel signe o representamen, 

l’objecte i el interpretant. I en concret, realitzarem l’estudi de personatges des del punt 

de l’interpretantl’interpretant, és a dir, del públic que gaudeix veient com determinats personatges 

han de superar determinades situacions personals o de l’entorn fins aconseguir que la 

gent s’enamori de determinades sèries i es faci seguidora d’aquestes. 

 

Tony Soprano, un Don perdut entre les dues famílies      

 

Ens traslladem a la nit del 10 de gener de 1999. Dos anys i nou mesos abans de l’11-S, 

la cadena per cable HBO estrenava, de la mà de David Chase, un dels majors èxits que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37	  Metodologia	   i	   conceptes	   treballats	   i	   expressats	   en	   el	   treball	   “Realidad,	   ficción	   y	   los	  
estereotipos	  masculinos	  y	   femeninos	  en	  dos	  series	  de	  HBO:	  “Los	  Soprano”	  y	  “Sexo	  en	  Nueva	  
York”	   de	   Lola	   Gracia	   recollida	   a	   la	   Revista	   Electrónica	   de	   Estudios	   Filológicos	   (Juliol,	  
2010).	  
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ha obtingut la cadena en el camp de la ficció; la sèrie Los Soprano (HBO, 1999-2007). 

A ritme de la música Woke up this morning dels Alabama 3 a la introducció, Chase ens 

mostrava el recorregut (transició) de un New York a New Jersey realitzat en un cotxe 

conduit per qui instants després descobrim com el protagonista, Tony Soprano. Un 

recorregut que significa una nova generació i uns canvis en el gran puzle que és el món; 

un món on les regles amb les quals va créixer el nostre protagonista estan canviant 

ràpidament. La intró de la sèrie ens mostra a través de plans detalls i plans curts des de 

dins del cotxe, la mà amb un anell i la cadena, part de la cara i la boca amb el puro com 

a element vinculat al poder i a la màfia, etc. Una pinzellada d’imatges que ens anticipen 

que ens trobem davant d’una sèrie de ficció protagonitzada per un home poderós, que 

utilitza l’eina de la violència de forma habitual, una persona corpulenta i grossa a nivell 

físic amb molta força i una seguretat que va molt vinculada a la idea de masculinitat 

hegemònica però que alhora s’allunya de la imatge de metrosexual. Però veritablement, 

tot el que s’anticipa a la introducció és pura façana, ja que en la primera imatge podem 

descobrir com és i com se sent el veritablement Tony Soprano: 

 

    
Captures inicials de la sèrie “Los Soprano” 

 

Un Tony Soprano “atrapat” entre les cames tallades de la escultura d’una dona; una 

escultura que Tony no pot deixar de mirar com tampoc, en certa manera, deixar de 

trobar-se identificat en relació a la seva. Segons després, podem observar com el nostre 

protagonista es troba a la consulta d’una psiquiatra, la Dra. Melfi, a la qual assisteix 

‘obligat’ pel seu metge per un atac de pànic ocorregut en el passat. Estem davant una 

sèrie de televisió que trenca amb la idea de protagonista valent, que tot ho sap i que 

s’enfronta, juntament amb els seus companys, a qualsevol adversitat o perill pel bé de la 

humanitat. Los Soprano és una sèrie que planteja, des de la banda del delicte i els 

antiherois, “una idea de la masculinitat en crisis” (Cascajosa, 2005; 168). Una crisis 

marcada per una mare que el volia veure mort i l’amenaçava de petit i que recorda el 

seu difunt marit (pare de Tony) com un sant, per una esposa que li retreu les infidelitats 
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i li exigeix una vasectomia, una amant incapaç de guardar secrets, una filla adolescent 

molt intel·ligent que íntimament el deprecia o d’una germana que desafia la seva 

autoritat. Les dones són en definitiva les que modelen i sacsegen l’estabilitat emocional 

de Tony, fins el punt de recórrer a una psiquiatra per tal de posar ordre als seus 

sentiments i afectes (Segura, 2011; 128).  

 

Els espectadors poden observar, al llarg dels 86 episodis , el descens de Tony Soprano 

cap als inferns. Un descens que arrossega en passió el públic i on s’observa com el 

protagonista viu en una època que li queda grossa i molt diferent a temps passats; el seu 

poder com a patriarca i “don” queda lluny de la imatge que projectava Coppola de don 

Vito Corleone. El seu estatus, el poder i l’estabilitat emocional estan constantment 

depreciats pels familiars més pròxims; uns familiars personalment i professional 

totalment castradors que permet afirmar la frase que Tony Soprano expressa a la Dra. 

Melfi de “Me siento el payaso triste... Riendo por fuera y llorando por dentro”.  

 

 
Captura de Tony Soprano (James Gandolfini) a “Los Soprano” 

 

Però Tony Soprano, un mafiós de Nueva Jersey amb ideals del passat i que viu en una 

època ‘nova’ i de temps líquids com afirma Zygmunt Bauman, no té por de ningú. És 

ideal descriure aquest mafiós de mitjana edat a través de les paraules recollides a la 

mítica cobla de Rocío Jurado38 (recollida per Santiago Navajas en el seu llibre), però 

més encertada resulta la reflexió i/o advertència que Shakespeare va realitzar un dia:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38	  Rocío	   Jurado	   expressava	   en	   la	   seva	   cobla	   ‘Ese	   hombre’	   una	   encertada	   reflexió	   sobre	  
aquells	  homes	  que	  causen	  dolor	   i	  sofriment:	  “Ese	  hombre	  que	  tú	  ves	  ahí	  	  que	  aparenta	  ser	  
divino,	  	  tan	  afable	  y	  efusivo,	  	  sólo	  sabe	  hacer	  sufrir...	  	  Es	  un	  gran	  necio,	  	  un	  estúpido	  engreído,	  
egoísta	  y	  caprichoso,	  	  un	  payaso	  vanidoso,	  	  inconsciente	  y	  presumido,	  	  falso	  enano	  rencoroso	  
que	   no	   tiene	   corazón.	  Lleno	   de	   celos,	   	  sin	   razones	   ni	   motivos,	   	  como	   el	   viento,	   impetuoso,	  
pocas	  veces	  cariñoso,	  	  inseguro	  de	  sí	  mismo,	  	  soportable	  como	  amigo,	  	  insufrible	  como	  amor.	  
Ese	  hombre	  que	  tú	  ves	  ahí,	  	  que	  parece	  tan	  amable,	  	  dadivoso	  y	  agradable,	  	  lo	  conozco	  como	  a	  
mí.	  	  	  Ese	  hombre	  que	  tú	  ves	  ahí,	  	  que	  parece	  tan	  seguro	  	  de	  pisar	  bien	  por	  el	  mundo,	  	  sólo	  sabe	  
hacer	   sufrir.”	   Aquesta	   cita	   està	   recollida	   per	   Santiago	   Navajas	   en	   el	   seu	   llibre	   (2011).	  
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«És bell tenir la força d'un gegant, però és horrible emprar-la com un 

gegant.» 
 

Josiah Edward ‘Jed’ Bartlet, un president més enllà de la política     

 

Mesos després de l’estrena de Los Soprano a la HBO, el setembre del mateix any, una 

ficció dramàtica s’estrenava a la graella televisiva de la cadena NBC, El ala oeste de la 

Casa Blanca (NBC, 1999-2006). El seu creador i productor, Aaron Sorkin, la 

promocionava sota la premissa que la sèrie era una carta d’amor a la democràcia 

americana (Tous, 2010; 140). Influït per el guió escrit quatre anys abans de la pel·lícula 

“El presidente y Miss Wade”, dirigida per Rob Reiner i protagonitzada per Michael 

Douglas, Sorkin va realitzar una sèrie que aconseguia mostrar als espectadors la cara 

humana de la política. Per aconseguir-ho, els espectadors són transportats a l’interior de 

la Casa Blanca, on tenen la possibilitat d’observar les relacions entre personatges, les 

diverses circumstancies que dificulten el dia a dia del present i del futur dels Estats 

Units, els conflictes polítics, les relacions internacionals amb els diferents països del 

món, i sobretot, el treball dels assessors i la gent més propera a l’autèntic heroi de la 

Casa Blanca : el President dels Estats Units. Sorkin, en el capítol pilot se centra 

inicialment en els diversos assessors de comunicació i de gabinet enfrontant-se a un 

conflicte existent amb un grup religiós i al cas d’uns cubans que escapen de Cuba camí 

d’Estats Units per aconseguir una vida millor. En aquest capítol el President és nomenat 

sota el nom de “Potus” i Àguila. El seu nom es mencionat al llarg de tot el capítol en 

relació a una caiguda en bicicleta. Però abans de finalitzar el capítol, mentre els 

assessors discuteixen amb el grup religiós en una sala de la Casa Blanca, entrant per la 

porta i expressant en veu alta, com un autèntic messies, el primer dels 10 manaments 

(“Amarás a Dios sobre todas las cosas.”), apareix Josiah Bartlet (Martin Sheen), el 

president demòcrata dels Estats Units.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Manual	   de	   filosofía	   en	   la	   pequeña	   pantalla:	   Las	   claves	   del	   pensamiento	   filosófico	   en	   la	  
cultura	  de	  masas	  (1a	  ed.).	  Córdoba:	  Berenice	  Editorial,	  pàg.	  34.	  
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Captures de Josiah Bartlet (Martin Sheen) a “El ala oeste de la Casa Blanca” 

 

Instants després d’intervenir en el conflicte existent entre el grup religiós i els seus 

assessors, l’espectador és introduït en el despatx del president, com si fos un assessor 

més, per escoltar unes breus paraules que representen la presentació oficial (física i 

ideològica) del president. A mesura que avancen els capítols veiem que Sorkin ha creat 

en Martin Sheen un home-president que representa una autentica esperança política 

polític. Una persona propera i identificada amb la ciutadania, íntegre, intel·lectual i 

culte gràcies als seus estudis a la Universitat de Notre Dame, el doctorat en economia 

per la London School of Economics i premiat amb el Premi Nobel d’Economia, tres 

vegades congressista i dues vegades governador de New Hampshire i amb un seguit de 

qualitats com la generositat, les ganes per treballar, segur, civilitzat, honrat, ferm, 

competent, amable que segons la Dra. Cascajosa39 són clau per caracteritzar i identificar 

un primer mandatari. Bartlet s’erigeix com aquell polític que no només és capaç de 

dirigir i pactar amb el seu partit (o socis), sinó també d’influir sobre els seus oponents 

(antagonistes). Meitat filòsof, meitat humanista, totes aquestes característiques 

converteixen a Bartlet un excel·lent líder. Però com molt bé afirma Anna Tous (Tous, 

2010; 147) en parlar d’herois, sense perdre aquestes virtuts també són presents, com en 

tot heroi (especialment post 11-S), certes debilitats que dificulten el tarannà del 

protagonista. En aquest cas Bartlet, degut a la seva profunda creença catòlica, a vegades 

té l’ impuls i/o intenció d’actuar desmesuradament, especialment en situacions de perill 

i de venjança personal, la qual cosa provoca continues discussions amb el seu cap de 

gabinet que li ha de recordar constantment que el seu deure es defensar els interessos 

dels ciutadans dels Estats Units. Però el seu veritable taló d’Aquil·les40, aquell que 

l’afavoreix en termes d’identificació amb l’espectador però que alhora dificulta el seu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39	  Cascajosa,	  C.	  (2007).	  La	  caja	  lista:	  Televisión	  norteamericana	  de	  culto	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  
Laertes,	  pàg.	  270.	  
40	  Navajas,	  S.	  (2011).	  Manual	  de	  filosofía	  en	  la	  pequeña	  pantalla:	  Las	  claves	  del	  pensamiento	  
filosófico	  en	  la	  cultura	  de	  masas	  (1a	  ed.).	  Córdoba:	  Berenice	  Editorial,	  pàg.	  108.	  
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paper de cap d’estat, apareix a mitjans de la primera temporada esdevenint trama 

principal en tota la segona i tercera temporada i un recordatori en totes les següents: 

l’esclerosi múltiple remitent. 

 

    
Captures de “El ala oeste de la Casa Blanca” 

 

Una malaltia degenerativa diagnosticada amb anterioritat a l’accés a la presidència i que 

li suposa una investigació d’Estat davant la possibilitat d’haver causat multitud de 

delictes federals. Aquesta debilitat/malaltia del president Bartlet es donada a conèixer a 

la ciutadania i al món per televisió a la vegada que sorgeix el debat sobre les 

possibilitats de presentar-se a la reelecció. Unes possibilitats que queden dissipades 

quan Bartlet, en la roda de premsa posterior a la confirmació del mal que pateix, realitza 

un homenatge i recordatori a la seva secretaria, morta recentment en un accident, fent 

els mateixos gestos de quan era jove (mans a la butxaca i somriure a la cara) expressant, 

mitjançant la comunicació no verbal, la seva intenció de presentar-se a la reelecció 

davant la seva dona, assessors i periodistes. La seva reelecció com a president es 

confirma en els capítols corresponents a la quarta temporada, un any després dels 

atemptats del 11-S, atorgant a Bartlet i a Martin Sheen la figura de líder demòcrata 

madur i responsable, gairebé a l’estil d’un Clinton paternalista i sènior (Cascajosa, 

2007; 270). 

 

Jack Bauer, un agent especial en busca del benestar col·lectiu      

 

Encara sota els efectes dels atemptats del 11-S, la nit del 6 de novembre del 2001 la 

cadena FOX de Rupert Murdoch, estrenava en horari de màxima audiència (prime-time) 

la sèrie dramàtica 24 (FOX, 2001-2010). Creada per Joel Surnow i Robert Cochran, 

presentava innovacions audiovisuals com la pantalla partida. A la sèrie existeix un 

leitmotiv clar: l’amenaça terrorista als Estats Units. 24 és una sèrie en temps real; una 

sèrie marcada per la falta d’el·lipsis o talls en el temps convertint-se en una línia 
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contínua on cada capítol explica una hora en la vida del protagonista i significa que 

l’espectador haurà de córrer, decidir i patir segon a segon amb els diferents personatges.  

 

La sèrie s’estrena sota l’amenaça d’atemptat al senador i futur candidat a la presidència 

amb opcions clares de victòria, David Palmer41. Una amenaça que es fa real quan Jack 

Bauer (Keith Sutherland) és avisat per la Unitat Antiterrorista de Los Angeles, l’agència 

encarregada de vetllar per la seguretat dels ciutadans del país, a través d’una trucada. 

Aquesta trucada/crida (“Call Jack!”) permet descobrir l’heroi de la ficció més enllà de la 

seva faceta familiar d’home de família, amb una filla adolescent que odia a la seva mare 

a qui no perdona el haver-se separat del seu pare en el passat i que ell intenta calmar, 

etc. És al interior de la UTA on descobrim el veritable protagonista. 

 

   
Captures de Jack Bauer (Keith Sutherland) a “24” 

 

Sota la premissa de que ell s’ha compromès amb el país i de que no pot confiar ni tan 

sols amb la gent de la seva oficina, descobrim un Jack Bauer que assumeix el paper 

d’heroi americà del present; un heroi que no descansa mai, que no es rendeix ni flaqueja 

a l’hora d’aconseguir els seus propòsits i que és capaç de fer el que sigui necessari 

pensant en el benestar col·lectiu. Com recull Santiago Navajas, 24 proposa i/o descriu 

una cultura/imatge d’heroi com aquell que és capaç de determinar en cada circumstancia 

el procediment més eficient i precís sense tenir en compte els valors morals de la 

democràcia liberal42, fent que l’espectador es pregunti “fins on és capaç d’arribar Jack 

Bauer en la lluita contra el mal, per no cauré en ell?”. Però assumir el paper d’heroi no 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41	  David	  Palmer	   (Dennis	  Haysbert)	  es	  presenta	  com	  el	  primer	  candidat	  afroamericà	  amb	  
possibilitats	  d’arribar	  a	  la	  Casa	  Blanca.	  Unes	  possibilitats	  que	  desapareixen	  quan	  Palmer,	  
després	   de	   superar	   diferents	   circumstancies	   i	   problemes	   en	   el	   dia	   1	   (1ª	   temporada),	   és	  
escollit	  president	  dels	  Estats	  Units.	  Una	  anticipació	  a	  nivell	  de	  ficció	  televisiva	  d’un	  fet	  real	  
que	  passaria	  el	  4	  de	  novembre	  del	  2008,	  amb	  la	  victòria	  del	  senador	  Barack	  Obama	  a	  les	  
eleccions	   presidencials	   d’aquell	   any,	   convertint-‐se	   en	   realitat,	   en	   el	   primer	   president	  
afroamericà	  de	  la	  història	  d’Estats	  Units.	  	  
42	  Navajas,	  S.	  (2011).	  Manual	  de	  filosofía	  en	  la	  pequeña	  pantalla:	  Las	  claves	  del	  pensamiento	  
filosófico	  en	  la	  cultura	  de	  masas	  (1a	  ed.).	  Córdoba:	  Berenice	  Editorial,	  pàg.	  83.	  
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és gratis, i Jack Bauer ho sap. El fet de prendre decisions, en busca del bé col·lectiu o 

personal, compromet, marca i el més important, significa assumir conseqüències. Bauer 

és capaç d’arribar, en la seva lluita contra el mal, el més lluny possible, realitzant 

accions que, com les amenaces, el xantatge, la mentida o fins i tot la tortura i 

l’assassinat, traspassen la frontera d’allò correcte i legal i que suposen pagar un preu alt. 

I aquest preu fa que Jack Bauer en molts moments s’allunyi de la imatge d’heroi 

modèlic per acabar tocat per la fatalitat i una terrible soledat. 

 

  
Captures de “24” 

 

Una fatalitat marcada per una mort propera (en especial la de la seva dona43), el segrest 

en diverses ocasions de la seva filla, la persecució pel seu propi Govern o per països 

estrangers, l’empresonament i posterior tortura o pels problemes ocasionats arrel d’una 

traïció propera, etc. Però Jack Bauer assumeix la seva responsabilitat en els actes i el 

preu a pagar perquè ell, a diferència de altra gent, «soy capaz de ensuciarme las manos 

para conseguir resultados.» 

 

Jack Shephard, un líder col·lectiu perdut entre dubtes i debilitats     

 

La nit del 22 de setembre del 2004, igual que la nit d’estrena de la sèrie Los Soprano, es 

marcava un nou punt d’inflexió en l’àmbit de la televisió, en el drama i especialment en 

el de les sèries . De la mà de J.J. Abrams, creador en el passat de sèries com Felicity 

(The WB, 1998-2002) o Alias (ABC, 2001-2006), s’estrenava Lost (ABC, 2004-2010), 

una sèrie que permetia afirmar l’existència, encara que fos a Estats Units, d’un gran 

món de ficció de qualitat per descobrir com també d’una alternativa a la programació 

televisiva del nostre país (de la Torre, 2010; 175).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43	  La	  mort	  de	  la	  seva	  dona	  (Teri	  Bauer)	  a	  mans	  de	  l’ex-‐amant	  i	  companya	  a	  l’agència	  Nina	  
Meyers,	   crea	   un	   sentiment	   a	   Jack	   Bauer	   que	   li	   dificulta	   les	   possibilitats/oportunitats	   de	  
refundar	  una	  família	  (Cascajosa,	  2007;	  30).	  
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El capítol pilot de Lost, en el moment de l’estrena el més car de la història44, s’inaugura 

amb una pantalla a negre i un rètol amb el nom de la sèrie que sorgeix del fons de la 

pantalla com si fos “expulsat” per ella. Seguidament, un ull que s’obre. És un ull que 

ens serveix per identificar a petits trets el lloc on ens trobem (i es troba el personatge), 

però sobretot per identificar el protagonista principal de la ficció. Un protagonista 

descol·locat inicialment però que segons després s’alça com un heroi davant la situació 

que veuen els seus ulls: un accident d’avió i la corresponent situació de pànic entre els 

pocs supervivents (la gent).  

 

   
Captures de Jack Shephard (Matthew Fox) a “Lost” 

 

En mig de crits, gent ferida, restes d’avió i morts, el protagonista assumeix, sense que 

ningú el critiqui, el paper de salvador del grup. Mitjançant l’ús de verbs d’acció, de 

transmetre i/o donar ordres entre els supervivents i d’utilitzar els seus coneixements de 

medicina en benefici del grup/comunitat en ser l’únic metge entre els supervivents, Jack 

Shephard és converteix definitivament, en aquella persona que representa el paper de 

metge-heroi-líder; una persona que es preocupa primer pels altres i finalment per ell. 

Pels supervivents Jack representa aquell metge ‘familiar’, proper i de confiança que els 

pot curar de les ferides inicials de l’accident però que també representa aquella persona 

que els ajuda en l’objectiu de mantenir-se vius a l’illa i sobretot, de sortir-ne com més 

aviat millor. Jack Shephard recull també aquelles característiques de personatge lúcid, 

noble i amb una gran capacitat de convèncer i de guiar la gent cap un objectiu comú 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44	  L’episodi	  pilot	  de	  Lost	  es	  va	  estipular	  en	  un	  cost	  total	  d’entre	  11,5	  a	  14	  milions	  de	  dòlars.	  
El	   fet	   de	   dividir-‐se	   en	   un	   doble	   capítol,	   d’enregistrar-‐se	   a	   Hawaii	   i	   especialment	   de	   la	  
necessitat	  de	   recrear	   l’accident	  d’avió	  de	   l’Oceanic	  815	  amb	  restes	   reals	   (d’un	  avió	   real)	  
van	  contribuir	  a	  augmentar	  el	  preu	  del	  capítol.	  
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enfrontant-se a situacions tràgiques sense por i amb nervis de ferro, com també a l’hora 

de superar moments crítics i de desconfiança de la gent45 arrel de les seves decisions.  

 

   
Captures de “Lost” 

 

A mesura que avança la sèrie descobrim que Jack té el paper de líder davant del grup i a 

l’illa, però veritablement no aconsegueix ser completament un heroi a causa dels seus 

dubtes i debilitats. Unes circumstancies marcades per la seva obsessió per arreglar tot 

allò que està malament i de fer sempre allò correcte, però especialment per la constant 

pressió del “fantasma” del seu pare. Christian Shephard, metge cirurgià igual que el seu 

fill, va exercir una forta influència sobre ell. Com afirma Anna Tous46, la figura del pare 

a Lost és un pes del passat que no deixa evolucionar als seus fills , i en especial a Jack 

Shephard, donant lloc a constants enfrontaments en el passat amb el seu pare, una 

persona a qui estimava i odiava en igual proporcions. En definitiva, Jack aconsegueix, 

guiat per les visions del fantasma del seu pare, ser un líder davant dels supervivents al 

trobar-se a si mateix com a persona i mencionar a tothom el «Si no sabemos vivir juntos, 

moriremos solos» però difícilment serà un heroi en no poder enterrar el cos del seu pare 

i per tant, no poder enterrar tampoc les seves misèries del passat. 

 

Dexter Morgan, un monstre nocturn amb regles pròpies       

 

Avui dia s’ha perdut aquell interès per part de l’espectador en si un personatge és bo o 

dolent, si és un pecador o un victoriós, etc. Ni tant sols interessen els objectius o accions 

a realitzar en un futur. El que es reclama és poder sentir els personatges; sentir aquella 

‘màgia’ que desprenen i que porta a l’espectador a preguntar-se «Per què?» són atrapats 

per personatges de x característiques. I això és el que passa amb Dexter (Showtime, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45	  La	  desconfiança	  de	  la	  gent	  ve	  molt	  marcada	  pel	  personatge	  de	  Sawyer	  en	  mencionar	  «Lo	  
que	   tu	   digas,	   Doc.	   Tu	   eres	   el	   héroe».	   Una	   frase	   recorrent	   i	   irònica	   que	   utilitza	   per	  
desprestigiar	  a	  Jack	  Shephard.	  
46	  VV.AA.	   (2012).	  De	  Anatomía	  de	  Grey	  a	  The	  Wire.	  La	  realidad	  de	   la	   ficción	  televisiva	   (1a	  
ed.).	  Madrid:	  Catarata,	  pàg.	  115.	  
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2006-actualitat), una sèrie creada per James Manos Jr. i estrenada en el canal de cable 

Showtime la nit de l’1 d’octubre del 2006, on literalment se sent devoció per un 

protagonista que dista bastant de l’habitual , en termes de ficció, fins al moment. És 

literalment, una sèrie que aconsegueix que l’espectador emfatitzi amb l’antiheroi, que el 

comprengui, que desitgi la seva supervivència i que no sigui atrapat ni eliminat per la 

gent que el vol capturar. 

 

El seu protagonista, Dexter Morgan, és presentat per la seva pròpia veu en off; una veu 

que ens facilita l’entrada a la seva intimitat i als seus veritables pensaments. A través 

d’ella descobrim, entre la foscor de la nit i les llums vermelles, color que resulta 

indissociable a ell i a la ficció, que estem gairebé davant d’un vampir; una persona sense 

sentiments humans i una espècie de vigilant nocturn que vetlla per un món millor i que 

busca tenir el seu petit espai net i ple de felicitat. Però les seves motivacions i/o formes 

d’actuar disten molt dels superherois de La Lliga de la Justícia Americana als quals 

estem acostumats a seguir i gaudir. 

 

   
Captures de Dexter Morgan (Michael C.Hall) a “Dexter” 

 

Dexter literalment és un personatge que ens introdueix en el problema del bé i del mal. 

Durant la nit, en el seu temps lliure, és un personatge que serveix al bé amb els 

instruments del Diable. Un personatge que promet un món nou, net de criminals i 

persones non grates. Un autèntic psicòpata i serial-killer; un assassí que porta la passió 

de matar i apagar vides al seu interior. Sota la premissa de “la sangre es mi vida” i que 

“matar tiene que servir para algo, sino es un asesinato”, Dexter és converteix en aquell 

heroi que descarrega l’espasa de Némesis contra els monstres que veritablement s’ho 

mereixen (Segura, 2011; 222). Però aquesta és només una cara de Dexter. 
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Captures de “Dexter” 

 

De nit és el més semblant a un depredador. Però de dia, Morgan Dexter és un impecable 

forense especialitzat en mostres de sang que treballa per a la policia de Miami. Un 

professional molt reconegut i valorat a l’oficina. I en els aspectes personals, una persona 

exemplar i fidel: recorda als seus pares adoptius amb afecte i estima, és atent i proper 

amb la seva germana Debra. ajudant-la en temes laborals, en ascendir a l’oficina de 

policia, i en circumstancies personals, manté una relació idíl·lica amb la Rita sent alhora 

amable, proper i obert amb els fills d’ella i sobretot, respectuós amb la gent del seu 

entorn. En definitiva, una persona que es fa estimar i capaç de seduir a l’espectador per 

la seva amabilitat, però que en definitiva no deixa de ser un assassí que es diverteix 

jugant amb les seves víctimes i que viu amb una necessitat constant de sang i de matar.  

 

Però en aquesta sèrie dramàtica en la qual es realitza un treball en profunditat sobre la 

idea de la dualitat47 en termes de personatge (Dexter com a assassí i com a policia), de 

treballs (treball diürn i treball nocturn), d’espais (la llar familiar i el “taller”) i també 

d’espectadors (diferent l’espectador que veu a Dexter com a policia, pare, amant, marit, 

alumne, etc. que com a psicòpata), etc. difícilment un personatge com Dexter pot 

resultar antipàtic o menyspreable per l’espectador. Dexter és un personatge que 

“necessita” que el públic s’identifiqui amb ell i amb les normes del Codi de Harry per 

tal de dotar-lo d’un aire justicier, justificar la seva afició per matar i convertir-se, 

salvant les distancies i a ulls dels espectadors, en un heroi justicier de la més pura 

tradició americana.  

 

 Walter White, de l’ètica i l’ensenyança com a professor a delinqüent     

 

Si el personatge de Dexter constituïa, tal i com afirma Anna Tous, un magnífic exemple 

dels canvis en la figura de l’heroi en la narrativa televisiva serial americana (Tous a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47	  Idea	  recollida	  i	  mencionada	  per	  Jorge	  Carrión	  en	  el	  seu	  llibre	  sobre	  ficcions:	  Carrión,	   J.	  
(2011).	  Teleshakespeare	  (1a	  ed.).	  Madrid:	  Errata	  naturae,	  pàg.	  100.	  
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Trapero, 2010; 83), la sèrie estrenada al 2008, un any després de l’objecte d’estudi del 

present treball (Mad Men) en el mateix canal de cable AMC, suposava seguir aquesta 

tendència de desafiar la llei, trencar convencions i desviar-se del bon camí amb 

personatges bastant distants a la idea que té l’espectador d’heroi. La nit del 20 de gener 

del 2008 -sis mesos després d’estrenar-se una nova ficció titulada Mad Men i que es 

podia definir com una joia audiovisual més propera al setè art que a les característiques 

de la televisió48- a AMC i de la mà de Vince Gilligan s’estrenava el pilot de Breaking 

Bad (AMC, 2008 – actualitat).  

 

Aquest primer capítol situa l’espectador en un desert, amb imatges d’uns pantalons 

volant, una caravana gairebé descontrolada conduïda per un home cobert amb una 

màscara antigàs a la cara, un copilot inconscient i un interior, enfocat per la càmera, ple 

de vidres i dos cossos humans que es mouen a ritme del descontrol de la caravana. 

Finalment la caravana acaba sortint-se del camí camp a través, un indici del tipus de 

ficció que estem veient, i el conductor acaba sortint marejat i mig despullat, sentint les 

sirenes que sonen lluny, semblants a una persecució, i amb les mans ocupades per una 

pistola i una càmera de vídeo que serveix per recollir una confessió final. 

 

     
Captures de Walter White (Bryan Cranston) a “Breaking Bad” 

 
Instants després, a través d’un flashback a tres setmanes enrere, descobrim al veritable 

antiheroi de Breaking Bad, Walter White. Un persona acabada d’arribar a la 

cinquantena, professor de química en un institut de secundaria d’Alburquerque (Nou 

Mèxic) pels matins i rentador de cotxes a les tardes, amb una hipoteca i unes necessitats 

elevades a cobrir, casat amb una dona embarassada ‘per sorpresa’ i un fill discapacitat 

que requereix necessitats especials. Un conjunt de característiques que, com afirma 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48	  Torre,	  T.	  de	   la,	   (2010).	  Las	  series	  que	  no	  me	  dejan	  dormir:	  Más	  de	  100	  recomendaciones	  
para	  serieadictos	  con	  insomnio	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Ara	  Llibres,	  pàg.	  157.	  
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Laura Pallarès en la seva web49, recull la figura d’aquell personatge (antiheroi) més 

proper i més fàcil d’aspirar versus l’heroi, un ésser inassolible, un escollit i fins a un 

cert punt, una persona tocada per la gràcia divina. Però la seva vida canvia 

completament arrel d’un desmai i les corresponents proves mèdiques. Walter descobreix 

que té un càncer de cèl·lules petites inoperable amb un pronòstic de dos anys màxim de 

vida. A partir d’aquest instant, la vida de Walter White fa un gir inesperable. Amb el 

càncer veu, per primera vegada en molts anys, la possibilitat d’opinar, ja que amb la 

malaltia té la oportunitat d’escollir la manera com afrontar-lo. Però en veure la dificultat 

de pagar-se el tractament de quimioteràpia i de deixar la seva família desemparada i 

sense un suport econòmic, decideix aplicar la seva visió sobre la química (créixer, 

caure, transformar, solució, dissolució, etc.) en ell mateix. Motivat per les accions 

policials realitzades pel seu cunyat a la DEA, i en especial pels diners que genera el 

negoci de la droga, Walter White decideix canviar la seva sort i passar de ser un ‘No 

ningú’ qualsevol a ser un ‘No ningú’ que cuina metamfetamina. Juntament amb un ex-

alumne, Jesse Pinkman, veurà l’oportunitat de deixar de ser un home dèbil per assumir 

el paper de Heisenberg, el nou amo de la droga a Alburquerque.  

 

     
 

Captures de “Breaking Bad” 
 

I en convertir-se en Heisenberg, Walter White pot experimentar una nova joventut i una 

felicitat pràcticament oblidada fins al moment. Però el més important és que, amb el 

desig d’ajudar a la seva família i salvar-la aconseguint el màxim de diners possible, el 

que fa és allunyar-se cada vegada més d’ella ja que, com molt bé afirma David Segal50, 

“la ley universal del Karma es el gran intérpretante sin acreditar en el reparto en 

Breaking Bad”. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 	  Laura	   Pallarès	   en	   la	   seva	   web	   sobre	   ficció	  
(https://sites.google.com/site/previamenteen/)	   parla	   sobre	   la	   figura	   de	   l’antiheroi	   i	   el	  
descriu	   com	   “un	  personaje	  más	  cercano,	  algo	  a	  lo	  que	  nosotros	  podríamos	  aspirar.	  Un	  tipo	  
normal,	   con	   familia,	   trabajo,	   amigos	   y	  una	  vida	   la	  mar	  de	  aburrida.	  Esos	   tipos	  nos	  gustan	  
porque	  se	  parecen	  a	  nosotros.”	  
50	  VV.AA.	   (2012).	  De	  Anatomía	  de	  Grey	  a	  The	  Wire.	  La	  realidad	  de	   la	   ficción	  televisiva	   (1a	  
ed.).	  Madrid:	  Catarata,	  pàg.	  71.	  
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Tots ells són personatges masculins (protagonistes) que presenten unes debilitats, 

característiques i formes d’actuar que els fan únics als ulls dels espectadors. Són 

literalment personatges ambigus; personatges foscos, amb dobles cares i amb moltes 

coses (circumstancies) a ocultar perquè com afirma Alberto Nahum, recuperant en certa 

manera la idea mencionada anteriorment per l’actor de Dexter, Michael C. Hall, “la 

qualitat també s'ha elevat per mitjà de l'ambigüitat moral. Això de que hi ha bons i 

dolents és un miratge. Les sèries actualment es conjuguen en gris i juguen amb 

antiherois amb els quals ens obliguen a emfatitzar, amb assumptes que constantment 

ens enfronten al mur de la consciència fent que a la vegada, s'enriqueixi l'abast artístic 

de les sèries” 51. Veritablement no és pot negar la idea que aquests personatges que 

poblen les històries, especialment els analitzats en aquest apartat del treball, són un dels 

secrets de l’èxit de les sèries de televisió (Carrión i Nahum en Marcos: 2012; 32), ja que 

el fet que la televisió pugui oferir la possibilitat de desenvolupar una historia al llarg de 

60 o 80 hores, permet també aprofundir en els conflictes als quals s’enfronten els 

personatges, desenvolupar les seves personalitats, les tensions existents entre la vida 

personal i la vida professional, les sensacions i/o sentiments que desperten en el seu dia 

a dia, etc. donant lloc a una certa idea de fascinació i identificació amb aquests 

personatges conflictius i gairebé “malvats” tal i com descriu Carrión52. 

 
Es pot afirmar que realment apareix en totes aquestes sèries post 11-S, des del punt de 

vista de l’espectador, com també des de l’estudiant d’audiovisuals i de l’àmbit de la 

ficció televisiva, aquesta idea de fascinació, seducció i seguiment a aquests personatges 

ambigus mencionada per Carrión, però des del punt de vista de la masculinitat i 

d’idoneïtat d’home (com a àmbit d’estudi del present treball) s’allunyen bastant. A dia 

d’avui, en l’anomenada Tercera Edat d’Or de la Televisió, si hi ha en antena una sèrie 

on la masculinitat adquireix molta importància aquesta és l’obra creada per Matthew 

Weiner, Mad Men; una obra on es pot veure, en la màxima expressió, el comportament i 

característiques de l’home blanc de classe mitjana, heterosexual, professional, educat, 

propietari, etc. obsessionat per aconseguir tant l’èxit econòmic com social. En 

definitiva, aquell estil d’home al qual tothom aspira i vol arribar a ser; un home que, en 

molts casos, només ha existit i vist a través de les pantalles del cinema i la televisió

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51	  Alberto	   Nahum	   a	   Marcos,	   N.	   (3	   de	   novembre	   2012).	   “Si	   Shakespeare	   viviese	   hoy,	  
escribiría	  para	  HBO”.	  El	  País:	  Vida	  y	  Artes,	  p.	  32-‐33.	  
52	  Jorge	  Carrión	  a	  Marcos,	  N.	  (3	  de	  novembre	  2012).	  “Si	  Shakespeare	  viviese	  hoy,	  escribiría	  
para	  HBO”.	  El	  País:	  Vida	  y	  Artes,	  p.	  32-‐33.	  
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2.3. MASCULINITAT EN EL CINEMA I LA TELEVISIÓ    
 
“La masculinitat es presenta com a caràcter, com a ethos 
o forma de ser que s’expressa per l’acció i que determina 
un sentiment de pertinença a un grup. Però de mica en 
mica, aquesta visió està constantment amenaçada per la 
força dels sentiments; una força que acabarà fracturant la 
consistència dels personatges” 

 
Mercè Coll, professora d’Història del Cinema Italià a la UB.53 

 
 
Avui dia no podem negar que mitjans com la premsa, la ràdio, i en especial el cinema i 

la televisió tal i com hem mencionat anteriorment, tenen un paper ‘clau’ i una força 

important a l’hora de proposar lectures de la realitat. Com molt bé afirma Juan F. Plaza 

en el seu llibre, “els mitjans posseeixen suficient «potència» per construir una imatge 

del món en els nostres caps, i transmetre'ns així valors, coneixements i emocions; en 

definitiva parlem d'una capacitat per orientar, influir, modificar o normativitzar els 

comportaments de les audiències.”54 Però no esdevenen l’única font; els discursos (i 

imatges) sobre el tractament de la masculinitat i la feminitat estan també presents a la 

nostra cultura de moltes maneres: a través dels mites, de les narracions populars tant 

escrites com orals, de la literatura, de la religió etc. Un exemple d’això són el contes 

tradicionals, en molts dels quals trobem una princesa vinculada a la imatge d’angelical, 

màgica, dolça, virginal i especialment bella i un príncep amb característiques com la 

valentia, la força, d’‘aires’ elegants, amant del risc etc. Unes històries infantils i 

tradicionals que han servit ‘infinites’ vegades, com a font d’inspiració per a guions en el 

cinema i la televisió. 

 

 
Imatge de Prínceps i Princeses “tradicionals” en els contes i obres de Disney 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53	  Mercè	   Coll	   a	   “Homes	   de	   pel·lícula:	   fascinats	   per	   una	   imatge”	   dins	   de	   VV.AA.	   (2007).	  
Masculinitats	   per	   al	   segle	   XXI:	   Contribucions	   als	   congressos	   de	   masculinitat	   a	   Barcelona,	  
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54	  Sangro,	  P.,	   i	  Plaza,	   J.F.	   (2010).	  La	  representación	  de	  las	  mujeres	  en	  el	  cine	  y	  la	  televisión	  
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I és en aquest àmbit del cinema i la televisió on recau el interès del següent apartat del 

treball. Com hem mencionat al començament de l’estudi (veure apartat 1.), el cinema i 

la televisió són en certa manera els mitjans més importants, especialment en termes de 

consum, a l’hora de mantenir o transgredir els models de masculinitat i feminitat, una 

idea que reafirma l’autor citat anteriorment, Juan F. Plaza, en expressar que “els 

productes audiovisuals que s'emeten en la gran i petita pantalla no tenen com a 

objectiu últim reproduir la realitat, sinó més aviat reconstruir-la, representar-la o 

reinventar-la.”55  

 
En el primer dels dos àmbits, el cinema, la masculinitat va molt vinculada a la figura de 

l’heroi; un home impregnat per qualitats com la valentia, un cos atlètic i ‘cuidat’, fort, 

agressiu en situacions límit, que «fa quelcom» (actua), etc. una imatge semblant a la del 

26è President dels Estats Units, Theodore Roosevelt, que és recordat per la seva 

personalitat exuberant, la seva amplitud d'interessos i assoliments, l’aspecte de 

“cowboy”, el seu lideratge i la seva masculinitat; un home que en paraules de Marta 

Segarra “encarnava el model d'home viril suprem.”56 I per aprofundir en el tema resulta 

molt interessant, i en certa manera necessari, endinsar-nos en la visió que proposen la 

Dra. Núria Bou i el Dr. Xavier Pérez, ambdós professors de Comunicació Audiovisual a 

la UPF, en el seu llibre57. Ells parlen del concepte d’heroi, en línies generals, amb 

termes mencionats anteriorment al llarg del treball com ben definit, amb bon aspecte, 

lluitador, valent i solitari però que es veu influït per un aspecte tractat també en el 

treball: el temps. Ells categoritzen la figura del heroi segons: 

 
a) L’acció del heroi sobre el temps. 

b) L’acció del temps sobre el heroi. 

 

En la primera categorització els autors parlen per exemple de l’heroi acrobàtic; un tipus 

d’heroi vinculat a la figura de Douglas Fairbanks, actor de pel·lícules d’acció del 

cinema mut o de Buster Keaton, clau juntament amb Charles Chaplin o Harold Lloyd en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55	  Sangro,	  P.,	   i	  Plaza,	   J.F.	   (2010).	  La	  representación	  de	  las	  mujeres	  en	  el	  cine	  y	  la	  televisión	  
contemporáneos	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Laertes,	  pàg.	  27.	  
56	  Marta	  Segarra	  a	  “Modelos	  de	  masculinidad	  y	  medios	  de	  comunicación”	  dins	  de	  Segarra,	  M.,	  
i	  Carabí,	  A.	  (2000).	  Nuevas	  masculinidades	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Icaria.	  
57	  Bou,	   N.,	   i	   Pérez,	   X.	   (2000).	   El	   tiempo	   del	   héroe:	   Épica	   y	   masculinidad	   en	   el	   cine	   de	  
Hollywood	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Paidós	  Comunicación.	  
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el gènere de l’slapstick. Un tipus d’heroi (o de masculinitat) obligat, segons paraules 

dels autors “per la moral d'una època i alhora d'una èpica”58, a identificar-se amb 

l’acció física i catalogant de covard o poc ‘home’ qualsevol actitud d’immobilisme o 

vida liberal. Un tipus d’heroi que, en paraules de l’antropòleg Gilbert Durand, 

“s'associa aquest heroi arquetípic i universal amb el seu paper de lluita per defensar a 

la comunitat de demoníacs enemics i perills”59, a l’hora que també hi ha lloc, sobretot 

en aquest cinema clàssic de Hollywood, pel recurs boy meets girls60. Però per sobre de 

tot, la importància la trobem en el man meets hero o millor dit, tal i com ho descriuen 

Núria Bou i Xavier Pérez, en el tipus d’heroi que és descobreix a sí mateix: el self made 

hero. 

Amb el pas dels anys, el cinema i els gèneres evolucionen donant lloc al cinema sonor, 

al gènere de les screwball comedy, protagonitzades per actors com Cary Grant, 

Katherine Hepburn i realitzades per directors com Frank Capra o Howard Hawks, i que 

servien com a via d’escapament a les preocupacions post crack de 1929; els musicals 

dirigits per Busby Berkeley amb coreografies veritablement màgiques, etc. Però si hem 

de destacar un gènere en relació a la masculinitat i/o heroïcitat, aquest és el western. En 

el llibre Nuria Bou i Xavier Pérez analitzen la figura de l’heroi en l’obra de Raoul 

Wash, Murieron con las botas puestas (1942). Una pel·lícula que ens permet veure, en 

paraules dels autors, els límits de l’heroïcitat; uns límits que estan vinculats al boy meets 

girl i a l’esdevenir de l’heroi que un cop que ha aconseguit la dona estimada ha creat 

amb ella una estructura familiar. I el general Custer, protagonista del film, és un 

exemple que la inactivitat en els protagonistes del western no pot estar present i que 

necessiten acció i moviment, el que suposa allunyar-se de l’estabilitat i/o tranquil·litat 

del «dolça llar». En certa manera serveix per introduir-nos en la idea, deixant una mica 

de banda el llibre clau del tema, però sense allunyar-nos del western, expressada per la 

psicoanalista Lydia Flem en el seu estudi psicològic del home de les pel·lícules de l’oest 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58	  Bou,	   N.,	   i	   Pérez,	   X.	   (2000).	   El	   tiempo	   del	   héroe:	   Épica	   y	   masculinidad	   en	   el	   cine	   de	  
Hollywood	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Paidós	  Comunicación,	  pàg.	  20.	  
59	  Gilbert	  Durand	  (1982)	  Las	  estructuras	  antropológicas	  de	  lo	  imaginario.	  Introducción	  a	  la	  
arquetipología	  general	  recollit	  en	  el	  llibre	  de	  Bou,	  N.,	  i	  Pérez,	  X.	  (2000).	  El	  tiempo	  del	  héroe:	  
Épica	   y	  masculinidad	   en	   el	   cine	   de	  Hollywood	   (1a	   ed.).	   Barcelona:	   Paidós	   Comunicación,	  
pàg.	  25.	  
60	  Des	  dels	  inicis	  de	  la	  producció	  el	  recurs	  boy	  meets	  girl	  va	  constituir-‐se	  com	  un	  eix	  clau	  de	  
la	   narrativa	   cinematogràfica,	   ja	   que	   l’aventura	   física	   del	   protagonista	   (heroi)	   anava	  
acompanyada	  gairebé	  sempre	  de	  la	  trama	  amorosa.	  
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i que menciona en el seu capítol Victoria Sau61; en aquest estudi de 1984 Flem parla del 

western com un gènere on la llei encara no és assumida com a tal i que per tant, es 

regeix com una lluita (o joc) entre homes, en la qual només s’utilitza una sola carta: la 

vida. Un joc on el risc i l’aventura estan presents des del principi fins a la fi ja que, com 

afirma Lydia Flem, “se repiten una y otra vez el desenfundar, tirar, montar a caballo, 

desenfundar, tirar, montar a caballo.”62 Un ‘estil de vida’ centrat en l’aventura d’un 

heroi que s’enfronta a altres homes i a qui, encara que surti victoriós, l’amor d’una dona 

li està gairebé prohibit. Un exemple d’aquest joc i forma d’actuar de l’heroi el trobem 

en obres com Duelo al sol (1946), Shane (1953), els westerns de John Ford com 

Centauros del Desierto (1956) i El hombre que mató a Liberty Valance (1962) en el 

personatge interpretat per John Wayne, o com deia l’obra analitzada en el llibre de X. 

Pérez i N. Bou, on el protagonista prefereix morir lluitant en combat i en plena acció 

qeu fer-ho envellit, desencantat i trist pel pas del temps.  

 

Centrant-nos novament en el llibre i en l’estudi de l’heroi/masculinitat, els autors, 

després de parlar sobre la figura de l’home en el western, realitzen una anàlisi de l’heroi 

vinculada al tracte (o aventura) sobre el seu cos; un cos que passa per determinades 

dificultats i penúries com les viscudes pel protagonista de El increïble hombre 

menguante (1957) per una espècie de càstig còsmic o per les ocasionades pels perills i 

situacions a les quals s’enfronten els personatges, com els interpretats per Charlton 

Heston i Kirk Douglas a obres com Ben-Hur (1956), El planeta de los simios (1968) i 

Espartaco (1960), com també mostrant-lo de forma esplendorosa i escultural en films 

com El Cid (1961), Los vikingos (1958) o Terremoto (1974) fins arribar a la 

visualització d’un cos totalment musculat com Schwarzenegger a Conan el Bárbaro 

(1982) o la saga Rocky (1976) protagonitzada per Sylvester Stallone durant els anys 80’ 

i que van ser utilitzats, segons afirma Josep M. Armengol, “com a heroi invencible útil 

per tal de ‘remasculinitzar’ Amèrica després de la derrota de Vietnam.”63 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61	  Victoria	  Sau	  en	  “De	  la	  facultad	  de	  ver	  al	  derecho	  de	  mirar”	  dins	  de	  Segarra,	  M.,	  i	  Carabí,	  A.	  
(2000).	  Nuevas	  masculinidades	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Icaria,	  pàg.	  38.	  
62	  Flem,	  L.	  (1984).	  “Le	  stade	  du	  cow-‐boy”,	  Le	  genre	  humain,	  Nº	  10,	  Bruselas,	  Complexe,	  p.	  
101-‐116.	  en	  el	  capítol	  de	  Victoria	  Sau	  titulat	  “De	  la	  facultad	  de	  ver	  al	  derecho	  de	  mirar”.	  	  
63 	  VV.AA.	   (2007).	   Masculinitats	   per	   al	   segle	   XXI:	   Contribucions	   als	   congressos	   de	  
masculinitat	   a	   Barcelona,	   2003-‐2007	   (1a	   ed.).	   Barcelona:	   Centre	   d’Estudis	   dels	   Drets	  
Individuals	  i	  Col·lectius	  (C.E.D.I.C.),	  pàg.	  15.	  
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Però entre tots aquest herois i homes analitzats en base al seu cos, resulta clau 

mencionar un tipus d’heroi que suposarà un ‘punt de partida’ en el desenvolupament i/o 

tractament dels herois i figures masculines del cinema: el Luke Skywalker de la saga La 

guerra de las galàxies (1977) de George Lucas. Un heroi que, segons Xavier Pérez i 

Núria Bou, s’ajusta de principi a fi a la teoria psicoanalítica64 que Joseph Campbell 

treballa en el seu llibre i que podem vincular molt encertadament, adaptant-la al terme 

d’heroïcitat, amb una de les idees clau del treball (veure apartat 2.1.1.): «l'heroi no és, 

sinó que es fa». Una visió, la de Campbell i el personatge de Luke, de l’heroi ‘inicial’ que 

esdevindrà clau en el desenvolupament d’altres herois contemporanis com són Harrison 

Ford a la saga Indiana Jones (1981), Bruce Willis com a John McClane a La jungla de 

cristal (1988) o més lligats a l’actualitat, com Tom Cruise a la saga Misión Imposible 

(1996) o Keanu Reeves a la trilogia de Matrix (1999) dels germans Wachowski. En 

definitiva, una sèrie d’homes que s’erigeixen com a protagonistes absoluts i que acaben 

descobrint que ells són els únics capaços d’enfrontar-se al mal i d’aconseguir tant el 

benestar individual com, sobretot, el col·lectiu. 

 

	    	  

  
Alguns dels protagonistes masculins (herois) analitzats per N. Bou i X. Pérez en el seu llibre. 

 

Però tal i com hem mencionat al principi de l’apartat, i en relació a aquest llibre sobre la 

masculinitat i la heroïcitat, alguns protagonistes (herois o ideals d’home) també és 

veuen ‘afectats’ pel factor del temps; la descrita en el llibre com “L’Acció del temps 

sobre el heroi”. És el cas per exemple de la figura de Rodolfo Valentino, considerat el 

sex-symbol llatí per excel·lència i un actor que segons Núria Bou “desplaçava els 

autèntics estatuts morals que la masculinitat puritana, sana, feliç, atlètica, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64	  Campbell,	   J.	   (1993).	   El	   héroe	   de	   las	   mil	   caras.	   Psicoanálisis	   del	   mito	   (10a	   ed.).	   Mexic:	  
Fondo	  de	  Cultura	  Económica.	  
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extravertida”65 ja que deixava de banda l’esfera heroica i de valentia per centrar-se més 

en la seva relació amb les dones; en definitiva, parlem d’un model d’home alternatiu a 

la masculinitat marcada per l’heroi ‘solar’ del cinema mut d’acció i aventures. 

 

Posteriorment en el llibre trobem l’estudi del cinema i dels protagonistes de Howard 

Hawks en l’obra Sólo los Ángeles tienen alas (1939). Un cinema que ens permet 

descobrir com estan fets els veritables cors dels herois masculins del cinema de 

Hollywood; uns cors marcats pels silencis en assumptes sentimentals com també per 

l’intent d’oblit (simulació) en el tema de les emocions. Un ‘estil’ de cinema que deixarà 

petjada en els anys 50’-60’, gairebé en els anys en què es desenvolupa el dia a dia de 

l’objecte d’estudi del present treball. Un cinema marcat per unes característiques que es 

repeteixen de manera constant: mares que no estimen el seu home, pares que 

protegeixen el fill bastard, progenitors que es desvinculen de la cura dels fills, adulteris 

constants per part del pares o de les mares, etc. Però serà el director Nicholas Ray qui 

trencarà amb aquesta dinàmica; ell serà el ‘creador’ del primer heroi masculí 

veritablement sensible i disposat a confessar les seves preocupacions, les seves pors, els 

seus problemes i sobretot, aquell home capaç de demostrar les seves emocions i fins i 

tot de plorar: el rebel James Dean, protagonista de la pel·lícula juvenil Rebelde sin 

causa (1955). La viva imatge d’un jove incapaç d’assumir les característiques i/o 

responsabilitats d’un home adult. 

	  

	  	   	  	    
Alguns dels protagonistes masculins (herois) analitzats per N. Bou i X. Pérez en el seu llibre. 

 

Però si hem de relacionar els homes de Madison Avenue amb la masculinitat 

desenvolupada fins ara en el cinema, podríem afirmar que dos són els personatges que 

en certa manera modelen les característiques/aspectes dels publicistes de Mad Men:  

 
1- Humphrey Bogart  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65	  Bou,	   N.,	   i	   Pérez,	   X.	   (2000).	   El	   tiempo	   del	   héroe:	   Épica	   y	   masculinidad	   en	   el	   cine	   de	  
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2- Clint Eastwood.  

 
El primer, Bogart, perquè és a través de pel·lícules com Casablanca (1942), El halcón 

maltés (1940) o El sueño eterno (1946) on podem veure, pràcticament a la màxima 

expressió, aquell heroi masculí clàssic que, i podríem afirmar que gairebé model 

d’home de la gent en l’època post II Guerra Mundial, utilitza la seva façana i/o màscara 

per tapar aquells sentiments, gairebé vinculats sempre a les víctimes femenines del 

melodrama. Un tipus d’home que utilitza el fum dels seu tabac i els vasos constantment 

plens d’alcohol per recrear cap a dins (interiorment), la sentimentalitat que “las normas 

del cine y el universo negro tienden a negarle al hombre.”66 En definitiva, parlem d’uns 

atributs que podem veure interpretar (o viure) de primera mà a través dels protagonistes 

de Mad Men, juntament amb tots els elements de la posada en escena, perquè tal i com 

afirmen els autors de manera brillant i precisa: 

 
“El pesimismo y la tristeza impregnan su figura de tal forma que la cuestión de no 
llorar se hace secundaria, ya que si bien es cierto que el héroe no deja caer las 
lágrimas, todo el entorno lo hace simbólicamente por él: el humo del cigarrillo, el 
etílico vapor del whisky, humedecen el rostro del protagonista, impregnan la 
atmósfera de una pátina acuática en la que el interdicto lacrimal queda en parte 
compensado porque el plano, en su conjunto es el que llora, en este decantamiento 
sombrío que puebla todo el género negro de tintes crepusculares, del agua nocturna y 
estancada de un lago de meditaciones delicuescentes, donde el héroe se pone a 
reflexionar sobre sus límites, sobre su irreversible caducidad.” (Bou, i Pérez, 2000: 
154-155). 

 
Unes característiques que també podem trobar en el cinema realitzat i protagonitzat per 

Clint Eastwood en pel·lícules com Ruta suicida (1977), El aventurero de medianoche 

(1982), En la línea de fuego (1993) o més actuals com Ejecución inminente (1999) o 

Gran Torino (2008), etc. Pel·lícules on l’heroi és una sola persona i indivisible, i 

aquesta apareix amb una interioritzada aura de superheroi, gairebé semblant a la que 

tenen alguns personatges de Mad Men. Una aura que comença impecable, totalment 

assumida com a individual, obsessionada, etc. molt identificada en les pel·lícules de la 

sèrie Harry, el sucio (1973) però que acaba, amb el pas del temps, adquirint aires 

d’emotivitat envers les persones properes i amb les quals el protagonista pot arribar a 

identificar-se. Una idea i/o visió que es reafirma quan Eastwood, en una entrevista a 

Film Comment, expressa que "	  M'agraden els herois d'avui, amb les seves debilitats, la 
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seva falta de rectitud moral i el seu toc de cinisme. En els temps del codi Hays no 

podies disparar fins que no et disparava un altre.”67 

 

 
Humphrey Bogart vs Don Draper (Jon Hamm)  

 
En definitiva ens trobem davant un univers, el del cine de Hollywood, que podem 

definir com un gran laboratori de ficcions on, la representació (visió) de l’home i de la 

masculinitat, va molt vinculada a l’activitat, la valentia, el saber fer, etc. Però no es pot 

deixar o ignorar l’emoció masculina, element forjador d’algun gènere cinematogràfic, 

però sobretot de personatge. Amb el pas del temps, aquesta masculinitat esdevé un 

aspecte important com a definidor de la seva personalitat, tal i com hem vist de manera 

breu en diversos personatges masculins analitzats en aquesta segona part per Núria Bou 

i Xavier Pérez en el seu llibre. 

 

Com hem vist, molts dels herois cinematogràfics masculins mostren el seu caràcter i 

escala de valors a través de l’acció; ells no poden vacil·lar i constantment han d’actuar 

amb fermesa, deixant de banda les emocions, però al final també resulten indissociables 

dels protagonistes aquelles emocions i característiques més sentimentals. Però... i a la 

televisió? 

 

En l’àmbit de la televisió és interessant mencionar, de forma breu perquè hem analitzat 

amb anterioritat (veure apartats corresponents al punt 2.2.) diversos personatges 

masculins de ficció contemporanis, l’anàlisi i estudi recopilat per Marta Segarra en el 

seu capítol68. Segarra esmenta en primer lloc que en les ficcions dels anys 80’-90’ els 

protagonistes són homes amb professions (estatus socioeconòmic) de les denominades 

anys enrere, segons ella, «liberals»; ella fa referència a professions com metges, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67	  http://www.miradas.net/0204/estudios/2002/11_ceastwood/el_fuera_de_la_ley.html	  
68	  Marta	  Segarra	  en	  “Modelos	  de	  masculinidad	  y	  medios	  de	  comunicación”	  dins	  de	  Segarra,	  
M.,	  i	  Carabí,	  A.	  (2000).	  Nuevas	  masculinidades	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Icaria.	  
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advocats, periodistes o policies, etc. a les quals les dones s’han incorporat recentment. 

Una visió, la de Marta Segarra, que justifica a través del cèlebre estudi realitzat per 

Susan Faludi el 1991: el Backlash. En ell l’autora fa un estudi sobre la imatge que 

transmetien els homes i les dones les ficcions televisives dels anys 80’; comèdies, 

drames i acció com les populars Magnum, El show de Bill Cosby, El equipo A, 

MacGyver, St. Elsewhere, El coche fantastico, Treinta y tantos, etc. destacant en totes 

elles el paper protagonista dels homes, la majoria d’ells solters o viudos, i la tendència 

de deixar les dones en un segon terme. Una idea que ella també vincula al cinema 

d’aquella època, centrat tal i com hem vist anteriorment, amb l’exaltació i el boom de 

pel·lícules protagonitzades per l’anomenat «home dominant», com Robocop (1987), La 

jungla de cristal (1988), Arma letal (1987), etc. Una tendència que s’ha mantingut fins 

a dia d’avui, només cal veure les graelles de les diferents cadenes generalistes i/o 

privades d’Espanya i Estats Units, però que a mitjans dels 90’ va començar a canviar de 

la mà de personatges com l’advocada ‘surrealista’ i protagonista de Ally McBeal, les 

germanes de Embrujadas, la Sydney Bristow de Alias o l’antropòloga Sydney Fox de 

Cazatesoros, etc. totes elles seguint l’estela (o camí) iniciat per Sigourney Weaver a 

finals dels anys 70’ amb la saga Alien (1979). Però si hem de destacar una sèrie on 

podem col·locar literalment el pes de la imatge masculina i femenina en una balança, 

aquesta és Expediente X; una sèrie de fenòmens paranormals on la Dra. Scully (p. 

femení) representa l’objectivitat racional (ella reitera gairebé sempre la seva qualitat 

racional i el seu títol de «doctora»), però que és superada. Segarra (Segarra, i Carabí, 

2000; 158) arriba a parlar fins i tot de “anul·lació de la seva feminitat”, capítol rere 

capítol per l’argumentació i l’explicació plausible donada per «l’agent» Mulder (p. 

masculí) als fenòmens extraterrestres que treballa la sèrie, convertint-se en un exemple 

clar que, juntament amb Mad Men, altres sèries analitzades breument en el present 

treball com també les citades a través dels estudis acadèmics de diversos autors, els 

mitjans repercuteixen en «la construcció social de la realitat» a la vegada que és 

demostra que els homes i els personatges masculins (herois) tenen un paper (o lloc 

destacat) en els mitjans de comunicació i en especial, en la televisió i el cinema.
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2.4. SOBRE MAD MEN I LA MASCULINITAT     

 
“Hi ha poques, molt poques sèries de televisió, que 
vulguin ser una pel·lícula.” 

 
Toni de la Torre, periodista i crític de sèries de ficció.69  

 
 

“Drama i Mad Men s'han convertit en sinònims. És la 
sèrie perfecta en termes dramàtics. És el fill ideal d'un 
gènere que compta amb excel·lents representants.” 

 
Luis Segura, professor d’Humanitats.70 

 

La nit del 10 de juny del 2007, en horari de màxima audiència (prime-time), fou el 

moment escollit pel canal de cable HBO per emetre el capítol final de la seva sèrie 

dramàtica Los Soprano, la denominada ‘buque insígnia’ en el gènere de la ficció en el 

canal creat per Charles Francis Dolan a mitjans dels anys 60’. Mesos abans de finalitzar 

l’emissió de la sèrie creada per David Chase, els directius del canal estaven immersos 

en la recerca i la lectura de projectes dramàtics71 que els permetés continuar amb el 

lema “It’s not TV. It’s HBO.” creat al 1997 i que durant anys havia acompanyat les 

emissions de Sex and the City, Los Soprano, Carnivàle, Entourage entre d’altres. I el 

guió/projecte que tant esperaven tenir els directius entre les seves mans va aparèixer, 

sotes mostres d’entusiasme, fascinació i aprovació, de la mà del propi David Chase. Dos 

anys abans, li havia arribat al seu despatx el guió del capítol pilot d’una sèrie dramàtica 

escrita per un home anomenat Matthew Weiner. Chase va contactar amb Weiner i va ser 

tal el tractament, la cordialitat, la veu, el seu punt de vista i l’ important respecte de 

Weiner cap al públic durant la conversa telefònica que, com afirma Jesse McLean, 

immediatament Chase va oferir-li a Weiner la possibilitat d’incorporar-se com a 

guionista i productor a Los Soprano (McLean a González Requena, i Cascajosa: 2010; 

39).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69	  Torre,	  T.	  de	   la,	   (2010).	  Las	  series	  que	  no	  me	  dejan	  dormir:	  Más	  de	  100	  recomendaciones	  
para	  serieadictos	  con	  insomnio	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Ara	  Llibres,	  pàg.	  157.	  
70	  Segura,	  L.	   (2011).	  La	  Cultura	  en	  las	  series	  de	  televisión	  y	  Laudatio	  Humanitatis	   (1a	  ed.).	  
Madrid:	  Cultiva	  Libros,	  pàg.	  247.	  
71	  Uns	   projectes	   marcats	   per	   la	   temàtica,	   l’àmbit	   econòmic,	   la	   producció	   i	   la	   posterior	  
realització	  però	  molt	  especialment	  per	   les	  característiques	  que	  afirma	  Anna	  Tous	   (Tous:	  
2008,	  4)	  en	  relació	  a	  les	  sèries	  contemporànies	  que	  són:	  obres	  audiovisuals	  creades	  amb	  
uns	   criteris	   de	   qualitat	   elevats,	   una	   idiosincràsia	   particular	   pel	   que	   fa	   l’argument	   i	   els	  
personatges,	  i	  una	  audiència	  (públic)	  objectiu	  determinant,	  seguidor	  fidel	  del	  producte.	  	  
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Com s’ha mencionat a les línies superiors, el guió de Weiner escrit pel seu compte anys 

enrere (a principis de l’any 2000), va arribar poc temps després de passar per les mans 

de Chase a ser la seva carta de presentació als directius de la HBO. Segons afirma Jesse 

McLean, els directius van respondre que “era el que estàvem esperant” (McLean en 

González Requena, i Cascajosa: 2010; 41) ja que tenien davant seu, en paraules de la 

Dra. Concepción Cascajosa72, “una sèrie pròpia de la HBO i que estava a l'altura de les 

seves grans fites.” Es tractava d’un projecte de ficció dramàtica escrit per un 

‘desconegut’ però format guionista de televisió en el qual es parlava sobre la historia de 

la publicitat en els anys 60’ i que servia alhora de vehicle (excusa) per examinar la 

història recent dels Estats Units. Però el guió de Matthew Weiner va quedar literalment 

apartat sobre un prestatge en els despatxos de la HBO. Segons afirma McLean “HBO 

no rechazó el proyecto, no es que renunciaran a él. Es que sencillamente no 

respondieron.” (McLean a González Requena, i Cascajosa: 2010; 41). 

 

I a l’any 2006 entra en escena el canal de cable AMC (American Movie Classics). 

Considerat com un canal de pel·lícules de cinema clàssic dels anys 50’ i anteriors, és a 

mitjans dels anys 90’ quan comença a intentar atraure audiència més jove amb l’emissió 

de series com Remember WEEN o The Lot, una idea (o filosofia) que seguiria endavant 

durant els següents anys, fins que el 2003 va afegir a la seva programació l’emissió de 

pel·lícules posteriors a 1970. Però la veritable aposta i canvi es va produir a l’any 2006, 

quan Charlie Collier assumia la direcció de la AMC amb la idea de fer canvis en la 

programació i realitzar/concentrar esforços en l’àmbit de la producció de sèries 

originals. I pocs mesos després d’arribar al càrrec, a Collier li va arribar al seu despatx 

el guió de prova d’un antic membre de Los Soprano; un guió elaborat, bo i amb un bon 

tractament que li va agradar i amb el qual va veure l’oportunitat de produir i emetre la 

que seria la primera sèrie dramàtica plena de valentia i que permetés destacar entre el 

públic. Una estratègia i/o aposta que va significar donar llum verda més endavant a 

projectes com Breaking Bad, el remake de The Prisoner, The Rubicon o The Walking 

Dead. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72	  González	   Requena,	   J.,	   i	   Cascajosa,	   C.	   (2010).	   Guía	   de	   Mad	   Men:	   Reyes	   de	   la	   Avenida	  
Madison	  (1a	  ed.).	  Madrid:	  Capitán	  Swing	  Libros,	  pàg.	  16.	  
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Amb els corresponents canvis realitzats en el guió del capítol pilot per AMC i alhora 

aprovats per Matthew Weiner 73 , després de setmanes de preproducció, rodatge, 

modificacions, muntatge i etalonatge final, la nit del 19 de juliol de 2007, el canal de 

cable va emetre el primer episodi de la seva nova sèrie de ficció dramàtica anomenada 

Mad Men. 

 

L’obra de Matthew Weiner va ser estrenada, com hem mencionat anteriorment, amb la 

intenció de cobrir el ‘forat’ deixat per Los Soprano en haver-se emès l’últim episodi un 

mes abans. L’emissió del capítol pilot va obtindré un 1,4 de share (equivalent a 1,5 

milions d’espectadors) i un augment del 75% de l’audiència en la franja del prime-time 

fins aleshores. Però si l’audiència augmentava capítol a capítol, també augmentaven 

setmana a setmana els elogis de la critica. Periodistes, crítics de cinema i de la televisió, 

pagines web i sobretot la premsa diària com el The New York Times, on els seus 

columnistes escrivien sobre la sèrie i el seu impacte en termes de repercussió cultural. 

Com afirma la Dra. Concepción Cascajosa (González Requena, i Cascajosa: 2010; 15) 

els crítics i columnistes detectaven, tant en el capítol pilot com en els posteriors, tres 

elements claus en termes d’innovació que suposarien, amb el pas del anys, l’inici d’una 

aventura televisiva amb grans resultats positius respecte a l’obtenció de premis de la 

industria com dels crítics. Aquests tres elements són: en primer lloc la identificació de 

Mad Men com una sèrie d’autor, i no d’un autor qualsevol sinó d’un sorgit de la factoria 

de Los Soprano; el fet de tractar-se d’una sèrie d’època i que suposava un element 

d’originalitat respecte a sèries d’actualitat on el context (ambientació) estava marcat per 

la contemporaneïtat i per últim, la possibilitat de realitzar un viatge cap al passat amb la 

possibilitat de discutir, aprendre i debatre sobre el canvi social i cultural; en definitiva 

una obra audiovisual contemporània “plena de referències culturals preparades per ser 

analitzades, temes de debat per ser discutits i glamur per ser admirat.”  

 

El viatge al passat (o al present com és vulgui entendre), s’inicia des del primer segon 

amb els títols de crèdit; uns títols analitzats anteriorment (veure apartat 2.2.1.) i que 

tenen, segons recull Jorge Carrión (Carrión, 2011; 164), “un diseño entre freudiano y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73	  Jesse	  McLean,	  en	  el	  seu	  capítol	  d’introducció	  en	  el	  llibre	  de	  Requena	  i	  Cascajosa	  (2010),	  
recull	  les	  paraules	  de	  Matthew	  Weiner	  en	  relació	  als	  canvis	  realitzats	  per	  AMC	  en	  el	  guió	  
del	  capítol	  pilot	  després	  de	  la	  posterior	  lectura	  i	  aprovació.	  Ell	  afirma	  que	  “confiaron	  en	  mí	  
por	   completo…	   Con	   la	   excepción	   de	   tres	   frases,	   el	   episodio	   piloto	   fue	   el	   guión	   que	   había	  
escrito	  cinco	  años	  antes.”	  (McLean	  a	  González	  Requena,	  i	  Cascajosa:	  2010;	  42).	  	  
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psicodélico que recuerda el de la apertura de Vértigo”. Un homenatge en certa manera 

a la figura de Saul Bass i al cinema d’Alfred Hitchcock, aquest últim molt present en 

l’estètica i/o atmosfera al llarg dels diferents capítols que componen la primera 

temporada de Mad Men. I després dels títols de crèdit, un rètol (imatge) que ajuda a 

l’espectador a contextualitzar el títol de l’obra: 

 

 
Captura inicial de “Mad Men” (Context) 

 

Mad Men. Homes bojos? Mad(ison) Men. Homes de Madison (Avenue)? (M)ad Men. 

Homes de la publicitat? Un triple joc de paraules entre el significat literal de Mad Men 

“homes bojos”, l’abreviatura de Madison Avenue, la zona de Nova York on es 

concentraven les agències de publicitat més exitoses del país i la denominació de ad 

Men als homes d’anunci. Com es pot veure el mateix títol ja és molt revelador; parla de 

la temàtica de la sèrie, de la seva essència, de l’ambigüitat amb què es tractada... 

 

Podríem definir Mad Men com ho fa Jorge Carrión (Carrión: 2011; 157) i afirmar que és 

una sèrie que parla sobre la memòria i de com el món que ens envolta canvia 

ràpidament dificultant les accions de canvi generades per nosaltres, però és molt més; 

més enllà de ser la història d’uns homes publicistes, de l’èxit que tenen a Madison 

Avenue i de com aquest serveix per ocultar les seves vides boges, Mad Men és un retrat 

de la societat dels primers 60’. Un retrat fidel sobre el moment en què s’inicia 

l’anomenat American way of life i el ‘somni americà’; un fet i una dècada dels quals 

estem acostumats a tenir una imatge idealitzada que en aquesta sèrie, però, es rebutja. 

Mad Men no només reflecteix i reprodueix amb un realisme gairebé obsessiu l’estètica 

d’aquells anys, sinó que mostra també les tensions i/o problemes existents en aquell 

període ‘convuls’ de la societat americana com són la rigidesa dels rols de gènere, la 

profunda insatisfacció que marquen les relacions de parella, els prejudicis racials i 
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d’orientació sexual, etc. En definitiva, tots aquells canvis socials i morals que pateix la 

societat nord-americana des dels anys 60’ i que avui dia encara es poden identificar. 

 

Aquest “retrato híper estilitzado de los años 60’ en Nova York”, tal i com la defineix 

Joyard74, podríem afirmar que es recolza en dues columnes recurrents i vertebradores de 

la narració: en primer lloc, l’anomenat i mencionat ‘somni americà’, és a dir, 

l’esplendor d’Amèrica, i en segon lloc el paper i/o la importància que comença a tenir la 

publicitat en una societat que es torna, dia rere dia, més consumista. 

 

En primer lloc com dèiem, la ‘columna’ vinculada al ‘somni americà’, definida com a 

desig de prosperitat dels americans, entesa com a fruit del seu treball i no tant en l’àmbit 

de les jerarquies socials. Parlem de l’oportunitat que busquen les persones d’aconseguir 

un futur millor i d’assegurar-se un benestar òptim, tant per a ells com per als seus 

descendents, deixant enrere aquella vida (o passat) plena de dificultats. Per tant, un 

concepte sempre lligat a l’afany de superació i al desig d’una vida millor en un país com 

Estats Units; un país que al llarg de la seva historia ha acollit sempre, amb els braços 

oberts, a persones de diferents races, cultures i orígens per integrar-los sota una mateixa 

bandera amb l’objectiu, tal i com afirma Cabezuelo, “de convertir-se en un líder 

econòmic i en un dels sistemes democràtics més estables del món.”75 I la representació 

més tangible d’aquest somni i/o desig és el mateix protagonista de Mad Men, Don 

Draper, que havent nascut en un món rural i en una família desestructurada i amb un 

passat dur i inesborrable, arriba no només a tenir èxit, sinó a ser l’estrella de l’agència 

de publicitat per a la qual treballa a Nova York. I per enllaçar aquesta idea amb la 

segona de les idees estructurals de l’obra de Weiner, resulta molt interessant l’afirmació 

del Dr. Bernard McGrane de la Universitat de Champan en considerar “que el sueño 

americano en sí mismo es una aspiración comercial. Es aquello a lo que debes aspirar. 

Debes desearlo, quieres este sueño.”76 Una afirmació que permet, de manera molt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74	  Joyard,	  O.	   (2010).	   “Fuera	  de	  serie”.	  Los	  Inrockuptibles:	  La	  revista	  de	  música,	  cine,	  libros,	  
etc.,	   14	   (153	   del	   desembre	   2010),	   44-‐48.	   Recuperat	   04	   de	   febrer	   del	   2012,	   a	  
http://www.losinrocks.com/wp-‐content/uploads/2010/12/madmen-‐153.pdf,	  pàg.	  45.	  
75	  Cabezuelo	  Lorenzo,	  F.	  (2010).	  “La	  imagen	  del	  ‘sueño	  americano’:	  Estética	  y	  modelos	  de	  
belleza	   de	   la	   sociedad	   americana	   a	   través	   de	   ‘Mad	   Men’”.	   Revista	   Icono	   14:	   Revista	   de	  
comunicación	  y	  nuevas	   tecnologías,	   8	   (3r	   del	   2010),	   97-‐117.	   Recuperat	   04	   de	   febrer	   del	  
2012,	  a	  http://www.icono14.net,	  pàg.	  103.	  
76	  Dr.	  Bernard	  McGrane	  en	  l’article	  de	  Cabezuelo	  Lorenzo,	  F.	  (2010).	  “La	  imagen	  del	  ‘sueño	  
americano’:	   Estética	   y	   modelos	   de	   belleza	   de	   la	   sociedad	   americana	   a	   través	   de	   ‘Mad	  
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encertada, enllaçar-lo amb la publicitat, un món o àmbit molt lligat al desig, al consum i 

al desig d’aspiració. 

 

No és una simple casualitat que l’entorn escollit per Matthew Weiner hagi estat la 

publicitat. És a partir de la II Guerra Mundial, a finals dels 40’ i principis dels 50’, quan 

les agencies de publicitat es consoliden com una autèntica i potent activitat econòmica 

contemporània. Considerat com un ambient molt bo i de prestigi per iniciar-se en el 

món laboral, a Mad Men la publicitat i tot el que envolta aquest món permet fer un repàs 

per molts dels aspectes de l’època triada. Les campanyes publicitàries que gestionen i 

mouen els responsables de l’agència Sterling Cooper són una excusa per mostrar les 

característiques dels anys 60’. A l’utilitzar-se la publicitat com a mirall de la societat, 

permet que aquesta assumeixi un paper clau dins d’aquest gran relat que, en paraules del 

Dr. Fran Benavente, “és una visió desmitificadora d’una dècada que sempre s’ha vist 

amb un cert aire mític.”77 

 

Aquestes dues columnes vertebradores de la narració a Mad Men permet, en el seu 

desenvolupament i tractament capítol rere capítol, la introducció i treball d’altres temes 

com poden ser: l’antisemitisme, el masclisme, els vicis –tabac, alcohol-, el sexe i les 

infidelitats, els prejudicis, la jerarquia social, les aparences, els cànons de conducta i 

pautes de comportament, traumes, etc. Tots són temes i característiques que 

s’exemplifiquen de vegades de manera cruel i impúdica, però també amb la 

corresponent crítica per, tal i com hem mencionat anteriorment, desmitificar la dècada 

‘màgica’ dels 60’. Estem doncs, davant d’un relat innovador i d’una ficció dramàtica 

que explica amb glamour el crepuscle d’una època considerada històricament daurada. 

 

Però juntament amb el tractament del ‘somni americà’ i de la publicitat, també és 

important remarcar termes qualitatius com la imatge, la posada en escena i els diàlegs 

entre personatges que permeten dur, la dramàtica i la visió del gènere, a la màxima 

expressió.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Men’”.	  Revista	  Icono	  14:	  Revista	  de	  comunicación	  y	  nuevas	  tecnologías,	  8	  (3r	  del	  2010),	  97-‐
117.	  Recuperat	  04	  de	  febrer	  del	  2012,	  a	  http://www.icono14.net,	  pàg.	  104.	  
77	  Idea	   expressada	   a	   Benavente,	   F.	   (2011).	   20473-‐Teoria	   i	   anàlisi	   de	   la	   ficció	   televisiva.	  
Comentaris	   i	   teoria	   treballada	   sobre	   el	   Tema	   4:	   La	   representació	   de	   la	   història.	   Apunts	  
procedents	  de	  la	  classe	  del	  dia	  17	  de	  març	  del	  2011.	  
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Segons el Dr. Francisco Cabezuelo78, professor de Teoria de la Comunicació a la 

Universitat San Pablo CEU, “Mad Men és un producte d'alta qualitat audiovisual. El 

seu èxit es basa en bons guions, una excel·lent ambientació i bon gust notable.” però 

també “en la capacitat per ressuscitar nostàlgia i/o interès per un moment històric i 

social molt diferent de l'actual” atribuint aquestes afirmacions (i conquista) a la 

naturalesa i poder d’atracció de les imatges, que signifiquen i transmeten significat, 

recordant l’afirmació que fa Joan Costa79 al seu llibre del 2008, i recull Cabezuelo, quan 

afirma que les imatges “són representacions de coses reals i coses imaginàries, és a 

dir, culturals.”  

 

I Joan Pons segueix amb la idea expressada pel Dr. Cabezuelo; en un article sobre Mad 

Men publicat a la revista Rockdelux, Pons afirma que “Mad Men entra pels ulls.”80 El 

treball detallat i la meticulositat del disseny de producció arriba a la màxima expressió 

convertint-se en una mena de seducció visual que atrapa l’espectador. Els detalls de 

l’ambientació són fruit d’una intensa investigació que esdevé un retrat no només molt 

cuidat, sinó també obsessiu a nivell de versemblança. El luxe de la imatge plàstica es 

crea amb la unió de tots els cuidadíssims aspectes de la posada en escena: vestuari, 

perruqueria, accessoris, decorats, ubicacions, atrezzo... fent l’efecte moltes vegades de 

ser un quadre digne dels millors museus o de formar part de l’obra dels millors directors 

de cinema.  

I en mencionar-se el cinema, pare de la narrativa audiovisual com a forma de 

comunicació, no podem obviar alguns referents canònics dins del cinema vinculables a 

Matthew Weiner i a Mad Men; des del lligam fet per Matt Roush81 en parlar de la 

visualitat de la sèrie en relació al cinema de Douglas Sirk fins a Wong Kar-wai, passant 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78	  Cabezuelo	  Lorenzo,	   F.	   (2011).	   “Mad	  Men:	  Where	   the	   truth	   lies”.	  Dins	  Miguel	  A.	   Pérez-‐
Gómez,	  Miguel	  A.	  (ed.),	  Previously	  on:	  Estudios	  interdisciplinarios	  sobre	  la	  ficción	  televisiva	  
en	   la	   Tercera	   Edad	   de	  Oro	   de	   la	   Televisión	   (1a	   ed.,	   p.	   685-‐699).	   Sevilla:	   Biblioteca	   de	   la	  
Facultad	  de	  Comunicación	  de	  la	  Universidad	  de	  Sevilla,	  pàg.	  688.	  
79 	  Joan	   Costa	   en	   l’article	   de	   Cabezuelo	   Lorenzo,	   F.	   (2010).	   “La	   imagen	   del	   ‘sueño	  
americano’:	   Estética	   y	   modelos	   de	   belleza	   de	   la	   sociedad	   americana	   a	   través	   de	   ‘Mad	  
Men’”.	  Revista	  Icono	  14:	  Revista	  de	  comunicación	  y	  nuevas	  tecnologías,	  8	  (3r	  del	  2010),	  97-‐
117.	  Recuperat	  04	  de	  febrer	  del	  2012,	  a	  http://www.icono14.net,	  pàg.	  99.	  
80	  Pons,	  J.	  (Febrer	  2009).	  “Mad	  Men:	  Colores	  diluidos”.	  Rockdelux:	  Revista	  y	  web	  musical	  en	  
español,	  270.	  Recuperat	  05	  d’agost	  del	  2011,	  a	  http://www.rockdelux.com.	  
81	  La	  Dra.	  Cascajosa	  en	  el	  seu	  apartat	  d’introducció	  del	  llibre	  sobre	  Mad	  Men	  (Cascajosa	  a	  
González	  Requena,	  i	  Cascajosa:	  2010;	  39)	  parla	  sobre	  la	  relació	  visual	  que	  Matt	  Roush	  va	  
realitzar	  a	  la	  revista	  de	  televisió	  TV	  Guide	  al	  2007,	  poques	  hores	  després	  d’estrenar-‐se	  la	  
ficció	   al	   canal	   AMC.	   Roush	   afirma	   que	   «el	   look	   de	   época	   es	   deslumbrante.	   Si	   el	   icónico	  
director	  Douglas	  Sirk	  hubiera	  hecho	  televisión,	  se	  hubiera	  parecido	  a	  esto.»	  
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per directors com Hitchcock amb pel·lícules com Vertigo (1958) o North by Northwest 

(1959), Billy Wilder, Arthur Penn, Jack Clayton, Stanley Kubrick i Martin Scorsese 

com també pel cinema francès en mencionar Weiner l’obra Les bonnes femmes, de 

Chabrol i que es re-afirma quan Matthew Weiner afirma que, “vaig tenir la sensació de 

fer una pel·lícula francesa.”82 Altres autors i crítics audiovisuals vinculen la sèrie de 

Matthew Weiner també amb obres literàries com The Great Gatsby de F. Scott 

Fitzgerald o de Carson McCullers en relació al passat del protagonista, i a d’altres obres 

cinematogràfiques amb trets comuns com, parlant en termes de fons i de forma, The 

Man in the Gray Flannel Suit (1956), The Best of Everything (1959) o Love Come Back 

(1961).83 

 

Recuperant els elements qualitatius mencionats anteriorment, ens queden per analitzar 

els diàlegs. Es podria arribar a afirmar que la posada en escena és el revestiment 

perfecte per a uns continguts que no es queden enrere. A nivell dramàtic la sèrie supera, 

per trencament, les series d’acció (24, Lost, Dexter) i s’instal·la en un altre sistema: una 

dramàtica de no passar res, de dir-se moltes coses i no avançar en l’acció, amb silencis 

que, en paraules de Luis Segura, “es tornen melodia, esglaien, emocionen i torben”84 i 

on el més interessant, està veritablement al fons i no tant en la superfície. I tot això 

s’aconsegueix a través d’uns diàlegs subtils que rebutgen obvietats i amb un text brillant 

que permet als protagonistes, tant als homes com a les dones, explicar els principals 

problemes morals i psicològics que els turmenten, transformant-los en personatges 

potents, creïbles i en l’element gairebé més addictiu d’aquesta sèrie. 

Per tant ens trobem davant una sèrie dramàtica contemporània que presenta -mitjançant 

l’estudi de les principals columnes vehiculars de la narració i dels corresponents termes 

qualitatius que es poden identificar en l’obra- un nexe d’unió entre aquests dos punts 

claus: els personatges. Un dels grans mèrits de la sèrie segons el Dr. Cabezuelo, ja que 

per ell “Mad Men mostra personatges que trenquen amb els arquetips de bons i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82	  Joyard,	  O.	   (2010).	   “Fuera	  de	  serie”.	  Los	  Inrockuptibles:	  La	  revista	  de	  música,	  cine,	  libros,	  
etc.,	   14	   (153	   del	   desembre	   2010),	   44-‐48.	   Recuperat	   04	   de	   febrer	   del	   2012,	   a	  
http://www.losinrocks.com/wp-‐content/uploads/2010/12/madmen-‐153.pdf,	  pàg.	  48.	  
83	  En	  relació	  als	  referents	  cinematogràfics,	   Jorge	  Carrión	  parla	  de	  Mad	  Men	   com	  exemple	  
ideal	  de	  la	  perfecció	  estilística	  en	  el	  camp	  de	  la	  televisió.	  En	  paraules	  seves:	  “Cada	  plano	  es	  
una	  fotografía	  de	  Capa,	  un	  cuadro	  de	  Hopper,	  un	  plano	  de	  Hitchcock	  o	  de	  Kubrick.”	  (Carrión	  
a	  Marcos,	  2012;	  32).	  
84	  Segura,	  L.	   (2011).	  La	  Cultura	  en	  las	  series	  de	  televisión	  y	  Laudatio	  Humanitatis	   (1a	  ed.).	  
Madrid:	  Cultiva	  Libros,	  pàg.	  251.	  
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dolents. Tots som bons i dolents, alhora, depenent del context, de la circumstància, de 

l'entorn, del que passa en el nostre interior. Aquesta és la grandesa de Mad Men!”.85 

En definitiva uns personatges acuradament construïts, doncs, ensenyen una cara mentre 

amaguen una altra, fent que la profunditat i la complexitat psicològica d’aquests sigui 

innegable. A Mad Men la dualitat és clau; parlar del passat – futur, ser bo o dolent, 

triomfar o fracassar, etc. Però en relació al tema / objectiu principal de la investigació, 

Mad Men és una sèrie dramàtica que defineix molt bé els rols de gènere, ja que 

diferencia clarament entre el treball i la casa. Una definició que fa que la sèrie 

adquireixi gairebé la idea d’una moneda amb doble cara: una cara representant els 

homes en el seu àmbit professional i una segona cara mostrant les dones, vinculades a 

l’esfera domestica encara que algunes d’elles amb la intenció de fer-se un lloc a la cara i 

ser un ‘membre’ més dins l’entorn masculí i professional. Una imatge que reflecteix 

molt bé aquesta idea és la que utilitza la pròpia Mad Men per promocionar-se i anticipar 

idees ‘clau’ en relació al tema, a l’ambient, al vestuari però sobretot en termes de 

masculinitat, feminitat i rols de gènere. La imatge a la qual fem menció és la següent: 

 

 
Imatge promocional de “Mad Men” (Homes vs Dones) 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85	  O’Barr,	   William	   M.	   (2011).	   Mad	   Men:	   Gender,	   Race,	   Ethnicity,	   Sexuality	   and	   Class.	  
Advertising	   &	   Society	   Review,	   11(4),	   p.	   1-‐12.	   Recuperat	   27	   febrer	   2013	   a	  
http://muse.jhu.edu/journals/advertising_and_society_review/v011/11.4.o-‐barr.html	  
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És una imatge que transmet sobre el món de Mad Men i del seu protagonista, Don 

Draper. Un món marcat per les classes socials i les jerarquies, per les esposes i les 

amants, per l’individualisme i les ganes d’èxit però sobretot, per l’ascensió social / 

professional d’homes fets a si mateixos.  

 

Per una banda les dones. La sèrie, en paraules del Dr. Francisco Cabezuelo (Cabezuelo: 

2010; 106) “destaca el gust exquisit amb el qual es tracta l'estètica de les dones.” però 

alhora destaca també pel fet de mostrar l’origen dels actuals rols de la dona en les 

societats actuals occidentals d’avui dia. Molts acadèmics, entre ells el Dr. Fran 

Benavente86 , es refereixen a la manera en què els homes observen les dones, és a dir, a 

una posició de les dones que és sempre fixada des de la mirada masculina; una mirada 

que significa reduir les dones a la posició d’objecte (trofeu) i a la idea de plaer, judici i 

objectivació que senten els homes en veure-les. Però alhora serveix per mostrar també 

el despertar (escalada) d’algunes dones i anar més enllà del seu paper com a pur objecte 

sexual. Algunes d’elles simbolitzen l’escalada de la dona en un món marcat per les lleis 

i/o decisions preses pels homes, simbolitzant doncs, la representació d’aquelles dones 

pioneres que van mostrar-se fermes en els seus ideals i que van lluitar en busca de la 

igualtat en l’àmbit laboral. I aquestes imatges de dones tractades com a trofeu o simples 

regals, sense aspiracions, orgulloses de ser observades per homes i motiu de les 

converses o que desitgen ser valorades pel seu talent i el seu esforç, etc. les trobem 

representades en les tres personatges principals de Mad Men i que estan retratades a la 

part esquerra de la imatge. 

 

En primer lloc Betty Draper (January Jones), la dona de Don Draper i que transmet en la 

seva figura i aparença les característiques de ser una dona guapa, elegant, provinent 

d’una bona família i radiant de bellesa. Una dona destinada a ser la perfecta esposa, una 

mestressa de casa i cuidadora de família, destinada i criada per gaudir de l’èxit i diners 

aconseguits pel seu marit, etc. L’exemple d’una dona ideal i professional per ser 

mostrada com a trofeu a les festes i esdeveniments socials representant en tot moment, 

el glamour i el luxe de l’època i l’exemple de ser l’esposa i companya perfecta per al 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86	  Idea	   expressada	   a	   Benavente,	   F.	   (2011).	   20473-‐Teoria	   i	   anàlisi	   de	   la	   ficció	   televisiva.	  
Comentaris	   i	   teoria	   treballada	   sobre	   el	   Tema	   4:	   La	   representació	   de	   la	   història.	   Apunts	  
procedents	  de	  la	  classe	  del	  dia	  17	  de	  març	  del	  2011.	  
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gran executiu. Segons el Dr. Francisco Cabezuelo en el seu article sobre la bellesa87, 

Betty Draper plasma amb inspiració i tocs característics la figura de dues dones 

d’època: per una banda Jackie Kennedy, com a “esposa del president d'EUA que com a 

dona, al costat del seu espòs, transmetia joventut, il·lusió, èxit, esperança, mirades de 

futur, etc.” i Tippi Hendren com a “dona que va marcar la imatge de les dones de 

principis dels seixanta. Un estil a nivell de vestir, maquillatge i pentinat” mesclat amb 

aires de la Grace Kelly, protagonista d’algunes obres d’Alfred Hitchcock. Estem davant 

d’una dona que des del primer episodi vol sentir-se realitzada com a mestressa de casa i 

esposa, però que en realitat no deixa de ser una dona sense aspiracions, amb moltes pors 

i plena de problemes psicològics. Uns problemes (o traumes) marcats per l’exigència 

amb què va ser educada per la seva mare, que des de petita li va escriure les pautes de 

comportament. Un guió marcat per la idea que menjar en excés o guanyar pes 

dificultaria la possibilitat d’aconseguir un home amb qui ser feliç, la negació de la 

progenitora a la decisió de Betty de treballar com a model, amb regles com la de no 

envellir i aconseguir un home de bé i exitós, etc. amb l’objectiu d’aconseguir que la 

seguretat de la seva filla depengués del fet que els homes l’acceptessin per la seva 

bellesa i submissió. Però ella al final és l’exemple clar que als homes només els hi 

interessa la seva bellesa i el seu atractiu. 

 

En segon lloc trobem, mostrant-se amb un estil seductor i amb un vestit verd brillant, a 

Joan Holloway (Christina Hendricks). Ella és una de les primeres dones amb les quals 

l’espectador pot observar la incorporació de la dona en l’àmbit laboral en les categories 

mitjanes i altes de l’empresa. Joan és presentada a Mad Men com a ‘cap d’oficina i de 

les secretaries’; en certa manera comparable a la descripció que fa Joan Pons88 al 

referir-se a ella com a “la abeja-reina de la oficina”, ja que en ella és mostra la idea 

que la dona al màxim càrrec que podia aspirar era a ser cap de planta de secretaries. El 

seu rol a Sterling Cooper consisteix en aconseguir que els objectius es compleixin, 

suavitzar conflictes i sobretot, assegurar que el treball a l’oficina per part de les 

secretaries i administratives es realitzi de forma eficient. Des del punt de vista físic i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87	  Cabezuelo	  Lorenzo,	  F.	  (2010).	  “La	  imagen	  del	  ‘sueño	  americano’:	  Estética	  y	  modelos	  de	  
belleza	   de	   la	   sociedad	   americana	   a	   través	   de	   ‘Mad	   Men’”.	   Revista	   Icono	   14:	   Revista	   de	  
comunicación	   y	  nuevas	   tecnologías,	   8	   (3r	   del	   2010),	   97-‐117.	   Recuperat	   04	   de	   febrer	   del	  
2012,	  a	  http://www.icono14.net,	  pàg.	  107.	  
88	  Pons,	  J.	  (Febrer	  2009).	  “Mad	  Men:	  Colores	  diluidos”.	  Rockdelux:	  Revista	  y	  web	  musical	  en	  
español,	  270.	  Recuperat	  05	  d’agost	  del	  2011,	  a	  http://www.rockdelux.com	  
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d’aparença, Joan és una dona alta, extremadament atractiva de dalt a baix, voluptuosa, 

amb grans ambicions i que vesteix d’una forma moderna en relació a l’estil i vestuari 

del moment, lluint la seva roba al màxim i ‘il·luminant’ els passadissos de l’agència per 

convertir-se així en objecte constant de les mirades dels homes de l’oficina durant la 

jornada laboral. En relació a aquesta situació mencionada, Joan se sent personalment 

satisfeta amb el fet d’utilitzar la seva feminitat i el seu estilitzat cos en el treball; és 

conscient que ha d’explotar el seu físic al màxim per aconseguir els seus objectius i 

arribar on ella vol. Ella té present en tot moment, educada també amb uns ideals 

estrictes per la seva mare, la idea que per ascendir en el treball i/o en la vida no només 

val el treball dur i l’esforç dia rere dia, sinó que s’ha d’aprofitar de les ‘armes’ 

vinculades al seu gènere. 

 

Si identificàvem a Joan Holloway com a ‘l’abella-reina de l’oficina’, amb Peggy Olson 

(Elisabeth Moss) trobem la personificació de l’abella (o formiga) treballadora i amb 

ganes d’ascendir i fer-ho el millor possible. Ella s’introdueix a la sèrie i a l’agencia 

Sterling Cooper en el primer capítol com a secretaria de Don Draper. És presentada com 

una noia amb una mica menys d’atractiu, més baixeta i antiquada a la hora de vestir 

respecte a Joan Holloway, d’orígens humils i que se sacrifica en el dia a dia, ja que és 

defineix com una persona (i dona) que creu en el treball i en el talent com a mètode per 

ascendir laboralment i social a diferència d’altres dones que són valorades pel seu físic 

i/o que utilitzen el seu cos, mantenint relacions sexuals amb homes, per aconseguir 

determinats objectius. Literalment una dona més plana respecte a d’altres que apareixen 

en Mad Men. I en el treball trobem el seu únic interès; com afirma Requeijo en citar al 

Dr. Felicísimo Valbuena de la UCM en el seu estudi, “és una persona tan dominada 

pels deures que li va marcar el seu pare, que pateix una super-identificació amb el seu 

treball”.89 Per tant, en Peggy trobem sens dubte l’exemple d’aquella persona que 

admira el que fa, que sent passió pel seu treball i que no vol perdre la seva oportunitat 

per ser dona. Una visió que té Elisabeth Moss, actriu que interpreta a Peggy, en afirmar 

que “el meu personatge és un exemple del que és el feminisme: desitjar ser qui ets i fer 

el que vols fer.”90, donant peu a una idea que permet relacionar a Peggy, igual que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
89	  Requeijo,	   P.	   (2010).	   “Mad	   Men	   desde	   el	   Análisis	   Transaccional:	   las	   claves	   de	   sus	  
protagonistas”.	  Revista	  de	  Análisis	  Transaccional,	  63,	  Vol.	  XVIII,	  261-‐279.	  
90	  Noain,	   I.	   (19	  maig	  2012).	   “Mad	  Men:	  El	   humo	  y	   el	   alcohol	   toman	  mañana	  Canal	   +”.	  El	  
Periódico	  de	  Catalunya,	  p.	  60-‐61,	  pàg.	  61.	  
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passava amb Betty Draper, amb una dona destacada en l’època dels 60’ com Betty 

Friedman, la líder del moviment feminista americà; una dona amb un plantejament 

filosòfic i ideològic clar que permetien definir-la com “aquesta dona que pensa, 

treballa i defensa les seves idees. Una dona de valors i amb uns ideals clars.”91 

 

Totes mostren la idea de com les relacions amb els progenitors o amb les persones que 

van créixer marquen la seva personalitat, pensaments i sentiments, així com també la 

seva visió tant en l’àmbit professional i domèstic. Però el més important respecte al 

tractament de les dones i el gènere femení, la que podríem identificar com la primera de 

les dues cares de la moneda mencionada anteriorment, és que Mad Men és converteix en 

un perfecte retrat de la dona bella i guapa, elegant, coqueta, etc. amb aspiracions de 

futur i que alhora busca ser una bona esposa i mestressa de casa com també d’aquelles 

dones que, menys agraciades en termes físics, s’enfronten al repte d’ascendir en un món 

laboral, i una professió, dominat per homes egoistes, masclistes i narcisistes. 

 

Però si per una banda tenim la feminitat, analitzada a través de les tres dones més 

rellevants en la ficció, en l’altra ‘cara’ ens trobem amb els quatre homes protagonistes 

de la ficció i d’aquest treball acadèmic. Però de cara a comprendre i/o parlar en relació a 

la masculinitat i als homes és necessari mencionar també, encara que sigui breument, el 

paper i la posició de les dones ja que, com afirma Cobo-Duran citant a Fernández 

Llebrez, a“la masculinitat li ocorre com a qualsevol identitat moderna: que es defineix 

de manera relacional.”92 Però en l’obra de Matthew Weiner elles es troben gairebé 

sempre, amb petites excepcions, en un segon pla assumint el rol de satèl·lit, perquè 

parlar de Mad Men és sobretot parlar d’una sèrie d’homes que, amb un Jon Hamm en el 

paper de Don Draper com a protagonista masculí principal de l’obra i envoltat alhora 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
91	  Cabezuelo	  Lorenzo,	  F.	  (2010).	  “La	  imagen	  del	  ‘sueño	  americano’:	  Estética	  y	  modelos	  de	  
belleza	   de	   la	   sociedad	   americana	   a	   través	   de	   ‘Mad	   Men’”.	   Revista	   Icono	   14:	   Revista	   de	  
comunicación	   y	  nuevas	   tecnologías,	   8	   (3r	   del	   2010),	   97-‐117.	   Recuperat	   04	   de	   febrer	   del	  
2012,	  a	  http://www.icono14.net,	  pàg.	  108.	  
92	  Referència	  al	  treball	  de	  Fernando	  Fernández	  Llebrez	  (2004)	  titulat	  “¿Hombre	  de	  verdad?	  
Estereotipo	   masculino,	   entre	   los	   géneros	   y	   ciutadania.”	   a	   Cobo-‐Durán,	   S.	   (2011).	   Uso	   de	  
roles	  en	  la	  construcción	  de	  personajes:	  desde	  la	  Nueva	  Masculinidad	  a	  los	  estereotipos	  de	  
género	   en	   Misfits.	   Dins	   Miguel	   A.	   Pérez-‐Gómez,	   Miguel	   A.	   (ed.),	   Previously	   on:	   Estudios	  
interdisciplinarios	  sobre	  la	  ficción	  televisiva	  en	  la	  Tercera	  Edad	  de	  Oro	  de	  la	  Televisión	   (1a	  
ed.,	  p.	  585-‐597).	  Sevilla:	  Biblioteca	  de	   la	  Facultad	  de	  Comunicación	  de	   la	  Universidad	  de	  
Sevilla.	  
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per un grup d’homes, representen un món i una societat on els homes són literalment els 

‘únics’ responsables i amos dels negocis.  

 

La sèrie va ser plantejada segons Matthew Weiner, entrant en termes de masculinitat, 

amb la idea de “mostrar fins a quin punt ‘ser americà’ o ‘un home ideal’ és un llarg 

procés d'assimilació en el qual, per aconseguir-ho, siguin quins siguin els teus orígens, 

has de convertir-te en un WASP (White-Anglo-Saxon-Protestant).” 93 Unes 

característiques ‘ideals’ que forgen aquell tipus d’home que tothom aspira ser en la 

vida, i al que Gil Calvo, juntament amb uns determinats valors i conceptes afegits a 

l’època capitalista, vincula com a hereu dels ideals de la Grècia clàssica sota la premissa 

de “¡hazte a ti mismo! (¡y triunfa!)”.94 

 

Però la masculinitat, com hem vist al llarg del present treball, es pot entendre com un 

procés dinàmic i subjecta a canvis; uns canvis que afecten a moltes vessants i/o àmbits 

de la nostra vida. I els personatges de la ficció semblen ser conscients que alguna ‘cosa’ 

està canviant; a la sèrie podem veure com els homes s’han de replantejar les relacions 

de parella, les relacions amb les dones, les confrontacions en termes professionals, la 

recerca de l’èxit, etc. fins i tot el seu paper social tant en l’àmbit professional com el 

domèstic. La societat canvia i evoluciona amb el pas dels anys donant lloc a nous temps 

i nous estils de vida molt diferents als viscuts anys enrere; i aquesta idea queda 

reafirmada a través del tagline de Mad Men de «Nada es lo que parece». Encara que 

l’estudi de la masculinitat als Estats Units, tal i com recull O’Barr95 en el seu article, no 

s’ha vinculat (ni treballat) a l’existència d’un moviment social amb les característiques 

semblants a la del feminisme, que permetés reflectir a la societat els problemes, reptes i 

canvis de la corresponent masculinitat, a l’objecte d’estudi del present treball hi ha 

molts moments, especialment en la primera temporada de la ficció, on la masculinitat 

adquireix molta importància fet que permet deixar clar des d’un primer moment, el 

domini, la posició i la importància de ser un WASP. I a través dels seus treballats i 

cuidadíssims guions Mad Men ens permet descobrir el dia a dia d’una agencia de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93 	  Chauvin,	   J-‐S.,	   i	   Tessé,	   J-‐P.	   (Juliol-‐Agost	   2011).	   Matthew	   Weiner:	   “La	   identidad	  
americana”.	  Cahiers	  du	  Cinéma,	  p.	  18-‐21,	  pàg.	  19.	  
94	  Gil,	   E.	   (1997).	  El	  nuevo	   sexo	  débil:	   Los	  dilemas	  del	   varón	  posmoderno	   (1a	   ed.).	  Madrid:	  
Temas	  de	  hoy.	  
95	  O’Barr,	   William	   M.	   (2011).”	   Mad	   Men:	   Gender,	   Race,	   Ethnicity,	   Sexuality	   and	   Class”.	  
Advertising	   &	   Society	   Review,	   11(4),	   p.	   1-‐12.	   Recuperat	   27	   febrer	   2013	   a	  
http://muse.jhu.edu/journals/advertising_and_society_review/v011/11.4.o-‐barr.html	  
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publicitat però sobretot, realitzar un viatge a l’interior masculí d’aquests publicistes 

‘aparentment triomfadors’ convertint-se així en una autentica font d’inspiració per a 

l’estudi i enriquiment de la masculinitat en l’actualitat. 

 

Entrant més en profunditat cap a la masculinitat, en primer lloc és interessant mencionar 

que, de la mateixa manera que passava amb les dones, aquests publicistes de Madison 

Avenue també estan molt ben construïts en termes psicològics; són personatges que 

carreguen simbòlicament a les seves esquenes amb una creu plena de records durs del 

passat, amb traumes infantils o d’una vida de la qual s’intenten escapar com també 

d’una vida marcada, en terme de pensaments, formes d’actuar i/o sentiments, pel tracte 

rebut a mans dels seus progenitors. És el cas per exemple del protagonista que intenta 

allunyar-se i desvincular-se de les persones que el van criar i maltractar psicològicament 

quan era petit, del jove Pete Campbell que sempre veu com és infravalorat per un pare 

autoritari, exigent, ple de prejudicis i orgullós de tenir un nom i un ‘status’ entre la 

classe alta del país o la figura de Salvatore Romano com a representant a l’agència 

Sterling Cooper d’aquells immigrants italians que van ajudar a aixecar i expandir la idea 

de ‘somni americà’, etc. 

 

I en segon lloc, més vinculat directament a l’estudi sobre la masculinitat i a la sèrie Mad 

Men, és interessant recollir aquí la visió (i estudi) realitzada pel Dr. Antonio Agustín 

García en el seu article96. El Dr. Agustín García en primer lloc, apart de reafirmar-se 

amb la idea97 mencionada anteriorment que les ‘aventures’ i el dia a dia esdevenen clau 

pel seguiment de la sèrie, fa menció a la representació i/o comportament del WASP, és a 

dir, a la representació d’aquells homes obsessionats per aconseguir l’èxit de la forma 

més rapida possible tant personalment com a ulls dels seus superiors. Un èxit que, en 

termes econòmics i socials, esdevé clau “en la construcción de la hombría de Sterling 

Cooper” i que representa sobretot la certificació de la seva correcta masculinitat. Una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
96	  Antonio	  Agustín	  García	  amb	  l’article	  d’anàlisi	   titulat	  “Hombres	  al	  borde	  de	  un	  ataque	  de	  
nervios:	  Las	  diatribas	  de	  la	  masculinidad	  en	  Mad	  Men”	  dins	  del	  llibre	  González	  Requena,	  J.,	  i	  
Cascajosa,	   C.	   (2010).	   Guía	   de	  Mad	  Men:	   Reyes	   de	   la	   Avenida	  Madison	   (1a	   ed.).	   Madrid:	  
Capitán	  Swing	  Libros.	  
97	  “Sus	  encuentros	  y	  desencuentros,	  sus	  preocupaciones	  y	  los	  modos	  en	  los	  que	  encaran	  su	  día	  
a	   día	   o	   sus	   relaciones	   con	   las	   mujeres	   y	   los	   otros	   hombres	   que	   comparten	   su	   centro	   de	  
trabajo	  y	  sus	  vidas	  son	  el	  verdadero	  meollo	  que	  termina	  por	  engancharnos	  para	  querer	  saber	  
más	  sobre	  la	  vida	  de	  una	  agencia	  de	  publicidad	  en	  los	  sesenta.”	  (Agustín	  García	  en	  González	  
Requena,	  i	  Cascajosa:	  2010;	  389).	  
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masculinitat que, com molts teòrics han afirmat i s’ha recollit anteriorment (veure 

apartat 2.1.1), ell entén com allò que es construeix de manera cultural per arribar a ser 

considerat «un home de veritat» i definint-la també per la contraposició a qualsevol 

aspecte i/o característica vinculada al gènere femení. Tot això implica pel Dr. Agustín 

García que, recolzant-se també amb Kimmel sota l’afirmació de que la masculinitat 

“s'exposa i manté davant i pels altres homes i per tant, són els altres els que poden 

certificar la nostra correcta masculinitat”98 juntament amb característiques breus dels 

personatges de Don Draper i Pete Campbell, en termes de masculinitat podem 

identificar representacions d’aquesta amb l’objectiu clar d’aconseguir “mostrarse en las 

oficinas que se es un hombre ideal”, i per tant, arribar a convertir-se en (i/o recuperar) 

l’exemple/paradigma del que tot home desitja: la viva imatge de la perfecta 

masculinitat. 

 

Parlem d’uns homes amb unes característiques i uns valors basats en la competència, 

l’agressivitat i l’èxit entre d’altres; una visió d’home que, segons Marina Subirats, ha 

quedat obsoleta i poc funcional degut especialment als canvis impulsats pels moviments 

socials, el feminisme, etc. Efectivament els canvis iniciats i impulsats a la dècada dels 

60’-70’ per aquests grups considerats ‘marginats’99 i desenvolupats al llarg dels anys 

fins a l’actualitat, en termes econòmics, polítics, socials, educatius, etc. poden afectar a 

l’home i a la idea/representació de la masculinitat que pot tenir la societat, donant lloc al 

que molts defineixen com ‘la crisi de la masculinitat’. Però com afirma l’antropòleg 

David Gilmore “competir forma part de la masculinitat i crec que va en augment, 

especialment en la nostra economia actual, en la qual les coses no marxen bé.”100 el 

que significa que valors i característiques com la lluita i la competència, l’experiència, 

la recerca de l’èxit o la idea de ser superior davant dels altres, etc. aniran fortament 

vinculades durant anys a la imatge de masculinitat ideal. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
98	  Article	  d’anàlisi	  publicat	  pel	  Dr.	  Antonio	  Agustín	  García	  García	  en	  el	   llibre	  de	  González	  
Requena,	  J.,	  i	  Cascajosa,	  C.	  (2010).	  Guía	  de	  Mad	  Men:	  Reyes	  de	  la	  Avenida	  Madison	  (1a	  ed.).	  
Madrid:	  Capitán	  Swing	  Libros,	  pàg.	  385.	  
99	  Grups	   ‘marginats’	   dels	  quals	   formen	  part,	   segons	  M.	   Segarra	   i	  À.	   Carabí,	   les	  dones,	   els	  
grups	  ètnics,	  els	  homosexuals,	  etc.	  que	  buscaven	  i	  reclamaven	  el	  seu	  dret	  a	  la	  igualtat.	  
100	  David	  Gilmore	  en	  Carabí,	  À.,	  i	  Armengol,	  J.M.	  (2008).	  La	  masculinidad	  a	  debate	  (1a	  ed.).	  
Barcelona:	  Icaria,	  pàg.	  33.	  
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3.- JUSTIFICACIÓ, PREGUNTA I OBJECTIUS DE LA 

INVESTIGACIÓ 

 
3.1. JUSTIFICACIÓ DEL TEMA 
 
Els denominats Television Studies (Estudis sobre la televisió) es consideren un nou 

camp de recerca emergit a mitjans dels anys 70’ i principis dels 80’. Dins d’aquest 

àmbit d’estudi, en el que trobem disciplines com l’estudi de la producció audiovisual, 

les polítiques culturals, l’anàlisi de les audiències i el seu paper en termes de consum i 

programació, les formes de consum i les noves tecnologies, l’aparició de nous canals 

privats i la privatització de canals públics en diversos països, etc. existeix una vessant 

d’estudi que ens resulta clau en la realització del present treball: els estudis sobre el 

gènere i l’estereotipització masculina i femenina. 

 
En un principi, els estudis de gènere vinculats a la televisió semblaven centrar-se 

sobretot en la figura de la dona, ja que les dones estaven considerades com les persones 

responsables de la llar i que conseqüentment, es quedaven a casa i consumien més 

contingut televisiu (en els anys 60’). Aquesta vinculació, dona-casa, permet afirmar la 

coneguda idea de ‘la diferenciació dels àmbits o esferes socials’, denominats també 

«espacios generizados» i que recull Juan F. Plaza (Sangro i Plaza, 2010; 22), en la qual 

l’àmbit domèstic es considerava pròpiament femení mentre que l’àmbit públic era més 

masculí. Però la importància/protagonisme de les dones en els estudi del gènere venia 

també marcada pels moviments feministes emergents dels anys 70’. A través dels seus 

estudis i l’anàlisi del gènere femení es va poder observar que, amb el pas dels anys, la 

visió de l’home (patró) es conformava també en base a una construcció cultural; és a 

dir, que la masculinitat s’havia d’entendre com una “visió fluïda, relacionada amb el 

temps i variable a través de les cultures com també oberta al canvi al llarg de la vida 

d’una persona al formar part d’una societat”101 el que significava que en parlar/tractar 

de la ‘masculinitat’ seria més correcte utilitzar-lo en plural (masculinitats) alhora que 

això donava lloc a nous models de masculinitat i al corresponent qüestionament del 

sistema patriarcal, aquell basat amb el model hegemònic tradicional.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
101	  Ulla	  Hakala	  (Hakala,	  2006;	  57)	  citada	  en	  el	  llibre	  de	  Feasey,	  R.	  (2008).	  Masculinity	  and	  
popular	  television	  (1a	  ed.).	  Edinburgh:	  Edinburgh	  University	  Press	  Ltd,	  pàg.	  2.	  
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Com hem vist anteriorment, Kimmel parla d’aquest model com “un home poderós, 

exitós i autoritari. Un home en el poder, un home amb poder i un home de poder.”102 

Però encara avui dia, i molt especialment en el cinema i la televisió, es busca la 

representació o la continuació d’aquest model tradicional. Tot i que els mitjans tenen la 

capacitat, com afirma Juan F. Plaza, “d'impulsar el canvi en els estereotips de gènere, 

però també de mantenir-los, reforçar-los i, fins i tot, crear-los”103, encara actualment en 

el mitjans de comunicació apareixen contínuament prototipus de bellesa, pautes de 

comportament per a les i els joves, figures ideals i models desitjats i desitjables que 

transmeten un determinat cànon estètic.  

 

I les sèries de televisió adquireixen, en tot aquest àmbit, un paper important. En primer 

lloc perquè podem afirmar rotundament que (i molts teòrics i professors avalen amb 

estudis aquesta visió) la ficció audiovisual ocupa un lloc destacat entre els gèneres més 

consumits pels espectadors i espectadores de mitjans de comunicació. I una mostra 

d’això l’expressà Isabel Menéndez el 2008 (Menéndez en Sangro, i Plaza: 2010; 34) 

quan feia referència a que la fascinació o l’auge per les series televisives -in crescendo 

per la multiplicació de l’oferta, la varietat de gèneres i de canals de difusió i sobretot, 

pel increment en termes de qualitatius d’aquests productes- les col·loca en termes de 

consum i gustos al capdavant de les preferències dels i les espectadores. I en segon lloc, 

i gairebé el més important, perquè tot i decantar-se algunes encara per protagonistes 

ideals, tradicionals, amb èxit, heroics, competitius, etc. moltes innoven i s’atreveixen a 

introduir personatges masculins (i models de representació) més arriscats, amb debilitats 

i/o més allunyats de la imatge ideal, sent l’anàlisi interpretatiu realitzat anteriorment 

dels personatges masculins post 11-S en la ficció contemporània un exemple d’això 

(veure apartat 2.2.2.), com també d’atorgar a les dones un protagonisme positiu i 

autònom, la qual cosa suposa introduir cert aire fresc en l’àmbit de la ficció. I són 

aquests personatges, compresos com a construccions mentals que proporcionen una 

imatge i/o model de persona, els que resulten clau en les ficcions i en el present treball, 

ja que com afirma Francisco Javier López “es a través de sus múltiples personajes 

masculinos que reflejan actitudes, comportamientos y modos de pensar propios del 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
102	  Kimmel,	   M.	   (2004).	   “Masculinity	   as	   Homophobia:	   Fear,	   Shame,	   and	   Silence	   in	   the	  
Construction	  of	  Gender	  Identiy”,	   in	  Feminism	  and	  Masculinities,	  ed.	  Peter	  Murphy,	  p.	  182-‐
99.	  Oxford:	  Oxford	  University	  Press.	  
103	  Sangro,	  P.,	   i	  Plaza,	   J.F.	   (2010).	  La	  representación	  de	  las	  mujeres	  en	  el	  cine	  y	  la	  televisión	  
contemporáneos	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Laertes,	  pàg.	  27.	  
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hombre, contribuyendo de este modo a reforzar o minar la visión que tenemos de la 

masculinidad.”104  

 

I la sèrie dramàtica contemporània Mad Men és l’objecte d’estudi idoni; el fet de que 

sigui una ficció ambientada en els inicis dels anys 60’ ens permet analitzar, veure i 

estudiar la representació d’aquestes masculinitats tradicionals i ideals de les quals hem 

parlat al llarg del treball però també per veure com comencen a sorgir certs canvis que 

afecten al paper del home i a la forma de comportar-se en el seu dia a dia tant en l’àmbit 

domèstic com professional. Apart d’això, Mad Men resulta interessant i justificable com 

objecte d’estudi pels següents motius: 

 

1) Perquè Mad Men entraria a formar part de “la new wave audiovisual nascuda 

aproximadament amb el nou segle, en una etapa de reestructuració de les 

indústries del entertainment nord-americà” 105  a la que fa menció Román 

Gubern, Catedràtic de la UAB, en el pròleg del llibre d’Anna Tous. Una “new 

wave” on s’inclouen les ficcions dramàtiques analitzades per Anna Tous com 

també d’altres que tenen el seu ‘lloc’ destacat a la Tercera Edat d’Or de la 

Televisió Americana o coneguda inicialment com la Era del Drama. 

 

2) Perquè Mad Men reuneix una sèrie de criteris que la fan un producte audiovisual 

de qualitat. Aquests criteris (característiques) són les estipulades pel teòric 

Robert J. Thompson i recollides per Luis Segura106 en el seu llibre: 

 

1) Decidida obstinació de sobresortir i distingir-se de la resta de la 

programació. 

2) Aposta per una audiència culte, jove i urbana. 

3) L’escriptor (guionista – creador – showrunner) té preferència, i tot 

gira entorn al text. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
104 	  López,	   F.J.,	   Guarinos,	   V.,	   Cobo,	   S.,	   Durán,	   V.	   i	   Grupo	   ADMIRA	   (USE)	   (2008).	   Las	  
masculinidades	   histriónicas	   en	   la	   ficción	   televisiva	   española:	   Los	   Hombres	   de	   Paco	  
(Antena	   3	   TV),	   Investigació	   “La	   construcción	   de	   la	   nueva	   masculinidad	   en	   las	   series	  
televisivas	  de	  ficción	  en	  España”.	  Sevilla:	  Universitat	  de	  Sevilla,	  pàg.	  1.	  
105	  Tous,	  A.	  (2010).	  La	  era	  del	  drama	  en	  televisión:	  Perdidos,	  CSI:	  Las	  Vegas,	  El	  ala	  oeste	  de	  la	  
Casa	  Blanca,	  Mujeres	  desesperadas	  y	  House	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Editorial	  UOC,	  pàg.	  12.	  
106	  Segura,	  L.	  (2011).	  La	  Cultura	  en	  las	  series	  de	  televisión	  y	  Laudatio	  Humanitatis	  (1a	  ed.).	  
Madrid:	  Cultiva	  Libros,	  pàg.	  73.	  
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4) Inclinació cap al realisme. 

5) Es busca renom, és a dir, garantir la qualitat amb la incorporació de 

prestigiosos talent del cine. 

6) Mescla de generes, o ús d’elements còmics en un drama o dramàtics 

de comèdia. 

7) Interès per cridar l’atenció dels crítics. 

8) Existeix un enfrontament entre la qualitat i la rendibilitat. 

9) Compromís amb l’ús de tòpics problemàtics. 

10) Capacitat per fer referencia a les seves pròpies històries. 

11) Es persegueixen premis a través dels mèrits. 

 
Característiques estipulades per Robert J. Thompson (Luis Segura, 2011). 

 

3) Perquè com afirma el Dr. Cabezuelo, Mad Men “s'ha convertit en una sèrie de 

culte molt apreciada per la critica i cada vegada més i més pel públic”107; un 

públic que aprecia i entén la sèrie pel seu rigor, per la seva qualitat artística i 

estilística i sobretot per la seva fidelitat. 

 
4) Perquè Mad Men es presenta, en paraules de la Dra. Concepción Cascajosa, com 

un “sensacional estudio de caso de cómo la construcción de una identidad de 

marca para los canales que las emiten se ha convertido en la principal misión 

de las series en la televisión”108, i al fet que AMC aconsegueixi tenir a la graella 

una sèrie que destaqui entre el públic, entre els crítics i sobretot, amb la qual 

s’obtenen premis que serveixen per donar reconeixement al canal. 

 
5)  I fent referència a la masculinitat, Mad Men és l’exemple visual en el qual es 

pot veure, en paraules del publicista i psicòleg en comunicació Javier 

Sanfeliú109, “la masculinitat ideal i l’opció natural. En Mad Men es mostra la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
107	  Cabezuelo	  Lorenzo,	  F.	  (2010).	  “La	  imagen	  del	  ‘sueño	  americano’:	  Estética	  y	  modelos	  de	  
belleza	   de	   la	   sociedad	   americana	   a	   través	   de	   ‘Mad	   Men’”.	   Revista	   Icono	   14:	   Revista	   de	  
comunicación	   y	  nuevas	   tecnologías,	   8	   (3r	   del	   2010),	   97-‐117.	   Recuperat	   04	   de	   febrer	   del	  
2012,	  a	  http://www.icono14.net,	  pàg.	  99.	  
108	  González	   Requena,	   J.,	   i	   Cascajosa,	   C.	   (2010).	   Guía	   de	   Mad	   Men:	   Reyes	   de	   la	   Avenida	  
Madison	  (1a	  ed.).	  Madrid:	  Capitán	  Swing	  Libros,	  pàg.	  13.	  
109	  Agencias.	  (2013).	  Por	  qué	  los	  hombres	  quieren	  ser	  como	  Mad	  Men.	  Recuperat	  01	  març	  
2013,	  a	  
http://www.panoramadiario.com/index.php?id=articulo&tx_ttnews%5Btt_news%5D=48
312&cHash=78f6af7cbf	  
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complexitat del que és i el que implica ser home.” I la gent (els espectadors) 

s’identifiquen amb ells (i la seva masculinitat) perquè com reitera Sanfeliú, “són 

tipus comuns i silvestres, però que estan exposats i que tenen triomfs 

permanents; triomfs que qualsevol home ‘comú i silvestre’ pot aconseguir.” 

 

Estem doncs, davant d’uns personatges masculins complets, amb uns valors, moguts per 

unes determinades misèries i passions, amb uns defectes i unes virtuts, etc. En conjunt 

un retrat psicològic, moral i social perfecte d’uns homes ‘humans’ amb els quals els 

espectadors es poden identificar fàcilment, perquè encara que representin un model de 

masculinitat al qual pocs homes responen a ell a dia d’avui, ja que segons Feasey 

(Feasey, 2008; 3) està molt vinculat a figures mítiques, herois llegendaris i/o de 

pel·lícules, no podem restar-li credibilitat ni desig, ja que representen la imatge d’home 

triomfador i ideal i l’exemple clar del model al que s’aspira des de petit. 
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3.2. PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓ [OBJECTIU GENERAL] 

 
La pregunta “principal” de la investigació [objectiu general] i que serveix més com a 

una forma de vehicular i d’orientar el treball és la següent: 

 

• Quines són les representacions de la masculinitat en la sèrie de ficció 

dramàtica Mad Men? 

 

L’objectiu principal del present treball és, doncs, veure, descobrir i aprofundir l’estudi 

de la masculinitat en una obra dramàtica contemporània que, com afirma el Dr. 

Francisco Cabezuelo110, “a través de mostrar imatges del passat explica i desenvolupa 

històries completament universals”. Ho fem després d’introduir-nos en el concepte i les 

teories sobre la masculinitat, en la ficció televisiva i la seva corresponent evolució amb 

el pas dels anys (a la televisió a i les tres etapes identificades i treballades per diferents 

teòrics fins a dia d’avui) i centrant-nos especialment en l’estudi de diferents personatges 

masculins (protagonistes) de ficcions post 11-S, des d’un punt de vista interpretatiu. I 

entre aquestes ens centrem en Mad Men, una sèrie en la qual la idea de masculinitat, 

pateix alteracions. Sembla que d’una manera o una altra els personatges masculins 

semblen ser-ne conscients. Segons el Dr. Antonio Agustín García, aquestes alteracions 

es produeixen o tenen molt a veure amb les formes d’entendre les relacions de gènere i 

també amb la idea de com aquestes afecten a la seva homenia i al seu paper social tant 

en l’àmbit professional com també, i molt especialment, en l’àmbit domèstic (Agustín 

García en González Requena, i Cascajosa: 2010; 389).  

 

A partir d’aquesta pregunta sorgeix doncs, la intenció de descriure i treballar les imatges 

de masculinitat com també les possibles característiques vinculades a ella que apareixen 

en aquest “univers” estilitzat i ple de glamour que és Mad Men. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
110	  Article	  d’anàlisi	  publicat	  pel	  Dr.	  Francisco	  Cabezuelo	  en	  el	  llibre	  de	  González	  Requena,	  
J.,	   i	  Cascajosa,	  C.	   (2010).	  Guía	  de	  Mad	  Men:	  Reyes	  de	  la	  Avenida	  Madison	   (1a	  ed.).	  Madrid:	  
Capitán	  Swing	  Libros,	  pàg.	  323.	  
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3.3. OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LA INVESTIGACIÓ 

 
Mentre s’analitzen i es descobreixen les imatges/representacions que els personatges 

masculins de Mad Men presenten en relació a la masculinitat a través de les 

característiques i teories tractades anteriorment, a la vegada sorgeixen altres objectius 

específics que resulten interessants desenvolupar de cara a enriquir la temàtica principal 

(la masculinitat) i també altres aspectes lligats a la comunicació audiovisual com la 

ficció, la contemporaneïtat, la heroïcitat, etc. Els objectius específics de la investigació 

són els següents: 

 

• Relacionar la masculinitat de Mad Men amb els models sociològics (veure 

autors treballats), psicològics (veure autors treballats), antropològics (veure 

autors treballats), etc. 

 

• Identificar la forma en que es construeix la masculinitat en les ficcions 

contemporànies. 

 

• Diferenciar la masculinitat / heroïcitat en l’audiovisual pre 11-S i post 11-S. 
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4.- METODOLOGIA         

 
Per analitzar les representacions [imatges] de la masculinitat a la sèrie de ficció 

dramàtica nord-americana Mad Men, es portarà a terme un anàlisi de contingut i un 

anàlisi textual com a suport dels 13 capítols que formen la primera temporada i que va 

ser estrenada i emesa durant l’estiu-tardor de l’any 2007. 

 

L’anàlisi de contingut és un mètode d’investigació que, amb el pas dels anys i en 

l’àmbit de les ciències socials, ha adquirit un gran reconeixement entre els investigadors 

centrats en comunicació (Busquet, Medina i Sort, 2006; 172) i una importància cada 

vegada més gran en oferir la possibilitat de tractar / analitzar de forma metodològica 

determinades informacions complexes i amb un cert grau de profunditat (Quivy i Van 

Campenhoudt, 1997; 221). Bernard Berelson en la seva prestigiosa obra Content 

Analysis in Communications Research del 1952 defineix aquest mètode com “una 

tècnica d’indagació per a la descripció objectiva, sistemàtica i quantitativa del 

contingut manifest de la comunicació”111. En paraules senzilles, es pot entendre com un 

procediment que ens permet analitzar els símbols i missatges continguts en els mitjans 

de comunicació amb l’objectiu principal de recollir el major nombre possible 

d’informacions de cara a respondre les hipòtesis inicials de treball (o preguntes clau) 

marcades en la investigació. 

 

Com molt bé afirmen els autors Raymond Quivy i Luc Van Camphenhoudt en el seu 

llibre112 i Jordi Busquet (com a coordinador) en el seu juntament amb Alfons Medina i 

Josep Sort113 en un altre, l’anàlisi de contingut és la tècnica més utilitzada alhora 

d’investigar en els diaris de cara a la realització de tesis doctorals ampliant-se, amb el 

pas del temps, el seu camp d’aplicació a comunicacions de diferents tipus: obres 

literàries, articles periodístics, programes audiovisuals, declaracions polítiques, 

pel·lícules, informes d’entrevistes, etc. remarcant especialment la seva importància en 

l’estudi de la violència a la televisió, el tractament de les dones i les minories ètniques. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
111	  Bernard	   Berelson	   citat	   en	   el	   llibre	   sobre	   investigació	   i	   recerca	   de	   Quivy,	   R.,	   i	   Van	  
Campenhoudt,	  L.	  (1997).	  Manual	  de	  recerca	  en	  ciències	  socials	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Herder,	  
pàg.	  172.	  
112	  Quivy,	  R.,	   i	  Van	  Campenhoudt,	  L.	  (1997).	  Manual	  de	  recerca	  en	  ciències	  socials	  (1a	  ed.).	  
Barcelona:	  Herder.	  
113	  Busquet,	   J.,	  Medina,	  A.,	   i	   Sort,	   J.	   (2006).	  La	  recerca	  en	  comunicació.	  Què	  hem	  de	  saber?	  
Quins	  passos	  hem	  de	  seguir?	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Editorial	  UOC.	  
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Per totes aquestes explicacions / afirmacions mencionades a les línies superiors, 

recolzades per investigadors i autors de gran prestigi, l’anàlisi de contingut és la millor 

forma d’investigació (mètode) de cara a descobrir i tractar les representacions que es 

‘dibuixen’ en l’obra audiovisual Mad Men. A través de l’anàlisi categorial, la forma més 

clàssica i habitual dins l’anàlisi de contingut, podrem calcular i/o comparar les 

freqüències de determinades característiques agrupades en categories significatives (el 

QUAN?) amb la intenció, posteriorment, de tractar i desenvolupar el COM en relació a 

les categories estipulades anteriorment i especialment, amb la intenció de treballar la 

masculinitat en aquesta ficció contemporània. 

 

Les categories significatives per al corresponent anàlisi de contingut parteixen de les 

característiques de la masculinitat marcades per Pierre Bourdieu a l’any 2000 (veure 

apartat 2.1.1). Aquestes característiques a nivell d’aparença física, funcional, sexual, 

emocional, etc. en relació als homes són adaptades a les categories (camps) estipulades i 

treballades per Pilar Aguilar en l’estudi de “La representación de las mujeres en las 

películas españolas: un análisis de contenido” i que es troba recollit en el capítol 5 del 

llibre coordinat per Fátima Arranz114 sobre cinema i feminisme. Pilar Aguilar, en el 

corresponent estudi sobre les dones i el paper d’aquestes en pel·lícules dirigides tant per 

homes com per dones, estipula unes categories amb la intenció “de estudiar ciertas 

características y circunstancias que acompañan a los personajes femeninos” (Aguilar 

en Arranz, 2010; 227). Les categories treballes per Aguilar i que resulten ‘base’ per el 

nostre treball són les següents: 

 

1) El protagonisme 

2) Les iniciatives que prenen els personatges (per voluntat pròpia) 

3) Relacions d’amistat, d’afecte i/o ajuda entre personatges femenins 

4) Relacions d’amistat, d’afecte i/o ajuda entre personatges masculins 

5) Famílies 

6) Relacions materno-filials i paterno-filials. 

7) Relacions entre germanes 

8) Parelles 

9) Relacions sexuals 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
114	  Arranz,	   F.	   (2010).	   Cine	   y	   género	   en	   España	   (1a	   ed.).	   Madrid:	   Ediciones	   Cátedra,	   pàg.	  
228-‐230.	  
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10) Relacions homosexuals 

11) Masclisme 

12) Violència i agressions contra les dones 

13) Prostitució 

 
Llistat de categories treballades per Pilar Aguilar en “La representación de las mujeres en las películas 

españolas: un análisis de contenido” (Aguilar en Arranz, 2010; 227-230) 
 

 
Fent la corresponent adaptació (i transformació) de categories estipulades per Pilar 

Aguilar i les característiques sobre masculinitat ‘marcades’ per Bourdieu obtenim una 

plantilla d’anàlisi del QUAN? i el COM amb les següents categories d’anàlisi: 

 
1) Aparició en pantalla: ens permetrà detectar el ‘pes’ i rellevància d’un 

personatge en la pròpia ficció i el seu corresponent desenvolupament. 

2) Relacions socials: el tracte personal (i diari) que un personatge té amb d’altres 

personatges (categoritzades en l’escala jeràrquica dins de l’empresa com iguals, 

subordinats o clients). 

3) Relacions amb la parella: considerant el terme ‘parella’ a l’estructura formada 

per dos persones que mantenen una relació estable i amb un lligam conjugal. 

4) Relacions amb els fills: el paper (vincle) del personatge masculí amb els seus 

fills (pare/filla – pare/fill) 

5) Relacions sexuals: realització de l’acte sexual. Diferenciem l’acte sexual amb 

l’esposa (vincle conjugal) i amb d’altres persones (heterosexuals – homosexuals) 

donant lloc a la infidelitat. 

6) Atracció rebuda: les paraules, sentiments, mirades o gestos (comunicació no 

verbal) expressada cap al personatge a analitzar.  

7) Violència: diferenciem la violència verbal (sarcasme, menyspreu, humiliació, 

burles, comentaris masclistes, etc.) de la violència física (baralla, atacs, 

assassinats, etc.) 

8) Dominància: parlem dels discursos d’ambició, arrogància, èxit social, poder, 

etc. que un personatge manifesta. 

9) Discurs emocional: expressió d’un personatge sobre els seus sentiments, la 

situació emocional, sobre la pròpia sexualitat, etc. 
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Però com tota tècnica d’investigació (mètode), l’anàlisi de contingut presenta certes 

limitacions. De la mateixa manera que els diversos autors dels llibres sobre investigació 

i metodologia utilitzats en el present treball coincidien en el paper i importància 

(especialment amb el pas dels anys) de l’anàlisi del contingut a l’hora d’obtenir 

informacions i de construir un determinat coneixement (o visió), novament estan 

d’acord també en afirmar que aquesta tècnica d’investigació no pot ser l’única base per 

a l’obtenció d’informació (Quivy i Van Campenhoudt, 1997; 178) i que és necessari 

complementar-la i/o recolzar-la amb d’altres tècniques d’investigació. En el nostre cas, 

resulta interessant recolzar-se en una anàlisi textual de determinades imatges de cara a 

magnificar aquelles possibles idees sobre la masculinitat derivades dels resultats, així 

com també a l’hora d’introduir-nos i/o conèixer més a fons un personatge. Mitjançant 

l’estudi dels codis visuals (enquadraments, moviments de càmera i il·luminació) i dels 

codis sonors (tipus, efectes sonors, música extradiegètica), ambdós categoritzats dins 

dels denominats codis discursius, definits com a llenguatge audiovisual i essencials en 

la forma en què l’aparell de televisió representa el món, podrem enriquir el nostre 

treball.  

 

Ens és de gran utilitat en aquest punt recolzar-nos amb la metodologia i plantilles 

desenvolupades per la Dra. Mercè Oliva en la seva tesis doctoral115. En el seu estudi 

sobre els realities de transformació i la realitat afirma , citant els recursos audiovisuals i 

les convencions establertes per D. W. Griffith a mitjans de la segona dècada del segle 

XX i recollides per Bordwell116 en el seu llibre de 1995, que “els tipus de plans 

utilitzats en un text audiovisual no és quelcom atzarós, sinó que respon a una 

codificació molt determinada, que guia tant al seu ús com la seva combinació” (Oliva, 

2010; 170). A través de petites modificacions realitzades a la plantilla original utilitzada 

per la Dra. Mercè Oliva, els elements audiovisuals a analitzar seran els següents: 

 

1) Els plans utilitzats (l’escala de plans); la profunditat de camp; la composició 

(línies diagonals, horitzontals, verticals...); l’angle dels plans (picat, contrapicat, 

recte, desviat lateralment); l’alçada (alçada dels ulls, més alt o més baix); el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
115	  Oliva,	   M.	   (2010).	   Disciplinar	   la	   realitat:	   Narratives,	   models	   i	   valors	   dels	   realities	   de	  
transformació.	  Tesi	  doctoral	  no	  publicada,	  Universitat	  Pompeu	  Fabra,	  Barcelona.	  
116	  Bordwell,	  D.	  (1995).	  El	  arte	  cinematográfico	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Paidós	  Ibérica.	  
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tipus de lent (angular, teleobjectiu, normal) i també tindrem presents els 

moviments de càmera físics (tràvelings, panoràmiques) com òptics (zoom). 

  

2) Tindrem present també si la il·luminació és natural o artificial, de quin tipus és 

(càlida, freda, neutra...), si és naturalista o dramàtica, contrastada o suau... 

Segons la Dra. Mercè Oliva, tots aquests elements serviran per detectar el tipus 

de representació com també possibles significats que és vulguin transmetre. 

 

3) Finalment la banda sonora, incloent els efectes sonors i la música extradiegètica. 

Tots ells aspectes clau de cara a transmetre informacions com també per 

subratllar, descriure i expressar el to d’allò que es narra (si és un moment 

dramàtic, de tensió d’intriga, de por...). 
 

Apartats (llistat de categories) treballades per Dra. Mercè Oliva en el seu 

estudi sobre realities de transformació recollits a la seva tesis doctoral 

“Disciplinar la realitat: Narratives, models i valors dels realities de 

transformació.” (Oliva, 2010; 170-171) 
 

En definitiva, un conjunt d’elements i característiques que juntament amb els resultats 

extrets de l’anàlisi de contingut de les categories mencionades anteriorment, ens 

permetran subratllar, descobrir i fins i tot endinsar-nos a l’interior d’aquests publicistes 

dels anys 60’, protagonistes d’una sèrie reconeguda i avalada per la crítica com també 

admirada pels espectadors que veuen en ella la possibilitat de viatjar al passat i de 

recuperar, encara que sigui per una breu estona (45min. aprox. cada episodi), la imatge 

de temps més bohemis i la imatge d’una masculinitat més clàssica. 
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5.- MOSTRA DE LA INVESTIGACIÓ      
 
El corpus d’anàlisi del present treball (la mostra d’investigació) està compost pels 

capítols que componen la 1ª temporada de la sèrie dramàtica Mad Men. Són 13 capítols 

de producció americana emesos en horari de prime-time al canal de cable americà AMC 

a l’any 2007 i emesa posteriorment a Espanya en el canal de pagament Canal + i a la 

cadena generalista Cuatro.  

 
Llistat de capítols de la 1ª Temporada de la sèrie de Mad Men. 

 

La primera temporada de Mad Men s’estrenava amb l’emissió del capítol pilot la nit del 

19 de juliol del 2007 i finalitzava, amb l’emissió del capítol número tretze, la nit del 18 

d’octubre del mateix any. Un total de tretze emissions gairebé consecutives i amb 

només una petita aturada (no emissió) d’una setmana produïda en el mes de setembre 

entre l’emissió del capítol 1x09 titulat “Mira el pajarito” i el capítol 1x10 anomenat 

“El puente”. A dia d’avui, la ficció creada per Matthew Weiner està formada de 5 

temporades (amb un total de 65 capítols) a l’espera de l’estrena de la 6ª temporada 

Nº Capítol Títol  Durada Data d’emissió (EEUU) 

1x01 El humo ciega tus ojos 00:46:38 19 de juliol del 2007 

1x02 El tocador de señoras 00:45:04 26 de juliol del 2007 

1x03 Las bodas de Figaro 00:42:23 2 d’agost del 2007 

1x04 New Amsterdam 00:43:18 9 d’agost del 2007 

1x05 Habitación 5 G 00:46:03 16 d’agost del 2007 

1x06 Babilonia 00:45:00 23 d’agost del 2007 

1x07 Devolviendo el golpe 00:45:07 30 d’agost del 2007 

1x08 El código del vagabundo 00:46:03 6 de setembre del 2007 

1x09 Mira el pajarito 00:45:36 13 de setembre del 2007 

1x10 El puente 00:45:58 27 de setembre del 2007 

1x11 Veranillo de San Miguel 00:45:59 4 d’octubre del 2007 

1x12 Nixon contra Kennedy 00:45:51 11 d’octubre del 2007 

1x13 La Rueda 00:46:25 18 d’octubre del 2007 
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prevista per al 7 d’abril del 2013. El seu creador té previst el final al 2014 amb l’emissió 

de la 7ª temporada i una clausura que, segons ell, no deixarà indiferent als seus 

seguidors.  

 

Cada un dels 13 capítols que formen la 1ª temporada de la ficció té una durada 

aproximada d’entre 40 i 45 minuts. Un total de 9 hores 49 minuts i 25 segons analitzats. 

En valors numèrics de minuts i/o segons totals estudiats, la 1ª temporada equival a 589 

minuts i/o a un total de 35.320 segons. 

 

L’elecció del corpus (1ª temporada de Mad Men) és justifica no només per la necessitat 

d’acotar el nombre de capítols i ‘territori’ a estudiar. En paraules d’Anna Tous, l’elecció 

/ estudi de la primera temporada d’una sèrie de ficció qualsevol, assumint des del 

principi el punt de vista de la lògica del mercat audiovisual, “supone el establecimiento 

de las reglas del juego de aquel producto, en lo que se refiere al diseño de la serie en la 

configuración de temas, tramas, estructura y personajes.”117 

 

Finalment, en relació als personatges, el Dr. Joan Ferrés afirma i menciona en el seu 

llibre que “el relato se estructura en torno a unos personajes y son ellos los que hacen 

avanzar la historia y los que le confieren significación.”118 I en el present treball 

esdevenen un element clau ja que són els encarregats d’atorgar significat i de donar-nos 

respostes. A través de l’estudi de diversos protagonistes de Mad Men, entesos aquests 

com aquells subjectes entorn dels quals giren els nuclis narratius (Ferrés, 1994; 177), 

podrem descobrir quines són les veritables representacions i imatges de masculinitat que 

es representen en aquesta ficció i al mateix temps podrem veure, i en certa manera 

també viure com a espectadors, com el món que ens envolta canvia sense que nosaltres 

puguem frenar aquestes transformacions. Més concretament, els personatges 

‘encarregats’ (protagonistes) d’ajudar-nos a descobrir la masculinitat en aquesta obra 

audiovisual són aquests quatre: 

 

* Don Draper (Jon Hamm)  * Pete Campbell (Vincent Kartheiser) 

* Roger Sterling (John Slattery) * Salvatore Romano (Bryan Batt) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
117	  Tous,	  A.	  (2010).	  La	  era	  del	  drama	  en	  televisión:	  Perdidos,	  CSI:	  Las	  Vegas,	  El	  ala	  oeste	  de	  la	  
Casa	  Blanca,	  Mujeres	  desesperadas	  y	  House	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Editorial	  UOC,	  pàg.	  17.	  
118	  Ferrés,	  J.	  (1994).	  Televisión	  y	  educación	  (1a	  ed.).	  Barcelona:	  Paidós	  Ibérica,	  pàg.	  177.	  
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6.- ESTUDI DE CAS: MAD MEN       

 
6.1. FITXA TÈCNICA I ARTÍSTICA 
 
Títol: Mad Men 

Títol original: Mad Men 

País: Estats Units 

Any: 2007 – Actualitat 

Data d’estrena: 19/07/2007 

Duració: 40 – 45 min. aprox. per capítol 

Temporades: 5 

Gènere: Drama 

Creador: Matthew Weiner 

Qualificació per edats: No recomanada per a menors de 18 anys. 

 

Repartiment: Jon Hamm (Don Draper), Elisabeth Moss (Peggy Olson), Vincent 

Kartheiser (Pete Campbell), January Jones (Betty Draper), Christina Hendricks (Joan 

Holloway), John Slaterry (Roger Sterling), Bryan Batt (Salvatore Romano), Michael 

Gladis (Paul Kinsey), Aaron Staton (Ken Cosgrove), Rich Sommer (Harry Crane), 

Maggie Siff (Rachel Menken), Rosemarie DeWitt (Midge Daniels), Darren Pettie (Lee 

Garner, Jr.), John Cullum (Lee Garner, Sr.), Gordana Rashovich (Dr. Greta Guttman). 

 

Web: www.amctv.com/originals/madmen 

Distribuidora: Lionsgate Television 

Productora: Radical Media, Lionsgate Television, Weiner Bros, American Movie 

Classics (AMC) i U.R.O.K. Productions 

 

Guió: Matthew Weiner, Tom Palmer, Lisa Albert, André Jacquemetton, Maria 

Jacquemetton, Bridget Bedard, Chris Provenzano i Robin Veith. 

 

Direcció: Alan Taylor, Ed Bianchi, Tim Hunter, Lesli Linka Glatter, Andrew Bernstein, 

Phil Abraham i Paul Feig,  
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Producció: Beth Bowling, Scott Hombacher, Jack Lechner, Todd London, Kim Miscia, 

Greg Schultz, Christina Wayne, Matthew Weiner, Lisa Albert, André Jacquemetton, 

Maria Jacquemetton, Tom Palmer i Blake McCormick. 

 

Música: David Carbonara 

 

Fotografia: Phil Abraham, Frank G. DeMarco, Steve Mason i Bill Roe. 

 

Edició (Muntatge): Malcom Jamieson, Conrad Smart, David Siegel, Leo Trombetta i 

Christopher Nelson 

 

Càsting: Beth Bowling, Kim Miscia, Carrie Audino i Laura Schiff.  

 

 



	   86	  

6.2. SINOPSI 
 

Des del primer episodi Mad Men és un viatge cap al passat. Matthew Weiner ens 

trasllada visualment cap a la Nova York dels anys 60’, una època on la societat de 

consum americana ressorgeix amb força després de la II Guerra Mundial. I en aquella 

època tothom havia comprès que la publicitat era una arma molt potent de cara a 

dominar el món com també per arribar a ser els ‘reis’ (executius i homes de negocis) 

més importants de Madison Avenue, l’avinguda de Manhattan sinònima de poder i 

d’indústria de la publicitat. 

 

La sèrie dramàtica Mad Men, a través de l’ús de la publicitat com a vehicle per explorar 

la societat de l’època i la cultura dels primers anys 60, se centra en la vida de Don 

Draper, personatge interpretat per l’actor Jon Hamm, i explica la vida d’un alt executiu 

(creatiu) del món de la publicitat i les relacions publiques com també de la gent amb la 

que tracta tant a fora com a dins, aquests últims homes i dones fent ús dels seus egos i 

competint en busca de l’èxit i del màxim reconeixement possible, de les oficines de la 

fictícia agència publicitària Sterling Cooper ubicada a Madison Avenue (Manhattan, 

Nova York), cor de les grans agències de publicitat internacionals en els anys 60. 

 

En definitiva i de forma breu, com molt bé afirma el Dr. Francisco Cabezuelo Lorenzo 

en un dels seus articles119 sobre la sèrie, “Mad Men és la mirada als homes i dones que 

van donar origen i forma al modern ‘somni americà’, a l'època daurada de la cultura 

contemporània nord-americana.” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
119	  Cabezuelo	  Lorenzo,	  F.	  (2010).	  La	  imagen	  del	   ‘sueño	  americano’:	  Estética	  y	  modelos	  de	  
belleza	   de	   la	   sociedad	   americana	   a	   través	   de	   ‘Mad	   Men’.	   Revista	   Icono	   14:	   Revista	   de	  
comunicación	   y	  nuevas	   tecnologías,	   8	   (3r	   del	   2010),	   97-‐117.	   Recuperat	   04	   de	   febrer	   del	  
2012,	  a	  http://www.icono14.net,	  pàg.	  98.	  
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6.3. EL PAPER DE DON DRAPER 
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Recuperant una idea del Dr. Joan Ferrés esmentada anteriorment en forma de cita, tota 

sèrie de ficció contemporània (o d’anys enrere) sigui de drama, comèdia, acció o 

ciència-ficció presenta un o varis personatges principals en els quals se centra l’interès i 

recau també el pes de les trames. I la creació de Matthew Weiner no podia ser menys; 

tot i concentrar-se en les històries i en el dia a dia d’uns homes i dones que formen part 

d’una agència de publicitat dels anys 60’, hi ha un personatge protagonista en concret en 

el qual es vinculen la majoria de les trames i es sustenta gairebé tot el pes de l’acció, i 

aquest és Donald “Don” Draper, encarnat per l’actor Jon Hamm i identificat com el 

personatge principal de la sèrie dramàtica Mad Men.  

 
Inicialment podem pensar que estem davant d’un personatge que exemplifica els ideals 

de la Grècia clàssica mencionats per Enrique Gil Calvo de “¡hazte a ti mismo! (¡y 

triunfa!)”120, és a dir, la pura encarnació del self-made-men; una de les millors 

traduccions del model de masculinitat de la modernitat occidental i perfectament 

vinculable a un exemple d’ideal d’home. I en certa manera Don Draper ho compleix, ja 

que és i representa allò que veiem d’inici: que és un home d’èxit, atractiu, elegant, de 

fisonomia atlètica, etc. i manifesta totes aquelles característiques i/o qualitats que 

podem vincular a la denominada perfecta masculinitat. Però a través d’imatges en el 

capítol pilot, com la d’una medalla militar en forma de Cor Lila (pla detall), la 

condecoració vinculada a les forces armades i entregada en nom del President dels 

Estats Units a les persones ferides o mortes en actes de servei, quan veiem en primer pla 

estirar-se en el sofà del seu despatx per descansar i sentim el soroll d’unes bombes 

(efectes sonors) i d’una guerra, quan més endavant, en el capítol 4, és identificat com a 

Richard Whitman en el tren que el porta cap a la ciutat per un vell conegut del poble, 

això mentre llegeix i observa el “Defectuoso” anunci de Volkswagen, o un capítol 

després quan apareix a l’agència un jove que s’identifica com Adam Whitman. A partir 

d’aquell instant sabem que la figura de Don Draper no és la d’un conte d’èxit i felicitat i 

que menteix sobre qui és, com també sobre els seus orígens. En un capítol (Cap. 10) 

mentre està amb Rachel Menken, personatge de la que parlarem més endavant, Don 

Draper es confessa: 
Don: Me dijiste que tu madre murió en el parto. La mía también. Era prostituta. No sé 
cuánto le pagaba mi padre, pero cuando ella murió, me llevaron con él y su mujer. Y 
cuando tenia 10 años... él murió. Estaba borracho y un caballo le dio una coz en la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
120	  Gil,	   E.	   (1997).	  El	  nuevo	  sexo	  débil:	  Los	  dilemas	  del	  varón	  posmoderno	   (1a	   ed.).	  Madrid:	  
Temas	  de	  hoy.	  
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cabeza. Ella lo enterró y después se juntó con otro hombre... Y a mi me criaron esos dos 
miserables.  

 
Descobrim per tant que Don neix sota el nom de Dick Whitman i que ingressa a 

l’exercit americà com a via d’escapament a l’ambient desestructurat i miserable en el 

que vivia. Dick és enviat a la guerra de Corea on coincideix amb el tinent Don Draper 

que, poc temps després, mort en la guerra a causa d’una explosió en el seu propi 

campament. Dick roba el nom del seu tinent i comença una nova vida; una vida en la 

qual vol intentar ser feliç i tenir un present victoriós alhora que també vol poder oblidar 

el seu passat i la seva vida anterior, tal i com es veu al mostrar distanciament i rebuig 

cap al seu germà, el cremar una fotografia antiga d’ell amb Adam o a l’intentar comprar 

el seu silenci, manifestant que no vol tornar a saber res d’ell i que per tant, és millor que 

segueixi pensant que ell està mort: 

 

   
 

(Trobada en una cafeteria després de que Adam apareixies per l’agencia demanant per 
ell). 
Adam: ¿Donald Draper? Pero ¿qué nombre es ese? 
Don: ¿Qué importa? La gente se lo cambia.  
Adam: Supongo. Vamos, mírate. ¿Quién es Donald Draper? ¿Tienes mujer? ¿Hijos? 
Don: Me marcho.  
Adam: ¿Eso es todo? 
Don: ¿Quieres que pague esto? 
Adam: No. No has tomado nada. No entiendo por qué te comportas así. Cuando era 
pequeño, soñaba con este día y ahora mira. No te entiendo, soy tu familia. Solo quiero 
ser parte de tu vida.  
Don: Adam, eso no sucederá. Voy a salir por esa puerta y se acabo. No te pagaré la 
comida porque esto nunca ha sucedido.  
 
(Visita de nit de Don Draper al hotel – hostal econòmic on s’allotja el seu germà) 
Don: Adam, escúchame. Tengo una vida, y solo va en una dirección... hacía delante.  
Adam: ¿Qué haces? 
Don: Son 5.000 dólares. No tengo más. Quiero que los cojas, que te vayas de Nueva 
York y no quiero volver a saber nada de ti nunca más.  
Adam: Eso no es lo que quería. No quiero eso. 
Don: No puedo hacer más por ti.  
Adam: No lo dices en serio, ¿verdad? 
Don: Creías que estaba muerto. Y debes seguir haciéndolo. 

 



	   92	  

En definitiva, tal i com expressa Matthew Weiner121, estem davant d’un personatge que 

representa en certa manera una paròdia de la mitologia triomfalista del ‘somni americà’, 

en la qual s’expressa com l’èxit material va acompanyada d’un cert desconfort en el jo 

intern; un personatge que amaga una infància de la que s’avergonyeix i que només 

pensa en mostrar de forma exitosa el seu present. I ell sap que, igual que nosaltres, tot i 

que en un principi pugui semblar important, al final el passat poc importa. I una mostra 

d’això és quan Pete Campbell, el jove i ambiciós publicista de Sterling Cooper, 

descobreix el seu veritable passat i no dubta en acusar-lo de ser un fals, un desertor i de 

fer-li xantatge amb la intenció d’aconseguir aquell ascens laboral tant buscat. Un 

xantatge que acaba en fracàs quan Bert Cooper, soci fundador de l’agència, i a l’igual 

que fa també Roger Sterling en alguna ocasió anteriorment al llarg de la temporada, riu 

la gràcia d’aquest passat misteriós; un passat que no veu important perquè segons ell, el 

que importa és viure “l’aquí i ara”: 
Campbell: Tengo que contárselo. Sólo porque creo que si oculto esta información al 
final seria más perjudicial para Sterling-Cooper. He averiguado, completamente de 
forma accidental, que Donald Draper no es quien dice ser. Su nombre real es Dick 
Whitman. Pero... Dick Whitman murió en Corea hace 10 años. Eso da pie para creer 
que... al menos es un desertor y quién sabe si algo más.  
Cooper: (Pensatiu amb el que ha dit Campbell) Sr. Campbell, ¿Y qué? ¿A quién le 
importa? 
Campbell: ¿Cómo? Sr. Cooper es un fraude, un mentiroso, quizá hasta un criminal. 
Cooper: Incluso, si fuese verdad... ¿A quién le importa? Este país fue construido y lo 
dirigen hombres con historias peores de las que se pueda imaginar ahora. 
Campbell: No me estoy imaginado nada ahora. 
Cooper: Los japoneses tienen un lema: “Un hombre es el lugar en el que se encuentra” 
y ahora mismo Donald Draper, esta en este despacho. Le aseguro, que hay más 
beneficio olvidando esto. Yo pondría esa energía trayendo cuentas nuevas.  

 
Una idea que es reafirma amb una frase o ‘consell’ expressada per una senyora cap a un 

jove Don en el passat i que l’espectador veu a través d’un flashback; una recomanació 

que té lloc en el tren que transporta el fèretre del ‘fals’ Dick Whitman a la seva família 

alhora que el ‘nou’ Don Draper intenta evitar el contacte visual amb la seva antiga 

família:  
Senyora: Tiene toda una vida por delante. Olvide al hombre que ha muerto. 

 
Tot i que el seu passat i la seva vida anterior esdevenen una trama important en aquesta 

primera temporada de la sèrie i marquen també, en certa manera, el comportament i la 

forma de ser de Don Draper, retornant al treball i al objecte d’estudi anem doncs a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
121	  Matthew	  Weiner,	  creador	  de	  Mad	  Men,	  a	  Hirsch,	  L.,	  Kramer,	  Ll.,	  Schaefer,	  S.	   i	  Yellin,	  T.	  
(productors),	   i	  Kramer,	  Ll.	   (director).	   (2011).	  America	  in	  Primetime	  Episode	  2:	  Man	  of	  the	  
House	  [Documental	  de	  televisió].	  Estats	  Units:	  PBS	  –	  The	  Documentary	  Group.	  
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analitzar el personatge principal des de l’àmbit de la masculinitat i les característiques 

d’home que manifesta en el seu ‘present’ com a publicista/creatiu de Sterling Cooper i 

com a pare de família.  

 
Com s’ha esmentat anteriorment, Don Draper és el protagonista principal de la sèrie i 

sobre la seva persona recau la majoria de trames i successos que fan avançar la història. 

En termes d’aparició de pantalla podem veure que, a través de les captures superiors 

lligades al minutatge de cada publicista estudiat, el personatge de Don Draper apareix 

en tots els capítols de la primera temporada. La seva mitjana d’aparició en pantalla 

ronda entre els vint-i-dos – vint-i-cinc minuts d’aparició total per episodi, reduint-se a 

gairebé la meitat en algun capítol de manera excepcional (cap. 4) o disminuint el seu 

pes en capítols com el 8 i el 12 en que, aproximant-se als divuit – vint minuts en 

ambdós casos, Don realitza mirades i/o viatges cap al passat (flashbacks), centrant 

doncs, l’interès en aquests instants amb la intenció de descobrir més sobre la història i el 

passat de Don Draper – Dick Whitman. En termes visuals, el seu ‘pes’ de pantalla queda 

representada gràficament de la següent manera:  

 

	  
 

Gràfica de Don Draper: Elaboració pròpia 
 

S’ha de tenir present en tot moment que la seva aparició va vinculada també, de la 

mateixa manera que passarà amb els altres personatges analitzats posteriorment, a la 

interacció amb d’altres personatges com són: els seus superiors a l’agència de publicitat 

(Bert Cooper i Roger Sterling) i considerats com iguals degut a l’estatus i prestigi de 

Don en ella, publicistes-creatius-executius subordinats com Pete Campbell, Salvatore 

Romano, Ken Cosgrove, etc. que treballen en el seu departament i/o gestionen comptes 

pels quals ell genera les campanyes, els instants d’interacció amb la seva nova 
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secretària, Peggy Olson, el tracte i reunions amb els clients que visiten l’agència amb la 

intenció de fer veure la seva empresa i donar-se a conèixer de la mà de Sterling Cooper, 

com també finalment, aquells instants o seqüencies que, vinculables a l’àmbit privat, 

Don comparteix pantalla amb la seva família, esposa i fills, o altres dones amb les quals 

ell, de manera incomprensible, manté una relació extramatrimonial. 

 
La seva primera aparició a la pantalla a ulls de l’espectador, i per tant, la primera imatge 

que veiem de Don Draper en la ficció, va molt lligada també a l’última imatge que 

veiem en els títols de crèdit; la imatge d’un home d’esquena a l’espectador, assentat en 

una espècie de sofà, amb una cigarreta a la mà i un moviment d’una càmera que 

s’allunya. En aquest cas, segons després de tancar-se els títols de crèdits i de 

desaparèixer el cartell contextual de Mad Men (veure apartat 2.4.), la primera imatge del 

protagonista apareix quan la càmera, situada a l’interior d’un bar de copes dels anys 60’, 

s’apropa per l’esquena amb un suau tràveling per concentrar-se, finalment, en la nuca 

del protagonista i en les volutes que llança a l’aire. Una escena que, com molt bé afirma 

Agustín Rubio122 en el seu article, recorda perfectament a la presentació del personatge 

de Cary Grant a Encadenados (1942) de Alfred Hitchcock, i que més endavant, a 

mesura que avança la sèrie, també seria identificable cinematogràficament, en paraules 

de Santiago Navajas, “a un hombre con la presencia de Gregory Peck, la inteligencia 

de Henry Fonda y la crisis existencial de Montgomery Clift.”123 
 

  
 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
122	  Rubio	  Alcover,	  A.	  (Gener-‐Juny	  2011).	  Carbon-‐Copy	  de	  los	  años	  cuerdos.	  A	  propósito	  de	  
Mad	  Men.	  L’Atalante:	  Revista	  de	  estudios	  cinematográficos,	  p.	  12-‐18,	  pàg.	  13.	  
123	  Manual	   de	   filosofía	   en	   la	   pequeña	   pantalla:	   Las	   claves	   del	   pensamiento	   filosófico	   en	   la	  
cultura	  de	  masas	  (1a	  ed.).	  Córdoba:	  Berenice	  Editorial,	  pàg.	  109.	  
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Un cop la càmera s’ha girat i ens ha mostrat la cara que s’amaga darrera aquest home 

inicialment elegant i de cabell negre arreglat, podem veure que estem davant del que 

semblaria ser un home valent, viril, de cos atlètic, sense preocupacions sobre l’aparença 

o l’envelliment, intel·lectual, amb sentit de justícia i correcció (en especial per la seva 

acció de defensa cap cambrer de raça negre amb qui conversa tranquil·lament i que el 

seu superior renyeix al ‘considerar-lo’ inferior), amb cert èxit i lideratge, que mostra 

cert estatus i poder vers els altres, moral, etc. totes d’elles lligades a les qualitats i 

característiques de la masculinitat que estableix Pierre Bourdieu i que sembla que Don 

Draper moltes d’elles, a simple vista i a primer cop d’ull, compleix. A través de la 

conversa amb el cambrer intuïm que el protagonista té alguna cosa a veure amb la 

creativitat i la publicitat: 
Cambrer: ¿Ha terminado, señor? 
Don: Sí, ¿tiene usted fuego? (El cambrer li encén la cigarreta i es fixa amb la marca 
que fuma ell.) ¿Con que fuma Old Gold? Yo, Lucky Strike. (El cambrer el mira 
estranyat.) ¿Puedo preguntarle por qué fuma Old Gold?  
Cambrer “cap”: Disculpe, señor. ¿Sam le está molestando? A veces le gusta hablar 
demasiado. 
Don: No, la verdad es que estábamos conversando. ¿Hay algún problema? 
Cambrer “cap”: ¿Puedo traerle otra copa? 
Don: Si, otro de estos. Un Old-Fashioned, por favor. (El cambrer “cap” marxa.) 
Necesitará relajarse después de trabajar toda la noche. ¿Por qué es? ¿Por tener menos 
alquitrán? ¿Los filtros? ¿Por qué Old Gold? 
Cambrer: Nos los daban gratis en el frente, un cartón a la semana. Adoro mis Old 
Golds. Adoro fumar. 
Don: “Adoro fumar”, es muy bueno.  
Cambrer: Mi esposa lo odia. Según el ‘Reader’s Digest’ dice que te mata. Las mujeres 
les gusta sus revistas. 

 
I instants després descobrim que la hipòtesi i la intuïció inicial és certa; Don Draper és 

un executiu-creatiu publicitari de l’agència de publicitat i mitjans Sterling Cooper, 

situada a Madison Avenue, en el cor de Manhattan. En l’àmbit privat el personatge ha 

estat presentat a l’interior d’un bar preocupant-se i treballant en el disseny i l’eslògan 

per la campanya de Lucky Strike, la campanya que en aquell moment el té més 

preocupat. I en l’àmbit professional, veiem que es presenta entrant en el seu despatx de 

l’agència acompanyat per Roger Sterling, un dels socis fundadors de la companyia. 

Aquesta presentació ens permet entrar en la categoria de les relacions socials que manté 

Don Draper amb els seus superiors, els subordinats i els clients. Amb els dos socis 

fundadors, Roger Sterling i Bert Cooper, podem veure que la relació que hi ha entre ells 

al llarg de la temporada és de sinceritat, confiança i gairebé de ‘conseller’; els dos saben 

que Don Draper és un dels creatius més valorats i ambiciosos en l’àmbit de la publicitat 

a Manhattan. Un home amb una increïble capacitat creativa que lluita per allò que creu i 
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per arribar a aconseguir la perfecció, no conformant-se amb allò bàsic ni tampoc amb 

l’idea més simple. Mentre que amb Roger Sterling podem veure que hi ha una relació 

més propera a l’idea d’amistat que, tot i viure moments de conflicte sorgits per 

determinats comportaments d’ells com també per la diversitat i/o xoc d’opinions en 

relació a un tema, sempre acaben recuperant la cordialitat i el ‘saber estar’, sent un 

exemple d’això el comportament de Sterling cap a Betty en un sopar i la posterior 

venjança ‘còmica’ de Don Draper cap a ell al dia següent, generant un dels moments 

més surrealistes i còmics124 d’aquesta primera temporada i del que parlarem més 

endavant a l’analitzar el personatge de Roger Sterling. A diferència de Roger, amb Bert 

Cooper, Don té una relació de confiança, de valors, de formes d’actuar i sobretot de 

professionalitat, donant consells i mostres de coherència en determinats moments. 

Exemples d’aquesta relació existent entre Don i els seus superiors la trobem en: 
(Al finalitzar la reunió amb els responsables de Lucky Strike i valorar l’actuació de 
Don) 
Sterling: Me tenías preocupado. No sabia si estabas borracho o sobrio, pero has estado 
inspirado.  
Don: Te aseguro que lo he improvisado todo, así que gracias allá arriba.  
Sterling: Miras en la dirección equivocada. Ahora que las musas están de tu lado, ¿vas 
a replantearte lo de la campaña presidencial? 
Don: No lo sé… ¿banderitas y bebés? Es complicado. Podría hacer una chapuza. No 
creo que lo haga bien. 
Sterling: La modestia es adorable. 
 
(Parlant amb la seva dona, Betty Draper, de Roger i la confiança que té cap a ell.) 
Betty: No, me refiero a verte como te ven los demás. Cuando estás con extraños sabes 
exactamente lo que quieres. Más despacio. (Al demanar que vagi més lent amb el 
cotxe.). La langosta y el vodka con lima deberían divorciarse. No se llevan muy bien.  
Don: Cuando te vi pedir el segundo, supuse que estabas nerviosa.  
Betty: Es tu jefe. Y le gustas. 
Don: Nos lleva a Toot Shor porque le gusto. Cuando nos lleve al Four Seasons, 
sabremos que confía en mí.  
Betty: No lo sé… Todo parecía una forma de ofrecerte su confianza.  
Don: Bueno, puede que sea cuestión de educación, pero a mi me enseñaron que era un 
gesto de vanidad hablar así de uno mismo.  
Betty: Eres demasiado modesto.  

 
(Al comentar el interès per treballar en la campanya presidencial). 
Cooper: ¿Tienes algún problema con Nixon? 
Don: Yo no voto. 
Cooper: Ajjajaj Ya, ya. Al margen de la política, estos últimos ocho años nos ha ido 
bien porque les ha ido bien a Procter & Gamble, a la United Fruit Company, etcétera.  
Don: Así que le guste a Dick Nixon o no… 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
124	  Moments	  com	  aquests	   fan	  que	   la	   sèrie	  no	  pugui	   classificar-‐se,	   tal	   i	   com	  reitera	  el	   seu	  
creador	  en	  moltes	  ocasions,	  en	  un	  gènere	  específic.	  Com	  afirma	  Jon	  Hamm:	  “Es	  un	  drama	  
con	   elementos	   de	   comedia,	   ya	   sabe,	   es	   un	   poco	   de	   todo,	   pero	   también	   de	   ciencia	   ficción.	  
¿Podría	  decir	  que	  es	  un	  culebrón?	  Seguro.	  A	  veces	  me	  siento	  como	  en	  una	  telenovela,	  otras	  
como	  en	  una	  obra,	  a	  veces	  en	  una	  serie	  de	   terror	  e,	   incluso	  otras,	   como	  en	  una	  película	  de	  
espías	  de	  los	  años	  60.”	  recollit	  en	  Couto,	  J.	  (2013).	   Jon	  Hamm	  «Don	  Draper	  es	  ahora	  como	  
un	  león	  envejecido».	  Teletodo	  –	  el	  Periódico,	  22,	  4-‐7,	  pàg.	  7.	  
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Cooper: Nosotros le daremos a nuestra gente lo que quiere, ¿de acuerdo? 
Don: Será un placer. 
Cooper: Muy bien. 
 
(Al comentar amb Cooper, Don i Sterling, l’acció de Campbell a esquenes dels seus 
superiors). 
Cooper: Es nuestra valla publicitaria. ¿Me entendéis? 
Don: Por supuesto. Es más valioso para la agencia que yo.  
Cooper: No te engañes, hay un Pete Campbell en toda agencia publicitaria. 
Don: ¿No éramos un reloj? 
Cooper: Dominas las palabras, sabes lo mucho que valoramos tu trabajo aquí.  
Sterling: De eso no hay duda. Y Don lo sabe, Bert. ¿Verdad, Don? 
Don: Muchas gracias, señor.  
  
(Quan Cooper, preocupat per l’estat de salut de Roger, decideix fer soci a Don. Entrant 
Cooper i Don al despatx de Roger Sterling) 
Don: ¿Se ha muerto? 
Cooper: No. Todo lo contrario… Le han mandado para casa a recuperarse.  
Don: ¿Y? 
Cooper: Me gustaría hacerte socio. 
Don: Creo que el gesto simbólico de decírmelo aquí es de mal gusto. 
Cooper: Así funciona esto. Roger lo sabe. No voy a poner tu nombre en la puerta. Voy 
a recuperar la confianza de los clientes.  
Don: Acepto. 

 
Tal i com hem dit anteriorment, no totes les interaccions són mostres positives. Don en 

alguns moments també és receptor de missatges de precaució i recomanacions dels seus 

superiors per la seva forma d’actuar i/o el seu comportament, en especial amb la relació 

que té amb Rachel Menken: 
(Quan Roger demana a Don que recuperi la confiança de Rachel Menken i demani 
perdó.) 
Sterling: Don, gracias por marcar el tanto. (En relació a la idea sobre Lucky Strike.) 
Don: Me gusta cumplir. 
Sterling: Entonces, ¿podrías arreglar las cosas con Rachel Menken?¿Podrías cautivarla 
como le prometí? 
Don: ¿No crees que he hecho bastante magia por hoy? 
Sterling: Vale 3 millones de dólares. 
Don: Eres perverso. 
 
(Avís de Sterling cap a Don). 
Sterling: Hoy quiero que te comportes. 
Don: ¿Perdona? 
Sterling: Sé que ella te altera.  

 
  (Cooper informa de la trucada del Sr. Menken) 

Cooper: No. Me ha llamado Abraham Menken. Ya sabrás que su hija no estará durante 
los próximos 3 meses. Se va a una especie de crucero a París o algo así.  
Don: No lo sabía. ¿Pasa algo más? 
Cooper: ¿No es suficiente? ¿Por qué ese hombre me llama a mí? 
Don: No lo sé. ¿No está contento? 
Cooper: Como socio, espero que tus preferencias personales no interfieran en nuestro 
negocio. 
Don: ¿Quién dijo que interfieren? 
Cooper: Fue el tono de voz, la de su padre. Nada más, “vaquero”. 
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Seguint en l’àmbit professional, són molts els moments que Don Draper comparteix 

amb els publicistes i creatius que treballen a Sterling Cooper: celebracions al despatx, 

reunions per preparar campanyes o per presentar-les als clients, estudis dels comptes i la 

situació financera de l’empresa, alguna que altra conversa en els passadissos de 

l’agència, etc. Don Draper és un creatiu que desperta admiració, prestigi, poder i 

lideratge en tots els publicistes adults, i en especial en els joves. Per a molts d’ells, 

Draper és un Déu dels negocis i la publicitat i no dubten en alabar-lo en els moments 

d’èxit i ‘victòria’ davant d’una campanya com també al ser proposat com a soci de 

l’agència quan Roger Sterling pateix el segon infart a la reunió de Lucky Strike. En 

d’altres moments d’interacció, Don no dubta en mostrar també la seva posició de 

prestigi i ‘saber estar’ frenant la eufòria o les burles dels joves expressant comentaris de 

clara dominància i brillant professionalitat. Exemples d’aquesta relació amb els 

subordinats, deixant de banda els instants en que comparteix presència amb ells en les 

reunions i exposicions amb els clients, són els següents: 
(Els publicistes entren en el despatx de Draper per celebrar l’exit amb els de Lucky 
Strike.) 
Ken: Dicen por ahí que has triunfado. 
Don: Gracias, chicos. Os lo agradezco. 
Campbell: Les he contado tu proeza. Aún noto el hormigueo. 
(Sterling aixecant-se de la butaca i abandonant el despatx de Draper deixant els joves 
bevent i celebrant.) 
Don: Vais a tener que desplazar la fiesta a otro sitio. 
Paul: Nos vamos adonde quieras, pero son las 5:15. La despedida de Pete es ya mismo.  
Don: No lo sé (Refusant la invitació.) Quizá la próxima vez. 
 
(Don entrant el despatx acompanyat per Peggy i Ken. Peggy felicita a Don per 
l’obtenció del premi i alhora també felicita a Ken per la seva publicació.) 
Ken: Gracias, Peggy. 
Don: ¿Por qué? ¿Por ser el único en llegar puntual? 
Ken: Le estaba contando a Peggy que me han publicado un relato. (Li entrega un 
exemplar de la revista amb el seu relat publicat.) 
Don: Me alegro por ti. 
Ken: En “The Atlantic Monthly”. 
Don: Fíjate. ‘Rozando un arce una mañana fría de Vermont”. Me muero por leerlo.  
Ken: Quédatelo. 
 
(Al estar reunits Don amb els publicistes joves preparant una campanya.) 
Don: Pero ¿sabéis qué? Los hombres necesitamos cuentas al margen de la familia. 
Campbell: Ya capto la idea: discreción, confidencialidad. 
Paul: Del banco a la oficina… Liberty Capital, su cuenta privada. 
Don: No. Cuenta de ejecutivo. 
Paul: Por eso ha ganado un premio. 
 
(Reunió sobre les propostes i línies a seguir a la campanya de Gillette. Després 
d’escoltar les propostes dels creatius i veure els dibuixos de Salvatore.) 
Don: Olvidáis que hay gente que les deprime el futuro. Yo no veo ridículo pensar que 
buscamos otros planetas porque este desaparecerá. Vayamos al grano, ¿quién comprará 
esto? Las mujeres. Vuestra novia o vuestras madres lo compraran de camino al 
supermercado o a la charcutería. La pregunta es saber qué quieren las mujeres. No estoy 
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preguntando qué quieren desde el típico enfoque de investigación psicológica, pregunto 
que haría que una mujer mirarse nuestro desodorante masculina y diga: “Quiero ese.” 
Paul: Yo he dejado de intentar averiguar que piensan. 
Don: ¡A lo mejor yo dejo de pagarte! 
 
(Reunió sobre la promoció d’Israel i l’agència de viatges.) 
Salvatore: ¿O qué os parece esto? Una familia americana de 3 miembros en el puerto 
con las maletas, el Mar Rojo ante sus ojos, y al otro lado, un grandioso complejo de 
cinco estrellas: “Visite la tierra prometida.” 
Don: No metas la religión. Si tocamos ese tema tienes todas las de perder. 
 

En el cas de destacar a dos subordinats (publicistes o secretàries) amb els quals la seva 

interacció amb Don Draper és més constant, rica i alhora generadora d’instants de 

tensió, lluites, enveges, menyspreus, arrogància, xantatges, etc. i/o també de respecte, 

professionalitat, confiança, oportunitats, recerca de l’èxit, etc., aquests són sense cap 

mena de dubte, la nova secretària de Don, Peggy Olson, i el jove publicista recent sortit 

de la universitat, Pete Campbell.  

 
Respecte a la primera, Peggy Olson, l’inici de la seva relació professional comença amb 

certes dificultats ja que, seguint els consells de Joan Holloway, la jove secretària no 

dubta, al seu primer dia, a insinuar-se i mostrar al seu superior, Don Draper, la seva 

disponibilitat a tenir una ‘relació extramatrimonial’ amb ell. Aquest la refusa i alhora la 

crítica per les accions succeïdes al llarg del seu primer dia com a secretària. Però Don, 

disculpant-se i sent comprensible per l’entorn i el masclisme existent a l’agència, li 

ofereix una segona oportunitat; una oportunitat que farà que Peggy decideixi no ser 

valorada pel seu físic ni tampoc aconseguir els seus objectius a través de mantenir 

relacions sexuals amb altres homes fet que li permetrà, amb voluntat, esforç, etc. 

guanyar-se dia rere dia la confiança de Don Draper; una professionalitat que serà 

premiada quan Don Draper al final de la temporada, seguint les recomanacions del 

publicista Fred Rumsen, un dels primers publicistes que veu en Peggy un veritable 

potencial creatiu, a ser ascendida com a creativa i a crear-se un principi de vincle de 

mestre-alumna. 
(Don disculpant-se amb Peggy pel comportament de Pete Campbell quan aquest mostra 
menyspreu i burla cap a la seva nova secretària.) 
Peggy: ¿Es todo, Sr. Draper? 
Campbell: Oye, que no he terminado. Continuaba subiendo. 
Don: Eso es todo. Peggy, ¿verdad?  
Peggy: Sí. Ah, prepárese para su reunión de las 11:00h. 
Don: Y disculpe al Sr. Campbell, quiere. Se dejó sus modales en la universidad. 
 
(Reprimenda de Don cap a Peggy per la seva insinuació i la seva feina com a 
secretària. Peggy li agraeix l’acció de defensa i l’ajuda davant les faltes de respecte del 
Sr. Campbell. Posa la seva mà sobre la de Don com a senyal d’insinuació i 
‘disponibilitat’. Moment de silenci i incomoditat. Don retira la seva mà.) 
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Don: Lo primero de todo, Peggy, soy tu jefe, no tu novio. Lo segundo, si vuelves a 
dejar que Campbell mire mi basura no encontraras trabajo ni vendiendo bocatas en una 
estación. 
Peggy: (Amb els ulls gairebé vidriosos. En silenci, fa senyals d’acceptació amb el cap.) 
Dijo que se había dejado la pluma aquí. No lo sabia. Espero que no piense que soy una 
buscona.  
Don: Claro que no. Vete a casa y ponte los rulos. Mañana empezaremos de cero.    

 
(Al parlar amb Don sobre les qualitats i la projecció d’un producte.) 
Don: Ya tenemos los beneficios. Ahora trata de describirlo con palabras. Redacta otro 
informe. 
Peggy: Trabajaré en ello, Sr. Draper. 
Don: Peggy, dale muchas vueltas, muchas. Y luego olvídate. Verás como la idea te 
vendrá ella sola.  
Peggy: Gracias. 
 
(Després de la presentació realitzada per Peggy del producte davant d’ell i dels altres 
publicistes.) 
Don: Bien... No ha estado mal. (Mirant fixament a Peggy.) 
Peggy: (Entrant al despatx de Don.) Sr. Draper, no quiero parecer una desagradecida, 
pero podría ser mejor redactora para Sterling Cooper si tuviera una mesa. 
Don: Ya tienes una.  
Peggy: Pero ahora estoy con cuñas de radio.  
Don: Peggy, no esta fuera de lugar que me pidas un aumento en esto momento, pero 
háblame claro. Has presentado como un hombre. Ahora actúa como tal. 
Peggy: Quiero 5 dólares más a la semana. 
Don: ¡Por Dios! ¿Cuánto ganas? 
Peggy: 35 dólares a la semana. 
Don: Bueno, eso supone un aumento del 15%. 

 
(Don, motivat i confiat davant del menyspreu de Campbell cap a Peggy en relació al 
compte del seu sogre, decideix ascendir a Peggy.) 
Campbell: Ni tan siquiera es redactora creativa. Es... una secretaria.  
Don: ¡Peggy! 
Peggy: ¿Si, Sr. Draper?  
Don: Srta. Olson, a partir de ahora eres creativa. Tu primer encargo será vender 
Clearasil, para las manchas y los granos. 
Peggy: ¿Qué? ¿Lo dice de verdad? 
Don: Por supuesto.  
Peggy: Madre mía. Sepa que lo hare lo mejor que pueda.  
Don: Me alegra oírlo.  

 
I de la mà de Peggy, Don també aprendrà a no deixar-se trepitjar per ningú a nivell 

personal i/o professional. Serà ella qui impulsarà a Don a prendre la decisió de negar-li 

a Pete Campbell l’ascens que demana a través del xantatge, ja que considerarà per 

davant de tot la humilitat i la professionalitat versus l’ambició i la seva posició social:  
Peggy: Es que no lo entiendo. Intento hacer mi trabajo. Cumplo las normas y la gente 
me odia. Los inocentes sufrimos y... y los demás... Y las personas con maldad van por 
ahí haciendo lo que quieren cuando quieren. No es justo.  
Don: Acábate la copa. 

 
Mentre amb Peggy la confiança i el respecte va sorgint, amb Pete Campbell podríem 

afirmar que és gairebé tot el contrari. Existeix, tal i com veurem més endavant amb 

l’anàlisi del personatge de Campbell, un cert odi i un menyspreu constant. Molts són els 
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moments en que hi ha enfrontaments verbals, burles, menyspreus o diversitat d’opinions 

entre Don i Campbell. Mentre que el primer considera Campbell un jove publicista 

arribat de la universitat privada i que mai ha lluitat per res, el segon veu a Draper com 

un prepotent que domina les paraules i poca cosa més, el que no treu que en 

determinades ocasions intenti jugar les seves cartes o aprofiti al màxim les seves 

opcions amb la intenció clara d’agradar a Don o de mostrar-se, sinó superior, al mateix 

nivell que Don. Per això, al llarg de la temporada trobem seqüencies on coincideixen els 

dos en escena i s’expressen comentaris com: 
(Criticant el tracte de Pete Campbell cap a la seva nova secretària, Peggy Olson, 
mentre van de caminar a una reunió.) 
Don: ¿Cuántos años tienes, Pete? 
Campbell: Acabo de cumplir 26. 
Don: Seguro que ves el mundo como un tirante enorme de sujetador esperando a que 
alguien lo rompa.  
Campbell: Eres bueno con las palabras, Draper. 
Don: Campbell, los dos somos hombres, así que seré directo. El mundo de la publicidad 
es muy pequeño y cuando haces algo como ensuciar la reputación de una de las 
mecanógrafas en su primer día, lo haces más pequeño.  
 
(Quan Campbell li demana ajuda a Draper per ascendir a l’agència.)  
Campbell: Ya se te ocurrirá algo. Yo te seguiría en combate con los ojos vendados, y 
no sería el primero. ¿No es cierto?  
Don: Vayamos más despacio, no quiero quedarme embarazada. (Marxa deixant-lo sol 
en mig del passadís.) 
Campbell: (Un cop ha marxat, i gairebé en silenci.) Que te jodan. 
 
(Don arribant a l’agència i coincidint amb Peggy a l’entrada del seu despatx.) 
Peggy: Han pagado a unos orientales para que fueran al despacho de Campbell.  
Don: Por fin alguien trabajará allí dentro. 
 
(Després d’una reunió de Don amb els publicistes al seu despatx, Campbell s’ha 
reincorporat després del seu viatge de noces.) 
Campbell: Me alegro de haber vuelto. Te extrañaba. 
Don: Pues qué triste tu luna de miel. 
 
(Harry i Pete són felicitats per Bert Cooper i Roger Sterling després de realitzar una 
estratègia de compra d’espais publicitaris per frenar la campanya de Kennedy. Tot 
això davant de Draper i dels altres creatius). 
Don: Enhorabuena, chicos. 
Campbell: (Mentre Harry és manté callat i al·legat per les felicitacions, Campbell 
ironitza.) Peggy, te importaría apuntarlo. Don ha dicho “enhorabuena”. (Fa burla.) 
¿Hemos terminado? 
Don: No. 

 
(O quan educadament i sense perdre les formes s’enfronta, amb dots de lideratge, a un 
Pete Campbell obsessionat amb ascendir i aconseguir el càrrec de Dir. de Comptes) 
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Don: ¿Te decepcionarías si te dijese que ni siquiera lo pensé? 
 
Don: Pete... Sal de aquí. No hagas más el ridículo. Deberías irte. 
 
Don: Parece que me estas chantajeando. 

 
Don: He pensado en ti, y en tu carencia profunda de carácter. 
Pete: Así que prefieres perderlo todo antes de hacerme Dir. de Cuentas. ¿Por qué no me 
das lo que quiero? Me he ganado el puesto. Me lo merezco. 
Don: ¿Por qué tus padres son ricos? ¿Por qué estudiaste en una escuela privada y llevas 
un corte de pelo caro? Te lo han dado todo. No has trabajado por nada en tu vida. 

 
I per finalitzar la categoria de les relacions socials, queda analitzar el tracte i relació que 

presenta Don Draper amb els clients de l’agència Sterling Cooper. En aquest ‘àmbit’ és 

on podem veure aquella faceta de Draper que tothom admira, ja siguin superiors, 

clients, companys publicistes o fins i tot els espectadors que estan darrera la pantalla. 

Mitjançant el domini de les paraules aconsegueix reflectir, com s’ha citat abans 

mitjançant a Bert Cooper i que també manifesta el publicista Paul Kinsey en alguna 

ocasió, l’estatus i el prestigi que té el seu nom entre els clients i les empreses, però en 

especial, deixa clar el seu poder de convicció i la màgia que desprèn quan està a la sala 

de reunió, mostrant a tothom, clients i espectadors, aquell model d’home ideal; un home 

d’idees clares, amb decisió, lògic, intel·lectual, comunicador excepcional a nivell verbal 

com no verbal (posició del cos), visionari, calculador i d’altres qualitats que el 

‘transformen’ amb un model de persona a qui admirar, com també per confiar. Al llarg 

de la primera temporada podem observar com són varies les empreses i clients que 

visiten l’agència Sterling Cooper per posar-se a les mans del ‘fantàstic’ creatiu de 

Madison Avenue, Donald Draper; empreses i executius de companyies importants com 

Lucky Strike, Belle Jolie, Acers Bethlehem, Gillette, la United Fruit Company, Kodak, 

etc. o la responsable dels magatzems Menken’s, Rachel Menken, d’origen jueu, amb qui 

al llarg de la temporada mantindrà una relació ‘especial’ més enllà del tracte cordial de 

publicista-client. Don Draper és capaç de crear màgia i convicció a la sala de reunions 

de Sterling Cooper, com en el cas de Lucky Strike o Kodak, però també d’aixecar-se i 

de donar per acabades les reunions, i abandonar la sala deixant els clients amb la 

paraula a la boca quan, tal i com veurem a continuació, aquests presenten idees i/o 
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intencions que disten bastant del seu punt de vista. Segons Don Draper: “es pot 

conversar i parlar, no perdre el temps.”  
(En la reunió de Roger Sterling, Pete Campbell i Don Draper amb els responsables de 
Lucky Strike) 
Resp. de Lucky: Pero todos los tabacos son tostados. 
Don: No, todos los demás tabacos son venenosos. Lucky Strike es tostado. La 
publicidad se basa en una cosa: la felicidad. ¿Y saben lo que es la felicidad? La 
felicidad es el olor a coche nuevo. Es estar libre de miedos. Es una enorme valla 
publicitaria al lado de la carretera que afirma a gritos que hagas lo que hagas, está bien. 
Que lo harás bien. 
 
(Primera presa de contacte entre l’agència Sterling Cooper i Rachel Menken, 
responsables dels magatzems Menken’s.) 
Don: Obviamente tenemos idees muy diferentes. 
Sra. Menken: Sí, ¿creía que el cliente siempre tiene razón? Caballeros, esperaba 
mucho más de ustedes. Sterling Cooper tiene fama de ser una agencia innovadora. 
Don: Eso está fuera de lugar.  
Sterling: Don, por favor. No te pongas así. No veo porque no lo podemos discutirlo. 
Don: ¿Discutir qué? ¿La idea absurda de que la gente irá a unos almacenes que no 
conoce solo porque son más caros? 
Sra. Menken: Le funciona a Chanel. 
Don: Menken no es Chanel. Esto es ridículo. No permitiré que una mujer me hable así. 
La reunión ha acabado. Le deseo mucha suerte. (Don abandona enfadat la sala de 
reunions.) 

 
(En la reunió amb el responsable dels pintallavis Belle Jolie.) 
Don: Es un incrédulo. ¿Para qué alargar más el numerito? Solicitó mi experiencia y la 
rechaza para retomar su línea habitual. No me interesa el plan. No intento venderle el 
misterio de Dios. Las mujeres quieren opciones. Quieren ser únicas. Su mayor elección 
es la de elegir a su hombre. 

 
(En la reunió amb els responsables de Kodak.) 
Don: En ciertas ocasiones se puede atrapar al publico a un nivel menos comercial si 
existe un vinculo emocional con el producto. Mi primer superior en publicidad, un 
griego llamado Teddy, me dijo que la palabra más importante en publicidad es 
“Innovar”. Generar un picor. Y después ofreces tu producto como una loción calmante. 
Pero también me hablo de crear un vinculo con el producto. La nostalgia. Es delicado, 
pero potente. 
 
Don: “Nostalgia” significa literalmente el dolor de una vieja herida. Es un dolor de 
corazón. Mucho más intenso que un recuerdo. Este aparato no es un cohete especial, es 
una maquina del tiempo. Va hacía atrás y hacía adelante. Nos lleva al momento en el 
que deseamos regresar. No se llama la rueda, se llama “El Carrusel”. Nos permite viajar 
como lo hace un niño. Nos permite volver a casa, al lugar donde nos sentimos amados. 

    | 
|_ Imatges acompanyades d’una música extradiegètica d’estil 
operística i lírica que acompanya la idea de viatge cap al passat i fa 
sorgir el sentiment de nostàlgia. 
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(Dirigint-se a Bert Cooper mentre veuen com l’ambulància s’emporta a Roger Sterling 
al hospital a conseqüència del segon infart.) 
Sr. Garner (de Lucky Strike): Todos admiramos a Don Draper, y le aconsejo que 
busque la forma de demostrarle que a ustedes también. 
 
(Al parlar de Draper i una oferta que ha rebut d’una altra agència.) 
Pete: Bien, que se vaya. Tampoco es mucho mejor que yo.  
Paul: Le adoras. Todo el mundo le adora. 
 

Seguint a l’entorn dels clients, si hi ha un client que contracta l’agència Sterling Cooper 

amb la intenció inicial d’aconseguir més prestigi i més consumidors per la seva 

companyia, i que al final acaba destacant per la relació especial que manté amb Don 

Draper, aquesta és, tal i com hem esmentat anteriorment en un parell d’ocasions, Rachel 

Menken, la jove empresària i filla del propietari, d’origen jueu, dels magatzems 

Menken’s. Al llarg d’aquesta primera temporada són molts els instants on veiem que les 

dones senten predilecció i atracció cap a Don Draper. La seva forma de vestir i arreglar-

se, la mirada, el seu cos atlètic, la sensació de ser un home viril, bon amant i bon pare de 

família, etc. és generadora de moltes mirades, comentaris i gestos tant en l’agència i/o 

àmbit professional com també en l’àmbit públic, sigui a casa seva amb la seva família, a 

un bar de copes o al pis de la seva amant. Exemples d’aquesta atracció són: el somriure 

i cara de felicitat que llança Margaret, filla de Roger Sterling, cap a Don quan aquest 

coincideix amb la família Sterling en els passadissos de l’agència, la salutació i mirada 

simpàtica de la dona de Pete Campbell quan és presentada a Don, els comentaris i 

mirades de l’amiga de Betty quan Don està per casa, etc. 
(Observant a Don construint en el jardí la caseta de princeses per a la seva filla.) 
Francine: (Amb cara fascinada i d’atracció.) Menudo hombre,,, 
Betty: (Somrient.) Lo sé. 
Instants després. 
Betty: La gente llegará enseguida. ¿Por qué no subes a ducharte? 
Francine: ¿Quieres compañía? 
 
(Comentari de Joan Holloway a Peggy Olson al descobrir que Don Draper té una 
amant.) 
Joan: Me preguntaba por qué me ignoraba. Con su atractivo, encuentra lo que quiera 
fuera de la oficina. El resto de hombres, no. 
 

 
 

Amb Rachel Menken ‘l’atracció’ inicial sorgida en la seva primera reunió i reafirmada 

en la cita ‘professional’ amb Don Draper convocada per Sterling, va in crescendo. Don, 
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tot i ser un home de família casat i amb fills, i que manté a esquenes de la seva esposa 

una relació amb una altra dona, no dubta en formar part i portar a la màxima expressió 

el joc d’atracció, mirades, comentaris i sobretot silencis que sorgeixen entre ells tant en 

l’espai privat com en l’agència o ambients públics, a ulls de tothom: 
(Conversa entre Pete Campbell i Harry Crane al sortir de la segona reunió entre els 
publicistes i la Sra. Menken.) 
Campbell: ¿Qué ha pasado ahí? 
Harry: ¿Qué? 
Campbell: Don y Doña Negocios, ¿lo viste? 
Harry: Sí, lo he visto. ¿Qué pasa? 
Campbell: No sé, todo el mundo bromea con el tema, pero nunca había visto a Draper 
en acción. 
Harry: A ella le gusta. ¿Qué harías tú? 

 
La relació entre ells dos, tal i com s’ha exemplificat en la pàgina anterior al parlar de les 

relacions socials amb els clients, comença distant i tensa, però a partir del moment de la 

cita ‘extra-professional’ on parlen de l’amor, la vida en parella, el tenir fills i la visió de 

futur, etc. el ‘punt de vista’ canvia: 
(Don es disculpa pel tracte ofert a Rachel Menken. S’excusa sota la pressió que tenia 
amb Lucky Strike i la falta d’idees existents en aquell moment. Inici del joc de mirades, 
atracció, gestos i preguntes sobre la vida en parella, els negocis, i el concepte d’amor, 
etc.) 
Don: No se casa porque nunca se ha enamorado. Creo que lo escribí una vez para 
vender medias. Lo que usted llama ‘amor’ lo inventamos hombres como yo para vender 
medias. Uno nace y muere solo y este mundo solo te impone un montón de normas para 
hacerte olvidar esos hechos, pero yo nunca olvido. 

 

 
 
Mitjançant aquesta reunió Don aconsegueix recuperar inicialment la confiança de 

Rachel Menken, per més tard reafirmar-la quan, en la següent reunió a l’agència, Don 

Draper presenta les seves disculpes a Rachel i s’ofereix com a visitant dels magatzems 

Menken’s davant la mentida i la incompetència dels joves publicistes presents a la 

reunió: 
(Sortint de la reunió entre els publicistes i la Sra. Menken.) 
Sra. Menken: Ha salido bien del paso. Cuesta explicar una mentida. 
Don: No era una mentira. Era ineptitud muy mal encubierta. 
Sra. Menken: (Rient) Hay algo en su forma de hablar que me devuelve la confianza. 
Don: Tengo la voz grave.  
Sra. Menken: Hasta esta tarde. 
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I aquesta visita de Don suposarà un canvi en el seva relació. Durant la corresponent 

visita pels magatzems, Rachel s’insinua acompanyant-lo pel departament d’home i 

regalant-li uns ‘punys de camisa’, passant pel departament infantil per acabar finalment, 

portant-lo al teulat dels magatzems. Un cop allà, ella se sincera i parla sobre el seu 

passat, la mort de la seva mare en el part, la feina del seu pare, els gossos que 

protegeixen el seu negoci i que l’han acompanyat des que era petita, etc. Finalment, 

enmig de la foscor, totalment sols, i produint-se un seguit de mirades intenses entre ells 

dos, es fan un petó. Un petó que canviarà la visió i el rumb d’aquesta relació quan Don 

li confessa que està casat. Això suposarà un distanciament entre ells en termes personals 

i professionals, però no així l’eliminació dels sentiments d’ella cap a ell, ja que mentre 

existeix aquest distanciament veurem com ella parla i expressa el seu enamorament a la 

seva germana. 
(Mentre ella li ensenya el teulat en Don i alhora li parla sobre el seu passat i la seva 
vida. Enmig de la foscor i envoltats pels efectes sonors i l’aparició d’una música 
extradiegètica. S’apropa a ella, posa un dit de la seva mà a la barbeta d’ella i li fa 
aixecar la mirada. Ella la mirada amb ulls d’enamorada i s’apropa cada cop més.) 
 
Don: ¿Qué hace? No intente convencerme de que nunca la ha querido nadie. 
(S’apropen lentament, i sota la llum dels gratacels de Manhattan, es fan un petó de 
manera apassionada. S’abracen com si fossin una parella d’enamorats que es 
retroben.) 
Rachel: No sé qué decir. (Mentre manté el seu front fent contacte amb el de Draper.) 
Don: Oye... Estoy casado.  
Rachel: Supongo que no pregunté porque no quería saberlo.  
Don: Esto no debería haber sucedido. 
Rachel: Pues has podido evitarlo. 
Don: Sé lo que quiero desde la 1a vez que saliste a gritos del despacho. 
Rachel: Fuiste tú quien salió a gritos. Y yo te he traído aquí. Qué estúpida. Estaba 
deseando volver a verte. Pero la historia ha acabado.  

 
(Parlant amb la seva germana, Bárbara, per telèfon després de la reunió que ha tingut 
amb ell per parlar estrictament de temes de feina.) 
Rachel: Creo que me gusta alguien. 
Bárbara: ¿No estás segura? Eso es bueno. 
Rachel: Tiene bastantes inconvenientes.  
Bárbara: ¿Le gustaría a papá? 
Rachel: Papá lo odiaría.  
[...] 
Rachel: Pero siento una atracción. Le deseo y quiero ignorar todo lo que se de él.  
Bárbara: Son los sesenta, no vivimos temerosos de Dios, puedes casarte por amor.  
Rachel: Dudo que hoy en día alguien se case por amor.  
Bárbara: ¿Por qué siempre tienes que ser tan cínica? 
Rachel: Porque a veces... tenemos opciones buenas, pero sin futuro alguno.  
Bárbara: Eres una mujer moderna, Rach, olvídate del matrimonio. Créeme, yo ahora 
daría lo que fuera por un romance.  
 
(En una segona conversa entre Rachel i la seva germana Bárbara.) 
Rachel: Pero… pienso mucho en él. En los dos juntos. Está casado, pero no creo que 
sea feliz. 
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Però dos esdeveniments gairebé consecutius marcaran el principi i el final d’aquesta 

‘aventura’. Per una banda, l’infart i posterior ingrés de Roger. El problema de salut del 

seu cap i ‘amic’ marcarà a Don Draper que, al veure la imatge d’unió familiar de 

Sterling amb la seva dona i filla, no dubtarà en anar a visitar a Rachel Menken sortint 

del hospital. Una visita en la qual Draper, gairebé enfonsat i desalineat, es llança als 

llavis d’ella i li parla, assentat-se al sofà i dirigint-se a ella d’una manera que Rachel 

mai havia vist, sobre el seu passat, el moment en que va sentir-se adult amb quinze anys 

i el que sent veritablement en aquell moment. Una confessió que impossibilitarà a 

Rachel frenar la passió existent cap a ell. Un cop finalitzat l’acte sexual, estant els dos 

abraçats en el sofà, ens permetrà descobrir allò mencionat a l’inici de l’estudi: el 

veritable passat de Don Draper. 

 
(Entrant a casa i fent un petó a Rachel) 
Rachel: ¡Don, no lo hagas! ¿Qué arreglas con esto? 
Don: (Assentant-se en el sofà). Ven conmigo. 
Rachel: ¿Por qué? 
Don: Porque noto como me estás atravesando con la mirada. 
Rachel: Nunca me habías hablado así. 
(Ella intenta frenar els impulsos de Don. Li recorda que té una esposa i fills.) 
Don: Ya no hay más. La vida es todo esto y siento que se me escapa de las manos como 
un puñado de arena. Ya no hay más. No… No si no me dices que quieres. 
Rachel: Sí, por favor…  

 

 
 
Per l’altra banda, el fet de que aquest secret sobre el passat de Don Draper-Dick 

Whitman és descobert per Pete Campbell, el qual no dubta en utilitzar com a eina de 

xantatge en busca de l’ascens a l’agència. Tot i negar i menysprear les acusacions 

‘veritables’ de Campbell cap a ell, un cop sol en el despatx no dubta en anar en busca de 

Rachel per, pres per les pors i el nerviosisme, intentar escapar amb ella i començar de 

nou com afirma ell: “a l’estil Adán i Eva.” Aquesta acció suposarà el final de 

‘l’aventura’ viscuda entre ell i la jove empresària jueva:  
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Don: Escapemos. 
Rachel: ¿En serio? ¿A dónde? 
Don: A donde sea... 
[...] 
Rachel: Don, ¿estás bien? 
Don: No, no lo estoy. 
Rachel: ¿Se ha complicado lo de Roger? 
Don: No, ha pasado algo y... quiero irme lejos, quiero que vengas conmigo. Y no quiero 
volver. 
Rachel: ¿Qué ha pasado? 
Don: Eso no importa. ¿No es lo que querías? 
Rachel: Pues claro, lo había pensado. Bueno, y lo habíamos hablados, pero... no 
pensaba que pasaría y ni mucho menos de esta forma. No, yo no quería que fuera así. 
[...] 
Don: ¡Qué más da eso! Vámonos a donde sea, empezar de cero, como Adán y Eva.  
Rachel: ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Quieres que tus hijos crezcan sin padre? ¿Sabes qué 
es eso? 
Don: Les enviaré dinero. Lo he pensado, sé muy bien lo que quiero. ¿Tienes un ataque 
de conciencia? ¿A estas alturas? 
Rachel: No, te estoy escuchando y siento que no te conozco.  
Don: Tu me conoces mejor que nadie. 
Rachel: ¿No vas a decirme qué ha pasado? ... ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Qué 
clase de hombre eres? ¿Quieres huir, dejarlo todo y olvidar tu vida? 
Don: La gente lo hace a diario.  
Rachel: Esto ha sido un escarceo, una aventura.  
Don: Rachel, no.  
Rachel: Tú no quieres huir conmigo, sólo quieres huir. Eres un cobarde. Vete de aquí. 
Márchate.  

 
Però aquesta relació és, a esquenes del matrimoni amb Betty, una de les moltes accions 

que fan que Donald Draper, el director creatiu de l’agència de publicitat Sterling Cooper 

de Manhattan i el que semblava ser en un ‘principi’ un model ideal d’home per les 

actituds, la professionalitat i el prestigi que transmetia en els altres, generi menys 

admiració i faci repensar aquest ideal d’home.  

Entre elles trobem també, apart de la relació extramatrimonial amb la jove Menken, 

l’aventura que viu en els primers capítols amb la jove il·lustradora Midge Daniels, una 

dona intel·ligent que viu i juga amb les seves pròpies normes; l’exemple de dona liberal 

que es mou sota la premissa del carpe diem i que rebutja obertament els ideals 

tradicionals del matrimoni i la vida domèstica, el qual el fa, en certa manera, l’amant 

perfecta per a Don. En moltes ocasions, l’entorn i les amistats antisistema amb les que 

es mou Midge, suposen per a Don la imatge ‘d’enemic’, ja que són varies les ocasions 

on es produeix un enfrontament verbal d’opinions i discrepàncies entre ells per la forma 
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de veure i/o actuar en la societat. Però a diferència de Rachel Menken, serà Don qui 

donarà per acabada l’aventura quan una nit, mentre està amb Midge i els seus amics 

celebrant una festa al pis, observa una foto realitzada amb una polaroide i veu que entre 

ella i el seu amic Roy existeix amor i l’inici d’una relació; una relació on ell no hi té 

lloc. Durant el temps que dura la relació amb Midge, podem viure entre ells moments 

d’atracció i sensualitat, d’ajuda i comprensió cap a Don quan està preocupat, de 

felicitat, etc. Exemples de moments viscuts entre ells dos són: 
(Quan Don visita a Midge amb la intenció de demanar-li alguna idea per a la 
campanya de Lucky Strike. Matthew Weiner ens mostra primer a l’amant abans que a 
la seva dona i fills.) 
Midge: ¿Es aquí donde digo: “Don Draper es el mejor entre los publicistas y su 
magnifico cerebro encontrará la forma de venderles la moto? 
Don: No tengo nada. Estoy acabado y lo van a notar... (Mentre estan abraçats al llit 
després de mantenir relacions sexuals.) Creo que deberíamos casarnos. 
Midge: Nunca hago planes y nunca preparo el desayuno. 
 
(Visita a Midge abans d’entrar a l’oficina.) 
Midge: Vivo el momento, y nada es todo. 
Don: ¿Que quieren las mujeres?... Una excusa para acercarte. 
Midge: Ese es el ego que muchos pagan por ver. 
 
(Midge truca a Don fent-se passar per la secretaria d’un client.) 
Don: No me llames al trabajo. 
Midge: Me gusta que vengas aquí fingiendo ser otra persona. A veces vienes 
preocupado, pero siempre, aquí siempre cambias de marcha. 

 

Quan Matthew Weiner ens introdueix a l’àmbit privat de la família, espai on el 

protagonista assumeix el rol de marit treballador juntament amb les qualitats vinculades 

a l’esquema tridimensional de David Gilmore de progenitor (pare de família), proveïdor 

(patrimoni i subsistència familiar) i protecció (seguretat), és on es pot identificar 

perfectament la part més ‘menyspreable’ i menys admirable de Don Draper. Mentre que 

amb els fills s’estableix una relació de pare treballador que arriba tard a casa i 

pràcticament no veu els seus fills, és a dir, la d’un pare absent del nucli familiar que 

intenta tapar aquestes carències i falta d’atenció fent-los feliços i mostrant interès en els 

pocs moments amb els que coincideix, és la relació amb la seva dona Betty, a la que 

enganya ja no només en termes de fidelitat-matrimoni (sexual), sinó també en moltes 

accions i esdeveniments del dia a dia, on podem veure aquella part fosca de Don; una 

part plena d’insatisfacció i d’infelicitat. I tot això s’identifica perfectament a la imatge 

final (o última seqüencia) de l’episodi pilot en la que, sota la música de Vic Damone i el 

tema ‘On the street where you live’ en el qual es parla d’una parella i la distància que 

els separa d’estar junts, s’exemplifica aquesta idea d’absència en el cuidat dels seus 

fills, la idea de foscor i certa insatisfacció personal (infelicitat) o del distanciament i 
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separació amb la seva dona, mostrant aquesta separació com ‘espai buit’ en el centre de 

la imatge i que és magnifica quan la càmera, mitjançant un moviment òptic, s’allunya 

de l’habitació amb un zoom out. 
 

 
 
Respecte a la relació amb els seus fills Sally i Bobby podem observar que, en el 

transcurs de la primera temporada, molts dels moments d’interacció tenen lloc quan ell 

marxa cap a treballar i s’acomiada dels nens quan aquests estan esmorzant, o al revés, 

quan arriba a casa després de la feina o d’haver estat a la ciutat i els troba sopant, de 

posar-los al llit a dormir després d’haver celebrat el dia de la mare en família, etc. Pocs 

són els moments en que, dels instants recollits a l’anàlisi de contingut, Don presenta la 

imatge ideal de pare afectuós i paternal: 
(Don arribant a casa i troba la seva família sopant a taula. Alegria dels seus fills al 
entrar. Betty preocupada i avergonyida per l’accident amb el cotxe.) 
Bobby: ¡Papi! 
Sally: Hemos ido al hospital. Y dan piruletas. (Petó de Don al cap de Sally. Caricia 
amb la mà el cap de Bobby.) 
Betty: Están bien, Don. 
Don: ¿Como estas tú? 
Betty: Adolorida y un poco avergonzada. 
 
(Don arriba a casa i entra a la habitació dels seus fills. En silenci, desperta al seu fill 
petit.) 
Don: Despierta, Bobby. Bobby... despiértate, Bobby. 
Bobby: Mmm… Papi,  
Don: Ssshhhh... Sally esta dormida. Pregúntame algo. 
Bobby: ¿Qué? 
Don: Lo que quieras. 
Bobby: Tengo sueño...  
Don: Pregúntame. 
Bobby: ¿Por qué las luciérnagas dan luz? 
Don: (Suspira.) No lo sé. Pero yo nunca te mentiría. 
(Bobby s’incorpora i s’abraça al seu pare.) 
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(Don arribant a casa el dia de les eleccions.) 
Don: Hola... 
Sally: ¡Papi, hola! (Abraçant-se de forma afectuosa al seu pare, que l’aixeca a collibè.) 
Betty: No te esperaba que vinieras tan pronto. Creí que esperarías el escrutinio en el 
despacho. 
Don: ¿Qué haces aún despierta? 
Sally: Mami me deja. Estoy viendo las noticies. (Don rient.) 
Betty: Nixon ha arrasado en el distrito. No has visto que cola. 
Sally: Mami dice que me expliques... ¿Qué es un...? 
Betty: Colegio Electoral.  
Don: Esos temas no son apropiados para los niños. (Passant-li la Sally a la seva dona.) 
Betty: Ven cariño... 

 
Com podem veure, pocs són els moments de tendresa, afecte i ‘amor’ d’un pare que 

s’estima els seus fills. Ara bé, és en el capítol 3 quan podem veure, partint de la 

subtrama centrada en l’aniversari de Sally i la seva posterior celebració, la dèbil figura 

de Don com a pare com també l’acceptació del seu rol de ‘pare absent’. Per una banda 

durant el matí, mentre construeix la casa de princeses per la seva filla i es veu un Don 

fent la tasca amb desgana i bevent cerveses del garatge constantment. Per l’altra, quan 

amb l’excusa d’anar a buscar el pastís decideix ‘desaparèixer’ de la festa, anar a fumar i 

beure per acabar tornant a casa de nit amb una gossa com a regal per la Sally, portant 

així a la pràctica les paraules de Rachel Menken mencionades el dia abans, com també 

deixant a Betty disgustada, sorpresa i sense paraules davant d’aquesta actitud i 

impulsos, inesperats. 
Rachel: Estos almacenes eran prácticamente mi hogar. Mi padre trabajaba mucho. Yo solía subir 
a hablar con ellas (referint-se a les gosses), bueno, con las primeras, cada noche. Un perro lo es 
todo para una niña. Te protegen, te escuchan... 

  
(Draper en el cotxe reflexionant, fumant i veient circular el tren per la via. Totalment en silenci. Instants 
després, arriba a casa amb la gossa.) 
 

      
 
I respecte al seu matrimoni i vida familiar amb la seva dona, Betty Draper, podem 

observar com ells exemplifiquen aquella idea de matrimoni tradicional en la qual 

l’esposa és dibuixada com un objecte passiu destinat a la vida familiar. Una visió i/o 

pauta moral que, encara avui, tot i viure en una època diferent i a un altre ritme, per a 

alguns encara està molt present. Betty és aparentment una esposa i mestressa de casa 

atractiva, dolça, afectuosa i complaent que gaudeix de la cura del seu marit i dels seus 
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fills; la imatge d’esposa model i tradicional que Don desitja que mostri i vegi tothom, i 

que és mostrada per Don en determinades ocasions com a una ‘esposa trofeu’ davant 

d’un tercer, com també que sigui aquell exemple de dona que vol tenir quan arribi a 

casa. Molts són els moments, de tots els recollits al llarg de la primera temporada, on 

Draper es mostra com un marit exemplar: en interessar-se per ella en temes de salut i de 

com ha passat el dia, en asseure’s junts a taula per menjar quan Don arriba a casa, la 

celebració i l’alegria en comentar-li els èxits professionals a ella, les converses banals 

mentre estan abraçats en el llit abans d’anar dormir, quan els dos, gaudint d’un instant 

d’intimitat, són interromputs de manera inesperada pels seus fills, generant somriures i 

imatges de felicitat entre ells i de veritable unió familiar, entre molts d’altres: 
(Don arribant a casa de nit i entrant a l’habitació de la seva dona. Ella es desperta al 
sentir sorolls a prop seu. Imatge de la Betty estirada veient com apareix el seu marit.) 
Betty: He llamado a tu oficina. Y habías salido.  
(S’asseu a un costat del llit i li fa un petó d’afecte a la galta.) 
Don: No quería molestarte. 
Betty: Tú no molestas. Pensé que dormirías en la ciudad otra vez. Tienes cena en el 
horno. (Mentre Don l’acaricia suaument i ella somriu mentre li descorda la corbata. 
Don com a marit afectuós i proper. Els dos comencen a besar-se sense parar.) No 
tienes hambre… (Rient.) 
Don: No tengo. Ahora vuelvo. No te muevas. 
 
(Don, en preguntar i interessar-se pel petit accident viscut amb el cotxe. Això després 
de que els nens sortissin de la cuina i de que Don besés afectuosament a Betty.) 
Don: ¿Qué ha pasado? 
Betty: En realidad no lo sé. Es que... Todo ha pasado muy rápido. (Avergonyida i 
preocupada.) 
Don: ¿A 15 km/h? Eso no es rápido.  
Betty: Ha sido una tontería.  
Don: ¿Se ha puesto Sally a jugar con la radio? Ya la regañé.  
Betty: No, iba bien. Solamente estaba sentada. Fueron mis manos. Ha vuelto a pasar.  
Don: ¡Dios Santo! Betty tiene que verte un buen medico. Ese doctor Patterson no es 
serio. En cuanto nos acercamos a Park Avenue huele a curandero.  

 
(Arribant a casa i trobant a Betty preparant la taula per sopar. Deixa la jaqueta i 
s’acosta per saludar-la i donar-li un obsequi.) 
Betty: ¿Has estado bebiendo, cariño? 
Don: Si, en la oficina.  
Betty: ¿Celebrabas algo bueno o algo malo? 
Don: Oye... Cuando te dije que lo tenías todo... Estaba equivocado. (Li regala un 
rellotge d’or blanc.) 
Betty: ¡Dios mío!  

 
(Don s’assincera al veure desanimada a Betty; un desànim que Betty intenta amagar 
però que ell sap d’on sorgeix.) 
Don: Betty, sabes que me da igual que hagas la cena o me planches la ropa. Tienes un 
trabajo. Eres la madre de dos personitas maravillosas y eres mejor que cualquier otra en 
el mundo. Habría dado cualquier cosa por tener una madre como tú. Guapa y dulce, 
llena de paz y amor como un ángel.  

 
Però totes aquestes qualitats (i valors) que Don veu cap Betty semblen estar ‘perdudes’ 

des de fa temps. Queden lluny aquelles imatges de felicitat, d’unió familiar, diversió, 
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estimació i sobretot amor que mostra Don Draper als responsables de Kodak quan parla 

del Carrusell, o quan enregistra i observa amb nostàlgia, a través de la seva mirada, les 

mostres d’afecte i estimació d’una parella amiga invitada a la festa d’aniversari de la 

seva filla Sally. 

 

 
 
Veiem un Don Draper ‘privat’ que no troba cap impediment per cometre reiterades 

infidelitats cap a la seva dona com tampoc per aconseguir l’atenció i les carícies d’altres 

dones; és un Don que no vol comprometre’s ni involucrar-se en cap esdeveniment que 

tingui a veure amb sentiments com tampoc formar part d’alguna conversa en la qual 

impliqui parlar del seu passat o expressar emocions. Don és una persona que no dubta, 

en la seva relació amb Betty, en posar excuses falses i mentides per amagar que poc 

abans ha estat ficant-se al llit amb un altra, que ha realitzat trucades al psiquiatra amb la 

intenció de seguir les seves sessions a esquenes d’ella, que ha reaparegut el seu germà 

Adam al qual ha subornat amb tots els diners estalviats per obtenir el seu silenci o de 

generar una discussió i tornar-se amenaçador quan ell és sent infravalorat i menyspreat 

per determinades actituds de Betty, com per exemple la seqüència d’en Roger Sterling 

quan és convidat a sopar per Don i no dubta en flirtejar amb Betty, o la discussió sobre 

l’aire condicionat i el comerciant (cap. 11), etc. 
(Don, enganyant i posant una excusa de temes laborals a Betty per amagar que havia 
estat amb l’amant.) 
Don: Siento que no pudieran localizarme... tuvimos que sacar a Freddy Rumsen de 
Ritazzi’s. 
 
(Don i Betty en el sopar amb el matrimoni Sterling.) 
Roger: ¿Qué hay de ti, Don? ¿Tuviste niñera? 
Don: No puedo hablarte de mi infancia, te destriparía la mitad de mi novela. 
Betty: A Don no le gusta hablar de sí mismo. Es mejor no preguntar. 
 
(Don i Betty en el llit després de tornar del sopar.) 
Betty: ¿Tuviste niñera? Nunca te lo he preguntado. 
Don: ¿Por qué? ¿Qué más da? ¿Qué importancia tiene? 
Betty: No sé, nunca lo hemos hablado. ¿La tuviste? 
Don: No, claro que no. 
Betty: ¿Así que tus padres son los responsables de todo esto? (Mostrant-se afectuosa i 
sensual.) Tendré que darles las gracias.  
Don: Por dios, Bets. En política, religión o sexo... ¿para qué hablar de ello? 
(Acaben fent l’amor apassionadament.) 
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(Discussió entre Don i Betty després de la situació viscuda amb el seu cap, Roger 
Sterling.) 
Don: ¿Qué ha pasado? Cuando he vuelto parecía que alguien había encendido el horno 
con una botella. 
Betty: Eso es ridículo. No pasó nada excepto que tu jefe borracho nos ha arruinado la 
noche. 
Don: Te has echo la tonta. Lanzándole miraditas, riéndole las gracias. 
Betty: Estaba siendo amable. ¡Es tu jefe! 
Don: (Agafant-la pel braç.) No me gusta que me traten así en mi propia casa. Sé lo que 
he visto. 
Betty: ¿Vas a estamparme contra la pared? ¿Te sentirías mejor así? 
Don: A veces creo que vivo con una niña.  

 

 
 

(Discussió entre Don i Betty en relació al fet de passar les vacances amb el pare 
d’ella.) 
Don: Betty, ahora soy socio. El 80% de mis negocios se deciden la semana que viene. 
Betty: ¿Sabes qué? Creo que no quieres ir. No entiendo por qué te niegas a integrarte en 
mi familia. 
(Don donant per acabada la conversa.) 

 
Don Draper és un personatge absolutament radiant, admirat i triomfador que amaga i 

s’escapa del seu passat. Don és el líder de la oficina i també intenta ser-ho a casa seva. 

Per això són habituals en ell, com s’ha vist al llarg de l’estudi, els discursos de 

superioritat i de violència verbal cap als altres. Uns discursos que s’expressen tant en 

l’agència (àmbit professional) com a la llar familiar (àmbit privat), i que, mentre en un 

lloc serveixen per guanyar prestigi i èxit, en un altre serveix per crear separació i 

desamor. I aquest desamor començarà a sorgir en Betty quan, incitada per la seva amiga 

Francine, espia la factura de telèfon, i descobreix les converses telefòniques entre el seu 

marit i el seu psiquiatra. Aquesta acció li suposarà descobrir la imatge que s’amaga 

darrera del Don Draper ‘privat’: la d’un mentider i possiblement també, la d’un marit 

infidel. 
(Confessió de Betty al seu psiquiatra després de descobrir el comportament i les 
mentides de Don.) 
Betty: Don es muy protector. Aún así... No puedo dejar de pensar que lograría ser más 
feliz si mi marido me fuera fiel. ¿Cómo puede alguien hacerle eso a la persona a la que 
ama? A la madre de tus hijos. ¿A caso eso no lo es todo? Es amable en casa, pero no 
sabe qué es una familia. Nunca ha tenido una. Siento pena por él. Supongo que significa 
que yo no soy suficiente… 
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Com a punt final i per acabar l’anàlisi, toca parlar de Don Draper en termes teòrics i 

models de masculinitat. Primer de tot cal esmentar el fet de que Don Draper exemplifica 

el que podríem definir com a paradigma de l’èxit individual als Estats Units: l’exemple 

d’una persona que aconsegueix reinventar la seva identitat i amagar, en un entorn 

d’ombres i secrets, tant la seva infantesa desestructurada (orígens) com també els seus 

camins recorreguts en el passat per arribar a l’estatus que gaudeix a l’actualitat. 

Vinculant-lo a models i característiques de la masculinitat, Don Draper és un dels quatre 

personatges que, juntament amb Roger Sterling, presenta l’esquema tridimensional de 

les 3 p’s (progenitora, proveïdora i protectora) de Gilmore. Alhora, Gilmore parla també 

d’un home sexualment actiu, competitiu i exitós, unes qualitats que Don posseeix sense 

cap dubte, i que presenta també un cert heroisme i coratge: és a dir, la imatge d’un home 

que no té por a les dificultats ni tampoc a les possibles circumstàncies de perill que 

sorgeixin. Aquí Don flaqueja una mica en termes de masculinitat, ja que són bastants els 

moments en què Don Draper, carregat de nerviosisme, preocupacions i pors, es tanca en 

solitud al despatx o decideix escapar de l’agència (o d’algun altre lloc) sense ser vist per 

ningú. Però gairebé sempre, sigui per consell d’algú o per pròpia decisió, Don Draper 

s’acaba enfrontant a les seves dificultats.  

 
En relació a les característiques estipulades per Bourdieu, si bé és verita que moltes 

d’elles ja s’han mencionat al llarg del present estudi, caldria destacar la referent a 

l’aspecte emocional. Bourdieu parla d’un home que, relacionant-se també amb les 

consideracions de Kimmel (1994) i Badinter (1993) de los hombres no lloran i ser fuerte 

como el roble, és inexpressiu i insensible. Com s’ha esmentat anteriorment, són molts els 

moments en què Don, amagant-se dels altres publicistes o de la seva dona i tancant-se 

en solitud al seu despatx de l’agència o de casa seva, expressa en silenci o per a ell 

mateix discursos vinculats a les emocions. 

 

  
 
Per últim, basant-nos en les aportacions realitzades per Connell, Don Draper representa 

la més viva i desitjada imatge de la masculinitat hegemònica. Tot i ser un home que en 
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la seva vida personal i moral pot distar en certa manera del model hegemònic, Draper 

representa la pura encarnació del self-made-men i una de les millors representacions de 

la masculinitat en els temps moderns. Això, acompanyat de qualitats com l’atractiu, 

l’aparença, la dominància, la disciplina, la posició corporal... fa que la gent, tot i 

descobrir certa part fosca i ‘lletja’ de Don, pugui arribar a identificar-se amb ell, i, en 

certa manera, també admirar-lo. 

 

 
 

“Alcanzar la felicidad y el triunfo personal es un deseo esencial del ser humano, pero 
hay que ganárselo involucrándose a fondo con la vida de uno y con las personas que 

nos rodean.” 
 

Jon Hamm, actor protagonista de Mad Men.125

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
125	  Hirsch,	   L.,	   Kramer,	   Ll.,	   Schaefer,	   S.	   i	   Yellin,	   T.	   (productors),	   i	   Kramer,	   Ll.	   (director).	  
(2011).	  America	  in	  Primetime	  Episode	  2:	  Man	  of	  the	  House	  [Documental	  de	  televisió].	  Estats	  
Units:	  PBS	  –	  The	  Documentary	  Group.	  
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6.4. ELS HOMES SECUNDARIS DE MADISON AVENUE 
 
6.4.1. Pete Campbell         
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Pete Campbell, personatge interpretat pel jove actor Vincent Kartheiser, el podem 

identificar com l’home més egoista, ambiciós i dominant de tota l’agència Sterling 

Cooper com també que és, sense cap mena de dubte, el personatge que assumeix en la 

sèrie Mad Men el rol d’antagonista de Don Draper. Segons afirma Bert Cooper, el jove 

publicista Pete Campbell prové d’una família adinerada i de l’elit del Manhattan post 

crack de 1929: 
Cooper: Nueva York es una máquina maravillosa con un mecanismo de palancas, 
resortes y marchas igual como un reloj bien ajustado. Siempre en funcionamiento 
constante.  
Draper: Eso parece más bien una bomba. 
Cooper: ¿Qué sabéis sobre la familia de Pete? 
Draper: Nada, excepto que crearon un producto mediocre. 
Cooper: Su madre es Dorothy Dykeman Campbell. Los Dykeman poseían casi todo lo 
que hay al norte de la 125. No sé cómo andáis de geografía, pero es una buena parte de 
la isla.  
Draper: Entonces son ricos, ¿y qué? 
Cooper: Bueno, no... Su abuelo, lo perdió todo en el 29 por pánico. Hay gente que no 
confía en este país. 
Draper: ¿Y qué te preocupa?  
Cooper: No querría ver a Dorothy Dykeman Campbell en el muelle de Fisher Island 
este verano, hablando de lo mal que Sterling Cooper trató a su hijo.  
Sterling: Creo que ninguno lo queremos. 

 
Per tant, sense cap mena de dubte, podem parlar de Pete Campbell com la viva imatge 

de l’hereu privilegiat de l’elit de Manhattan que vol provar, al preu que sigui, la seva 

vàlua i la seva capacitat pels negocis amb la intenció d’arribar i/o aconseguir ser un 

executiu important i amb poder. Un noi ple d’ambició, agressivitat, competitivitat i 

d’altres característiques que van molt vinculades per l’educació i forma d’actuar 

atorgada pels seus progenitors; uns progenitors que descobrim al començament de la 

temporada (cap. 4) quan Pete Campbell els visita amb la intenció de demanar-los ajuda 

amb l’adquisició d’un pis a la zona de Nova York i que aquests no dubten a negar-li. Els 

seus pares segueixen creient que el més important són els diners juntament amb els 

drets, deures i formes d’actuar que han de regir en la classe alta: 
Sr. Campbell: El barco ya está listo. Tu prima Sarah tendrá un hijo. Se llamará como tu 
tío Skip. Me gusta. 
Sra. Campbell: Ya hemos sacado la ropa de verano. Esperamos que Trudy y tú podáis 
venir con nosotros a la casa de la playa. 
Pete: Lo intentaré. No sé si podré pedir vacaciones en el trabajo. 
Sr. Campbell: Trabajo… Todavía no entiendo lo que haces. 
Sra. Campbell: Os perderéis la temporada de moras. 
Sr. Campbell: Vas al club por trabajo, a un restaurante por trabajo… Llevas a gente a 
cenar, de copas, de prostitutas. No es un trabajo decente. 
Sra. Campbell: ¡Ah! Me encanta tener a Trudy en la familia. Es cariñosa y muy 
agradable. 
Pete: Hago mucho más que eso. 
Sr. Campbell: ¿Un publicista? ¿En serio? Dime que un abogado hace mucho más que 
eso y me lo creeré. 
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Pete: (Entrellaça les mans). No puedo explicarte en qué consiste el negocio. Trudy ha 
visto un apartamento que le gusta. 
Sr. Campbell: ¿Ah, sí? ¿En qué zona? 
Pete: En la 83 con Park Avenue. 
Sr. Campbell: ¿Seguro que quieres vivir tan alejado? 
Pete: No está lejos, papá. 
Sr. Campbell: Es mal sitio desde la 79. 
Sra. Campbell: No, cariño, es mal sitio desde la 86. Esa zona es muy bonita. 
Pete: Lo es y… bueno, el apartamento es bastante caro así que necesitamos una ayuda 
con la entrada. 
Sr. Campbell: ¿Ah sí? 
Pete: Sí. 
Sr. Campbell: No me parece una buena idea. 
Pete: (Sospira). ¿Y eso por qué? 
Sr. Campbell: (Amb to enfadat). Simplemente, no lo veo una buena idea. 
Pete: (Estén els braços sobre les cames i entrellaça les mans). Te pareció buena idea 
ayudar a Bud cuando atropelló a esa chica en Montang en verano. ¿Cuánto te costó? 
Sra. Campbell: (Abandona la habitació). 
Sr. Campbell: (Frega el seu dit polze contra la copa que sosté y sospira). Quiero 
pensar que tu profesión es la causante de esta falta de modales. 
Pete: Te lo devolveré. 
Sr. Campbell: No es por el dinero, Peter. Lo sabes. 
Pete: (Deixa la copa amb força sobre la taula y es corda la jaqueta). ¿Por qué os 
resulta tan difícil darme algo? 
Sr. Campbell: Te lo hemos dado todo, hasta tu nombre. Y mira qué has hecho con él. 
Pete: (Expressió d’ira). 

 
A través de la conversa entre pare-fill podem veure que ell se sent rebutjat, qüestionat i 

humiliat constantment pel seu pare (a nivell íntim i personal), mostrant l’origen de la 

seva forma de ser i actuar de Campbell en el dia a dia; la imatge d’un jove amb un 

complex important d’inferioritat que intenta camuflar utilitzant (o mostrant) l’arma i la 

imatge d’una persona orgullosa que està per sobre dels altres i amb una superioritat que 

veritablement li manca. Una forma d’actuar i de mostrar-se que serà clau de cara a 

mostrar la seva masculinitat i el model d’home que respon al llarg de tota aquesta 

temporada. Entrem doncs a analitzar el personatge de Pete Campbell en relació a les 

categories i característiques ‘clau’ que permetin aprofundir més en aquest personatge i 

vincular-lo als models estudiats al llarg del present treball referents a la masculinitat.  

En termes d’aparició de pantalla i protagonisme trobem que, observant la taula referent 

a l’anàlisi de contingut i el minutatge realitzat inicialment, Pete Campbell acapara un 

total de cent quaranta minuts (aprox. dos hores i ½), lluny del temps total del 

protagonista principal, Don Draper, però, assumint més aparició de pantalla, amb una 

diferència de gairebé una hora i d’hora i ½ respecte als dos personatges que 

s’analitzaran més endavant i amb un rol més secundari. Exceptuant el capítol 2 on Pete 

Campbell representa que està de viatge de noces per la seva recent boda amb la jove 

Trudy i, per tant, la seva presència és nul·la, en els altres dotze episodis que conformen 

la primera temporada podem veure que la seva aparició oscil·la entre els deu i vint 
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minuts per capítol, a excepció d’episodis com el 3, 9 o 10 que s’aproxima a aquest 

marge esmentat o l’episodi 6 en què solament apareix un total de tres minuts. 

Gràficament, la representació de l’aparició en pantalla del personatge de Pete Campbell, 

tenint present sempre el factor de l’aparició compartida amb personatges ‘superiors’ 

com Don Draper, Roger Sterling o Bert Cooper, subordinats, publicistes i redactors 

d’igual categoria com Ken Cosgrove i Harry Crane o amb les secretàries de l’agència, 

sigui amb Peggy Olson, la secretària de Draper o amb la seva, Hildy, amb clients (a 

través de la seva presència en reunions) o amb la seva recent esposa, Trudy, etc. queda 

plasmada de la següent manera: 

 

	  
 

Gràfica de Pete Campbell: Elaboració pròpia.	  
	  

L’entrada en escena (aparició inicial) de Pete Campbell té lloc quan un grup de 

publicistes arriben a l’agència i entren directament en un despatx. En obrir-se la porta i 

entrar aquests publicistes veiem, de la mateixa manera que s’ha vist inicialment a Don 

Draper d’esquena a l’espectador, la figura d’un noi jove parlant per telèfon amb la seva 

futura esposa, de com l’estima, dels plans ‘tranquils’ (però falsos) que tenen organitzats 

amb els companys, etc. Un cop s’ha girat veiem que efectivament estem davant d’un noi 

jove, recent graduat, amb cert prestigi i a punt de casar-se amb la seva dona de la qual 

diu: 

 
 

Pete: Cariño, no te preocupes, volveré sano y salvo. Ahora tengo una reunión 
importante. Vete de compras o algo. Invita a comer a tu madre. Dile que es cosa mía. 
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Solo es una despedida de soltero. No, lo cierto es que no sé que han planeado. No te 
preocupes. Pasaré por tu casa al volver. Que tu madre me inspeccione las unes. Pues 
claro que te quiero, voy a pasar todo mi vida contigo, ¿no? (Penja el telèfon i dirigint-se 
als seus companys publicistes). Es maravillosa. En serio chicos, me ha robado el 
corazón. 

 
Característiques com joventut, elegància, èxit social, heterosexualitat, intel·lectual, 

decidit, amb cert lideratge, amorós (arrel de la conversa amb la seva dona), coherent, 

correcte etc. són vinculables a la primera imatge que veiem d’ell, però ràpidament 

descobrim la veritable actitud i forma d’actuar de Pete Campbell quan, a la recerca de 

Don Draper per una reunió i després d’afalagar-lo, coincideix amb Peggy Olson, la nova 

secretària de Don Draper, a la qual es dirigeix cap a ella amb superioritat, menyspreu i 

gairebé marcant territori: 
Pete: (Dirigint-se a Don) Estás hecho un pincel. ¿Quieres impresionar a los minoristas 
judíos? A propósito, ¿quién es tu amiguita? 
Draper: Es la nueva. 
Pete: Siempre te toca la nueva. Dirección se lleva lo mejor. ¿De dónde vienes? 
Peggy: De la escuela de secretariado de Deaver. 
Pete: La mejor. Pero preguntaba dónde vives. ¿Eres Amish o algo así?  
Peggy: No, soy de Brooklyn 
Pete: Pues ahora estás en el centro. No es pecado enseñar las piernas. Y marcándote la 
cintura, parecerás una mujer.  
Peggy: ¿Eso es todo, Sr. Draper? 
Pete: Oye, que no he terminado. Continuaba subiendo. 

 
Però aquest comportament només és el principi. L’actitud de superioritat – inferioritat 

anomenada anteriorment és el que marca de principi a fi la seva actitud i personalitat al 

llarg de tota la temporada, tal i com podem observar a la fitxa d’anàlisi on la violència 

verbal i els discursos de dominància són constants en ell sense diferenciar la persona a 

la qual es dirigeix, mostrant igual tracte per un superior, per algun company publicista, 

per una secretària o fins i tot per algun familiar o la seva dona. Aprofundint en la 

categoria de les relacions socials, podem determinar que, observant la fitxa d’anàlisi, 

molts són els instants (i relacions) que té amb els superiors però la majoria d’ells es 

concentren amb el grup de publicistes i redactors que tenen el mateix nivell professional 

que ell, alhora que disminueix el tracte amb els clients, tenint presència i contacte amb 

aquests (els clients) en les reunions de propostes i d’estudis de campanya que tenen lloc 

a l’agència, quan els porta de festa etc. En relació amb els superiors i caps, al llarg de la 

primera temporada, podem veure com Pete Campbell és un personatge que desperta ires 

i burles entre els superiors, en especial per Roger Sterling, tal i com veurem 

posteriorment, però també alguna admiració i felicitació, com la feta per Bert Cooper o 

Duck Philips en relació als comptes o jugades en termes de màrqueting:  
Cooper: Siento interrumpir. ¿Quién es el responsable? 
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Sterling: Hemos comprado una cantidad desorbitada de espacios para Laxantes 
Seacore. 
Draper: Yo no lo he gestionado. 
Cooper: Bob Wilkins de medios me lo hizo llegar. ¿Quién es el responsable? 
Harry: Sr. Cooper, fui yo.  
Cooper: ¿Se te ocurrió a ti? 
Pete: Yo tengo parte de responsabilidad.  
Cooper: Todos los bloques publicitarios que hay en la tierra de Lincoln están llenos de 
espacios para los laxantes.  
Sterling: Y unos pocos para Nixon. 
Cooper: Los asesores de Kennedy no van a saber qué hacer. Tendrán que anunciar su 
cara bonita en la radio y con ese acento (entre riures i burles). Muy bueno. Muy bien 
hecho. 

 
(Després de l’obtenció del compte d’una farmacèutica a través del seu sogre). 
Draper: Enhorabuena. Estoy seguro que con un poco de suerte, conseguirás la prima. 
Pete: Ya me la he llevado. Y Cooper me dio un libro de Ayn Rand. Parece estar seguro, 
como espero que lo estés tú, que soy una inversión importante para esta empresa.  
Draper: Bueno… Ahora ya lo eres, ¿no?  
 
(Celebrant al despatx de Draper amb els publicistes el bon resultat de la reunió amb 
Kodak). 
Philips: Hay más cosas que celebrar. Sr. Campbell, ha llamado su suegro. Vendrá antes 
de Navidad.  

 
Però si hi ha un superior amb el qual manté una relació de mutu menyspreu, odi i un 

cert respecte, aquest és Donald Draper. El personatge de Pete Campbell dia rere dia 

intenta agradar, fer-se valorar i impressionar a Don Draper com també intenta acabar 

amb ell amb la intenció d’aconseguir el seu lloc o aquell ascens que, segons ell, tant és 

mereix. Al llarg de la primera temporada són ‘habituals’ els enfrontaments verbals i els 

xocs d’opinió entre Campbell i Draper alhora que en determinats moments, purament 

per interès, també hi ha lloc pel suport i les lloances (fent ‘la pilota’) amb la idea de 

guanyar-se’l i tenir la seva confiança. Parlem de discursos com: 
Pete: Eres bueno con las palabras, Draper.  
Draper: Campbell, los dos somos hombres, seré directo.  
Pete: ¡Dios! Ya te estás acostando con ella? (al referir-se a Peggy). 
 
Pete: Ni el dinero ni la educación pueden corregir la impertinencia. (Al criticar uns 
clients que no accepten la proposta proposada per l’agència). 
 
Pete: No fingiré que no quiero tu puesto, pero tenias razón. Es cierto que no tengo don 
de gentes y tú sí. Don te necesito para ayudarme a subir. Hay mucho sitio en la cima.  
 
Pete: Yo sigo creyendo que tenia razón. (Al opinar sobre el tracte amb un client).  
 
Pete: Vamos Don, no es la primera vez que un cliente no queda satisfecho. Es un tipo 
listo, otro fallo y no volverá lo veo a la legua.  
Draper: Yo veo que le han vendido otra cosa. También soy listo. 
Pete: No le ha gustado la idea. 
Draper: Nadie le había preparado para esa idea, una idea que te recuerdo que le 
entusiasmó hace unos tres meses.  
Pete: Siento no haber bajado lo bastante sus expectativas. 
Draper: Haz tu trabajo, llévatelo a navegar y consíguele un bañador. Déjame las idees a 
mí. 
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Pete: Yo tengo ideas. 
 

Veiem com, tot i el menyspreu de Draper, igual que va fer el seu pare en una ocasió, 

Pete Campbell expressa i creu que té coses i idees per ajudar a l’agència com també per 

demostrar als altres les seves qualitats i valors per triomfar; i aquest desig i/o creença 

alimenten l’obsessió per sentir-se més poderós professionalment i arribar a superar a 

Don Draper en el futur. I, per això, no dubta en fer ús de les estratègies i possibilitats 

més ‘fosques’ deixant de banda les consideracions ètiques o morals. Exemple d’això és 

quan ofereix un nou enfoc a un client a esquenes dels seus superiors, que li ocasiona un 

possible acomiadament de l’agència, frenat com veurem per Sterling i Draper, o quan 

s’apropia d’un paquet dirigit a Draper i que després decideix utilitzar per fer-li xantatge. 

Un xantatge que acabarà amb fracàs i que magnificarà la idea de derrota i inferioritat en 

el personatge de Campbell:  
Pete: Enhorabuena. (Al saber que Don ascendeix a soci) En serio. Sabes que admiro tu 
trabajo. Y no puedes negar que juntos formamos un buen equipo. Espero que sepas que 
estoy dispuesto a todo por ascender. 
 
Pete: Escucha, Don, no siento que me estés tomando como un candidato serio al puesto 
de Dir. de Cuentas. Llevo dos años y medio. He rechazado cientos de ofertas. Soy 
tremendamente valioso para esta empresa y soy consciente de ello. Pero creo que tú no. 
Todo lo que pido es que te lo pienses. Las grandes firmas tienen a directores más 
jóvenes que yo. 
 
Pete: (Després d’explicar-li tot el que sap sobre el veritable Don Draper, Dick 
Whitman, la guerra de Corea, etc. informació descoberta a través del paquet que va 
agafar) Don, ¿has pensado como reaccionaría Bert Cooper con esta información? Te 
aconsejo y me gustaría que reconsideraras mis capacidades. Es muy simple, y no es una 
amenaza… Es sólo trabajo. Piénsalo.  
 
Pete: Así que prefieres perderlo todo antes de hacerme Dir. de Cuentas. ¿Por qué no me 
das lo que quiero? Me he ganado el puesto. Me lo merezco.  

 

 
 
Però, com hem dit anteriorment, on es redueix aquesta inferioritat i intenta mostrar 

superioritat és quan està amb els seus companys publicistes reunits en el seu despatx o 

en els passadissos de l’agència. Quan estan junts no dubta a mostrar la seva 

masculinitat, heterosexualitat i superioritat en parlar de Don Draper, de Peggy o de les 
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activitats, comportaments i accions vinculades a la seva esposa. Davant d’en Harry 

Crane, d’en Paul Kinsey, del Salvatore, etc. no dubta a expressar comentaris com: 
Pete: Ella (referint-se a la seva dona) estaba allí tumbada, estudiándose los mapas y 
diciendo todas las cosas que íbamos a hacer, pero que no hicimos. (Fent referència a la 
seva potència sexual i heterosexualitat en el viatge de noces). 
 
Pete: (Pete amb Harry i Paul criticant a Ken per la publicació d’un relat escrit per ell 
en una revista nacional) Todo el día paseando como un idiota, que es lo que es. Y 
encima publicado en una revista nacional. Si, eso también duele. 
 
Pete: (Al reunir-se amb els publicistes per veure el brainstorming i burlar-se de les 
noies) ¿En que momento comenzamos a electrificar las sillas?  
 
(Al parlar de Draper i una oferta que ha rebut d’una altra agència) 
Pete: Bien, que se vaya. Tampoco es mucho mejor que yo.  
Paul: Le adoras. Todo el mundo le adora. 
Pete: Claro, por sus modales y su forma de hablar.  
 
(Quan critiquen a Peggy Olson). 
Pete: No le gusta a nadie. ¿Quien piensa en ella? A ver si Draper se la lleva. 
Ken: Una pieza de fruta que se ha puesto fea rápidamente. 
 
(Al valorar la possibilitat de que Draper ascendeixi a soci de l’agència) 
Pete: Todos sabéis y ninguno ignoráis que se ha aprovechado de nosotros para que le 
nombren socio. 

 

 
 
Finalment, la relació social que presenta Pete Campbell amb els clients de Sterling 

Cooper; una relació que es concentra sobretot amb la presència del personatge a les 

reunions amb els possibles clients i la gestió/tractament dels comptes (empreses) com 

també portant-los a festes, bars i espectacles varis amb la intenció de tenir-los contents 

en termes de tracte i publicitat. Però, Pete Campbell no dubta a ser sincer, poderós i 

competitiu davant d’un client, encara que impliqui entrar en el terreny professional de 

Draper, com el d’oferir-li un nou enfoc publicitari dissenyat per ell i que el client cregui 

que és de Draper, generant inferioritat en Campbell, o de mostrar-li també al propi 

Draper el disgust d’un client per una feina mal feta d’ell. Exemples d’aquest tipus de 

relació en el qual s’involucra també a Draper o d’altres publicistes són: 
Sra. Menken: Le funciona a Chanel. (Al criticar una visió de Draper). 
Draper: Menken no es Chanel. 
Sra. Menken: Gracias por la confianza. 
Pete: Lo que quiere decir Don es que Chanel es una tienda de otro tipo. Es francesa, es 
europea, es... 
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Sra. Menken: ¿Más que unos simples almacenes judíos? 
Pete: Exactamente. 

 
(Mentre Campbell acompanya al responsable d’acers Bethlehem que gaudeix de la 
companyia d’unes prostitutes i unes copes). 
Pete: Walter verás, hoy he estado dándole vueltas a tu campaña. 
Walter: ¿A sí? 
Pete: Hmm, bueno quería destacar lo indispensable que es el acero, y se me ha 
ocurrido: “Aceros Bethlehem, los pilares de América”. ¿Qué te parece? 
Walter: (Rient) ¡Es increíble! ¿Draper te ha enviado para que me vendas su propuesta? 
Pete: No, yo… 
Walter: Campbell, desconecta. Tenemos aquí a dos hermosas señoritas. Lo único que 
me interesa ahora mismo está justo aquí. 

 
Aquesta acció suposarà veure en imatges i portada a la màxima expressió el sentiment 

d’inferioritat que acompanya Pete Campbell; una inferioritat sorgida per la imatge i 

l’admiració que té el client cap a Draper com també per la incapacitat que li veu el 

client a Campbell de generar una idea, i un segon sentiment d’inferioritat, representat 

aquest amb un Pete Campbell amb els ulls vidriosos i gairebé a punt de plorar, originada 

per Don Draper en resposta a l’actuació i acció del jove publicista amb el client a 

esquenes d’ell i que finalitza amb l’amenaça d’acomiadament que finalment no es fa 

efectiva per recomanació de Cooper. 
Pete: ¿Sabes qué creo? Que he hecho algo bueno y tú te has llevado el merito. 
Draper: Oye, Pete. Busca por la oficina una caja de cartón, y mete tus cosas dentro. 
¿De acuerdo? 

 

   
  

I aquesta inferioritat també l’acompanya i està present constantment en la relació amb la 

seva parella i en la seva recent vida matrimonial amb la jove Trudy. Tot i que, al 

principi, tal i com veiem a la imatge inicial de presentació de Pete Campbell, parla 

meravelles de la seva futura dona, de l’amor que sent cap a ella, de la vida que els 

espera junts, d’anar a casa en sortir del treball per donar la imatge de ‘bon marit’ etc. 

amb comentaris com: 
Pete: Trudy es más divertida de lo que pensaba. Estoy deseando volver a casa. 
 
Pete: Yo también te quiero (Parlant per telèfon). Tendré la cena lista cuando llegue a 
casa. 
Harry: Sí, ¿qué te parece? 
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Però al llarg de la primera temporada descobrim que és Trudy, amb l’ajut de la seva 

família, qui assumeix les funcions vinculades als homes (o pilars bàsics) 

desenvolupades per David Gilmore: la progenitora, la proveïdora i la protectora. 

Campbell intenta mostrar superioritat i lideratge (fins i tot fent ús de mentides i 

falsedats) en les visites que la seva dona realitza per sorpresa a l’agència, però en totes 

elles veiem com sempre ell s’acaba veient superat per l’actitud i/o pensaments de la 

seva dona i com la seva opinió al final no es té en compte: 
(Al rebre la visita de la seva dona). 
Pete: ¿Habíamos quedado para comer? Porque Hildy no lo tiene apuntado. 
Trudy: No. Quiero llevarte a un sitio. 
Pete: Trudy, no puedo comer contigo en horas de trabajo. 
Trudy: ¿Tienes algún compromiso? 
Pete: No. (Abaixant al cap) 
Trudy: Creí que te alegrarías de verme. Hildy me ha dicho que estas libre. No 
tardaremos te lo prometo. 
Pete: Perdona, es fantástico. ¿Adonde vamos? 
 
(Al visitar un pis que desitgen comprar). 
Pete: Cariño, sabes que me gustaría dártelo todo. 
Trudy: No tenemos que pagarlo de golpe, podemos pedir una hipoteca. 
Pete: Trudy, cobro 75 dólares a la semana. Por favor, haz los números. Son 3500 
dólares al año. 
Trudy: Ganarás más. 
Pete: Con el tiempo, pero la entrada de este apartamento es mi sueldo de un año. 
Trudy: Cariño, sabes que no estamos solos en esto. Somos una pareja joven, que 
necesita un poco de ayuda. 
 
(Després de sopar amb els pares de Trudy i saber que disposaran de la seva ajuda. 
L’opinió de Campbell no s’ha tingut en compte a la conversació). 
Trudy: Sabía que nos ayudarían. 
Pete: Para variar. 
Trudy: Vamos, ¿por qué estas tan enfadado conmigo? 
Pete: No creo que aceptar tanto dinero sea buena idea. 
Trudy: ¡No van a pagarlo todo! 
Pete: Aún así es mucho dinero, y no sé que implica eso. 
Trudy: Tu lo aceptarías de tus padres. 
Pete: ¡Es diferente! 
Trudy: ¿Por qué? 
Pete: Porque es mi dinero y en algún momento lo tendré.  

 

   
 
És tal l’obsessió que té Pete Campbell per demostrar el que val, del nivell de poder que 

pot arribar a aconseguir o d’eliminar qualsevol símptoma d’imatge de dèbil que pugui 

arribar a transmetre en als altres, que no dubta a discutir-se amb la seva dona a l’hora 

d’intercanviar un regal de noces i d’adquirir una escopeta amb la qual mostra la seva 
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masculinitat i homenia davant dels altres publicistes com també d’acceptar la 

possibilitat que la seva dona es fiqui al llit amb un antic pretendent amb la intenció de 

publicar un dels seus relats i situar-se al nivell (en reconeixement) de Ken Cosgrove: 
(Discussió de Pete Campbell i Trudy per l’adquisició de l’escopeta al intercanviar un 
regal de noces). 
Trudy: ¡Y tú dices siempre que madure! ¡No puedo creer lo que has hecho!  
 
(Menyspreu a l’acció feta per Trudy amb el tema del relat). 
Trudy: Van a publicarlo en la revista ‘Boys&Life’. 
Pete: El relato era digno del ‘The New Yorker’ y no hables como si era revista te 
pareciera buena. No quieres darme lo que quiero... (Amb signes de menyspreu). 
Trudy: Podría haberte conseguido el ‘The New Yorker’ o ‘La Enciclopedia Británica’ 
(Insinuant el que tenia d’haver fet per aconseguir-ho). 
Pete: Y entonces... ¿Por qué no lo hiciste? 

 
I l’única forma que li queda a Pete Campbell de mostrar superioritat i cert èxit, després 

de ser motiu de burla en algunes ocasions pels seus companys publicistes, de ser 

rebutjat i frenat per una de les noies amb la qual gaudeix a la festa del seu comiat de 

solter, infravalorat per les dones grans amb qui coincideix al departament d’atenció al 

client d’uns grans magatzems com també per l’encarregada d’aquest departament, etc. i, 

en especial, per Don Draper a l’agència i la seva dona a l’àmbit privat, és mantenint una 

relació extramatrimonial ocasional amb la noia més innocent i correcta de l’agència: 

Peggy Olson. Amb Peggy tindrà una relació professional i personal que li permetrà 

mostrar-se com ell de veritat vol sentir-se, expressant discursos de superioritat, 

dominància i violència verbal, alhora que en alguns moments li servirà com a confident 

dels seus pensaments: 
(Després de marxar del comiat de solter i anar en busca de Peggy). 
Pete: Hola, bueno... ¿qué estabas haciendo? 
Peggy: Nada, estaba en mi cuarto escuchando discos.  
Pete: Me voy a casar el domingo. 
Peggy: Eso he oído.  
Pete: Pensaras que soy un bicho raro. 
Peggy: ¿Qué haces aquí? 
Pete: Quería verte esta noche. Tenía que verte. (Amb la mirada al fons però apropant-
se al cabell de Peggy fins que acaben entrant al pis de Peggy). 
 
(Atracció de Peggy cap a Campbell. Mirades i somriures. Amb la intenció de deixar la 
situació clara amb Peggy). 
Pete: Ya sabes, ahora estoy casado. 
Peggy: Aquello no sucedió. 
 
Pete: ¿Quieres que te lo revise? (En relació a un encàrrec fet per Draper a Peggy). Lo 
hago con muchos creativos. 
 
Pete: No sé, Peggy. Yo me quedo al mando cuando los demás no están.  
 
Pete: Peggy, ¿sabes lo duro que es verte por la oficina todos los días? Me despierto por 
la mañana, miro a Trudy a los ojos y pienso: ‘Deberíamos ser una persona’. Solo es otra 
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extraña. (Al parlar a Peggy sobre la seva dona amb la intenció de mantenir relacions 
sexuals amb ella). 

 

 
 
Fins que descobreix el veritable Campbell; un home agressiu a l’hora de tractar amb les 

persones, menyspreable cap als altres, orgullós, competitiu, sense miraments ni respecte 

pels companys siguin superiors o subordinats, en busca de l’èxit, possessiu, ambiciós, 

etc. i que no dubta a barallar-se amb algun company publicista quan no suporta la 

càrrega d’inferioritat cap el que considera la seva persona: 
(En la festa organitzada en l’agència per celebrar l’èxit de Peggy). 
Peggy: Baila conmigo (Al veure que Pete està sol assentat). 
Pete: No me gustas nada así. (Dirigint-se a Peggy amb menyspreu i superioritat). 
 
(Dirigint-se a Peggy). 
Pete: Eres como una hormiguita. ¡Eh! Te estoy hablando. Mírate, Ministra de 
Protocolo. 
 
Pete: Peggy, me hago una idea de qué pasa, pero no estás siendo muy profesional. 
Peggy: ¿Crees que es fácil para mí? 
Pete: ¿Qué esperas que te diga? Estoy casado. Tienes muchísima imaginación. Serás 
buena redactora. Ya no me necesitas. 

 

   
 
Estem davant d’un home/personatge que, tal i com podem observar en la taula d’anàlisi 

de contingut, destaca molt especialment pels seus discursos d’ambició, arrogància, 

poder, èxit, etc. perfectament vinculables molts d’ells a la riquesa i a l’estatus de la seva 

família com també a l’educació rebuda, però que a la vegada li manquen moltes 

característiques i qualitats que permetrien parlar d’ell com un model d’home ‘correcte’ i 

íntegre. En termes teòrics i d’estudis referents a la masculinitat i al gènere, tal i com 

s’ha mencionat anteriorment, estem davant un personatge que, fent referència a les 

funcions establertes per Gilmore, tot i mostrar i/o fer accions de preocupació, interès, 
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estimació, etc., envers la seva parella Trudy, és finalment aquesta la que assumeix els 

rols de l’esquema tridimensional al qual fa menció l’antropòleg nord-americà en relació 

als homes: l’interès per adquirir un habitatge amb la intenció de viure a la ciutat i crear 

una atmosfera de seguretat (proveïdora i protectora), la que no troba cap inconvenient ni 

dubte a demanar ajuda als familiars més propers de cara a obtenir patrimoni amb el seu 

marit o la que pensa en el futur del matrimoni i en la idea de tenir fills en un futur 

proper (plans d’assolir la funció progenitora). Pete Campbell és un personatge que 

intenta ser competitiu i poderós tant en l’àmbit professional com en el terreny personal i 

de les relacions sexuals, identificant-se amb característiques com l’ambició, l’egoisme, 

la competitivitat, individualista, avariciós, menyspreable, confiat, immoral, etc. 

vinculables moltes d’elles al sociòleg Pierre Bourdieu, però per molt que intenti 

presumir davant de tercers (superiors, companys redactors, subordinats, etc.) està molt 

allunyat de la imatge o model hegemònic d’home ‘complet’ que vol ser i creu ser. És a 

dir, tot i que presenta característiques de la masculinitat hegemònica estipulada per 

Connell i que respon alhora a la majoria de les consideracions expressades per Badinter, 

amagant-se en la foscor del seu despatx o en el silenci de les seves expressions facials 

els instants que generen debilitat (“los hombres no lloran”), falta d’agressivitat (¡Todos al 

diabló!) o discursos emocionals, estem davant l’exemple del que l’Institut de la Dona 

(MTAS) expressa com a home perdedor: un model d’home que presenta actituds 

masclistes, possessives i de cert domini fruit segurament del caràcter insegur que 

presenta i que pot portar-lo, tal i com afirma Don Draper, a ser una persona que: 

 
Draper: Tú sigue así y aunque consigas mi puesto, nunca dirigirás esta empresa. 
Morirás en el despacho de la esquina, como un ejecutivo mediocre y sin pelo a quien las 
chicas miraran con pena. ¿Y quieres saber por qué? Porque nadie te querrá.  
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6.4.2. Roger Sterling         
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Roger Sterling, personatge interpretat per John Slattery, és el més veterà dels quatre 

personatges a analitzar en el present treball i un dels socis fundadors de l’agència de 

publicitat de Madison Avenue juntament amb Bert Cooper. Procedent d’una família 

adinerada, Roger Sterling es va criar entre riqueses i navegant amb iots i vaixells en un 

port de càrrega situat a Hilton Head, Carolina del Sud. I anys més tard descobrim que, a 

través dels pensaments i records expressats per ell al llarg d’aquesta primera temporada, 

de jove Roger Sterling va allistar-se a la marina dels Estats Units a l’època de la II 

Guerra Mundial formant part del batalló present a la Batalla de Okinawa, considerada 

per molts històrics126, una de les batalles més violentes i amb més víctimes mortals 

(civils i militars) d’aquella època bel·licista. Per tant, ens trobem davant d’un veterà de 

les forces navals dels Estats Units que en tornar de la guerra va començar a treballar a 

l’empresa del seu pare per convertint-se en hereu en morir aquest. I en termes de 

masculinitat i model d’home, Roger Sterling ens serveix per veure un tipus d’home que 

viu en l’àmbit de la comoditat, el poder, la riquesa, l’estatus, acompanyat habitualment 

per una cigarreta i un vodka amb llet, etc., és a dir, en la dominància pura però que, en 

realitat, especialment davant de situacions complicades i/o preocupants (especialment 

de salut), es converteix en un home vulnerable, angoixat i ple de ferides. En definitiva, 

un home conscient en els moments veritables del pas del temps i de la seva decadència 

com a model d’home hegemònic. 

Entrant en l’estudi del personatge, mitjançant l’anàlisi de contingut i la distribució del 

temps, podem veure que, tot i la importància d’aquest personatge en l’esdevenir de la 

sèrie, Roger té un paper amb una mica més pes respecte al personatge següent a 

analitzar, Salvatore, amb gairebé una hora, però s’allunya bastant dels anteriorment 

treballats i considerats protagonistes de Mad Men. En total, el personatge de Roger 

acumula una aparició en pantalla d’una mica més de noranta minuts (una hora i ½ ) que 

es distribueix de la següent manera: el seu personatge apareix de manera breu, però fent 

acte de presència en la majoria d’episodis d’aquesta primera temporada, assumint més 

protagonisme en el capítol pilot (cap. 1), els capítols de meitat de temporada (cap. 6 i 

cap. 7) i els episodis 10 i 11, moments en que té lloc el ‘problema’ de salut que dificulta 

l’aparició de Roger a l’agència i que serveix com a ‘excusa’127 a la no presència del seu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
126 	  Mateos,	   A.	   (2000).	   La	   Segona	   Guerra	   Mundial:	   L’escenari	   asiàtic.	   L’imperialisme	  
japonès.	   La	   guerra	   del	   Pacífic.	   Dins	   VV.AA.	   (2000).	   Gran	   Història	   Universal	   6,	   Segle	   XX	  
Volum	  1	  (Vol.	  6,	  p.	  288).	  Barcelona:	  Edicions	  62,	  pàg.	  362.	  
127 	  Segons	   Jesse	   McLean	   “Weiner	   contrató	   a	   Slaterry	   justo	   cuando	   éste	   acababa	   de	  
comenzar	  un	  papel	   invitado	  habitual	  en	  Mujeres	  Desesperadas.	  «Rodamos	   sus	  episodios	  en	  
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personatge en els capítols finals de la temporada. Cal mencionar també que, sense crisis 

i/o problemes de salut, el personatge de Roger Sterling no és present en els capítols 5 i 8 

però retorna amb més pes, tal i com hem mencionat anteriorment, en els episodis 6 i 7 

en els quals suma un total entre aquests dos de trenta-sis minuts, l’equivalent a un terç 

del total d’aparició del personatge. Tenint present que la seva aparició va vinculada 

també a l’aparició d’altres personatges principals masculins, femenins o de menys pes 

en la sèrie dramàtica, la repartició en forma de gràfica respecte del total analitzat és la 

següent: 

 
 

Gràfica de Roger Sterling: Elaboració pròpia. 
 

 
La seva aparició en pantalla té lloc al passadís ‘central’ de l’agència de publicitat. El seu 

nom és mencionat juntament amb el de Draper per la cap de secretàries de l’agència, 

Joan Holloway, mentre li explica el funcionament i la forma de treballar a Peggy Olson, 

la nova secretària de Don Draper i passen ells dos pel davant d’elles. Roger Sterling el 

veiem en segon terme seguint els passos de Draper, i un cop ha entrat aquest al seu 

despatx és quan la càmera enquadra la porta i observem la figura de Sterling: 

 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
desorden	  para	  poder	  contar	  con	  él,	  porque	  no	  quería	  hacer	  la	  serie	  sin	  él…;	  vive	  el	  personaje»	  
declaró	  Weiner.”	  a	  González	  Requena,	  J.,	   i	  Cascajosa,	  C.	  (2010).	  Guía	  de	  Mad	  Men:	  Reyes	  de	  
la	  Avenida	  Madison	  (1a	  ed.).	  Madrid:	  Capitán	  Swing	  Libros,	  pàg.	  55.	  
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Mentre ell es queda recolzat a la porta i conversa amb Don Draper sobre temes com el 

seu aspecte, la reunió amb els responsables de Lucky Strike, la confiança que té 

dipositada en ell o dels jueus i la intenció que té d’agradar als representants de 

Menken’s aconseguint un jueu i fent-lo passar per un treballador de l’agència, etc. 

veiem l’aspecte físic i com interactua verbalment un dels socis fundadors de l’agència 

Sterling Cooper. A Roger el podem definir a simple vista com un home elegant i 

correcte, saludable, lògic, intel·lectual, racional, que transmet disciplina i lideratge, amb 

ganes de quedar bé davant dels altres (en especial dels clients de l’agència), amb un cert 

orgull, decidit i que no es deixa trepitjar per ningú. Un home amb estatus i de classe alta 

però amb una edat més elevada respecte als joves publicistes de l’agència o de Don 

Draper; un home d’una generació més antiga. 

 

En temes de relacions socials dins de l’àmbit laboral podem identificar que la majoria 

van vinculades a la gent que forma part del seu estatus (o nivell) dins de l’agència. En 

algunes ocasions al llarg d’aquesta primera temporada podem veure Sterling conversant 

amb el seu soci, Bert Cooper, amb la intenció de parlar sobre els treballadors de 

l’agència, de possibles clients presents i/o futurs, dificultats sorgides en algun tema o 

per manifestar les seves opinions sobre l’acceptació/preparació de la promoció 

vinculada al candidat Nixon, etc. però si hi ha una persona amb la qual sorgeix un 

vincle més fort a nivell laboral, d’amistat i en ocasions gairebé també de confident, 

aquest és Don Draper: 
Roger: Ya he perdido a hombres como tú y siempre ha sido porque no expreso mi 
confianza. Para mi, tú eres único, Draper. 

 
En el transcurs d’aquesta primera temporada de Mad Men, són moltes les ocasions en 

què podem veure Draper i Roger dinant junts, sopant amb la seves corresponents 

parelles, burlar-se junts d’algun publicista, parlant i/o criticant determinades decisions 

preses per alguns clients o el més important, confessant-se entre ells els seus 

pensaments i emocions en determinats moments. Exemples d’aquesta ‘relació social’ la 

trobem en frases com: 
Roger: Nunca me acostumbraré a que simple vista parezca que no haces nada. (Quan 
entra al despatx de Draper en alguna ocasió). 

 
Roger: ¿Sabes que decía mi padre? Que tener un cliente es como estar casado. Aceptas 
por razones equivocadas y acabas llevándote alguna torta. 
 
Roger: ¿Para qué trabajamos tanto? Para pagarles unas espléndidas vacaciones a 
nuestras familias y quedarnos aquí. 
Roger: Recuerda, Don, cuando Dios cierra una puerta abre un vestido. 
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Roger: ¿Sabes qué? Estoy muy cómodo con mis pensamientos. Con los puros y los 
impuros… Amo y hago lo contrario. Pero no soy una mujer. Y creo necesario que todo 
hombre debe dejar los problemas femeninos en manos de un extraño. 
 
Roger: Don y yo hablamos mucho cuando no estás. De hecho, vamos a hacerlo ahora 
mismo. Don ¿nos vamos? Buenas noches, Paul. Me encanta hacer esto. (Al dirigir-se a 
Campbell que volia afegir--se a la conversació de Sterling i Draper). 

 

   
 

Però aquesta relació d’amistat i fins i tot d’apreci i respecte en alguns moments també 

es veu ‘en perill’ en alguna ocasió per culpa del propi Sterling. És tal el gust per les 

dones de Sterling que no dubta, sota els efectes de l’alcohol i l’absència de Draper 

durant uns instants, d’insinuar-se i afalagar Betty durant un sopar en què Roger ha estat 

convidat cordialment per Draper a casa seva. Draper intueix la situació en entrar de nou 

a la casa i no dubta, davant la mentida i les excuses de Sterling com també del silenci 

incòmode de Betty del moment i l’absència d’una disculpa al dia següent, de realitzar 

una venjança, amb l’ajuda de l’ascensorista de l’edifici on s’ubica l’agència, sobre el 

seu superior i ‘amic’ de cara a deixar les coses clares: “Ningú juga amb mi ni ‘aparca el 

seu cotxe’ en un lloc que em pertany”. 
Roger: Llevas toda la noche echándome miraditas. No me digas que no te pongo. 
Hueles tan bien. Cuando me acueste esta noche, estaré pensando en ti. (Apropant-se a 
Betty i acariciant-la mentre en Don està al garatge). 
 
Roger: Don, en alguna ocasión todos hemos entrado en el garaje equivocado. 
(Utilitzant una metàfora per disculpar-se i no dir les paraules ‘lo siento’). 

 

La venjança de Draper genera el moment més còmic de la temporada ja que, degut a 

l’esforç realitzat per Sterling en pujar les escales de les vint-i-tres plantes, aquest acaba 

vomitant davant els directius de la United Fruit Company. Una mostra (i senyal) més de 

les debilitats presents en el personatge de Sterling. 
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En relació als subordinats (publicistes), Sterling normalment sol mantenir la distància 

entre superior-publicistes, però sempre amb un tracte cordial; hi ha moments en què 

Sterling mostra el poder característic de tot cap d’empresa, d’altres en què s’uneix als 

petits comitès i grups que formen els publicistes (exemple del brainstorming), moments 

en què felicita els seus treballadors per accions (o jugades) de màrqueting ben 

elaborades o moments en què no dubta de riure’s d’algun treballador i menysprear-lo, 

com és el cas de Pete Campbell en moltes ocasions. Exemples de tot això són 

comentaris com:  
Roger: Sera rastrero. (Criticant a Campbell per una acció mal feta contra Draper). 
 
Roger: Lo que hiciste es totalmente inaceptable. Yo te quería echar, Cooper te quería 
echar, y te has librado por este hombre. No digas nada. Si estás aquí es por la 
generosidad de Don Draper. Como fuiste a la Universidad en lugar del frente, te 
instruiré: este hombre es tu comandante, vivirás y morirás por él, ¿entendido? (Avisant 
a Campbell sobre la seva forma de treballar en el futur). 
 
Roger: (Al reunir-se el grup de publicistes per preparar el tema de Nixon i la 
campanya presidencial) ¿Y en ese tiempo se ha sentado dos veces junto al líder del 
mundo libre? Es inexperto. 
Cooper: Ni siquiera lleva sombrero. 
Campbell: No sé yo… ¿Sabéis quién más no lleva sombrero? Elvis. Tenemos que ir 
por ahí. 
(Silenci incòmode a la sala). 
Cooper: Recordadme que no contrate a más jóvenes. 
Roger: Estados Unidos no quiere a un niño engominado como presidente. ¿Podemos 
opinar los adultos? 

 
Roger: Os había subestimado, lo reconozco. (Felicita a Campbell i Harry per l’acció 
de la compra d’espais publicitaris per frenar l’avanç de Kennedy). 
 
Roger: Estaba seguro de que ese chico no llegaría a nada, pero por lo que estoy viendo 
no pondría la mano en el fuego. (Ironitzant sobre Campbell). 

   

Finalment, en el que respecta a les relacions amb els clients, Roger és un home que 

transmet confiança, saber estar, visió de futur, etc. i intenta per sobre de tot agradar als 

clients per tal que decideixin contractar o quedar-se a la seva agència com l’exemple 

d’utilitzar un noi jueu d’una botiga propera a l’agència per agradar als responsables dels 

magatzems Menken’s, de parlar amb confiança i amb sinceritat amb els clients de 

Lucky Strike (amb el tema de les malalties i la salut) o de fer ironia sobre un tema, etc. 
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com també de criticar-los en cas de sentir-se decepcionat amb algun d’ells per 

abandonar l’agència o per mostrar el seu desacord amb les estratègies utilitzades. Com 

exemples del tracte amb els clients o de critica trobem: 
Roger: Estamos al corriente, Sr. Garner, pero comprenda que debido a la manipulación 
de los medios, el público tiene la impresión de que sus cigarrillos provocan... (pensant) 
ciertas enfermedades mortales. Ya no nos permiten anunciar que los Lucky Strike son 
seguros. (A la reunió amb els responsables de Lucky Strike).  
 
Roger: Ese gordo asqueroso... Menudo rastrero. Chicago. Qué idiota. Menuda cutrez. 
(A un client que abandona l’agència). 
 
Roger: Y pronto habrá un Hilton en Tel Aviv. (Fent burla sobre Israel i els monuments 
que té el país amb uns clients que volen promocionar el país). 
 
Roger: Por lo que he oído, me daban ustedes por muerto. (Agafa una cigarreta) He 
pasado demasiado tiempo con mi esposa. (Sterling fa acte de presència a la reunió amb 
Lucky Strike després de patir un principi d’infart).  
 

 
 

En l’aspecte de les relacions personals i familiars, en el capítol 2 descobrim, mentre 

sopa amb el matrimoni Draper, que Roger Sterling està casat amb Mona i és pare d’una 

filla. Però, si a ulls de l’àmbit públic, semblen una parella adulta consolidada, 

enamorada, que s’entenen i amb molts anys de convivència junts, la realitat és una altra. 

Molts són els moments, especialment en l’àmbit privat i davant de Don o d’altres 

persones, en què veiem que Roger sembla no conèixer ni identificar-se amb la seva 

dona com tampoc ser feliç al seu costat.  
Roger: Creo que sé más de tu mujer que de la mía. (En el sopar conversant sobre les 
dones un cop aquestes han marxat al tocador a maquillar-se). 
 
Roger: Mona no cocina desde que Margaret no come. (Retret i critica cap a la seva 
dona per no cuidar-lo alhora de menjar). 
 
Roger: Llévate a la niña. El aire del Montclair le cambiará la vida. Intentaré ir el 
domingo por la tarde. (parlant per telèfon amb la seva dona sobre la sortida del cap de 
setmana). 

 
Una visió totalment oposada a la de la seva dona Mona; una dona que apareix feliç per 

l’agència, que es preocupa per la salut del seu marit i que no dubta a enfrontar-se al soci 

del seu marit quan s’ha posat en perill la vida d’en Roger, en especial en els dies 
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posteriors al principi d’infart de Roger. Exemples d’aquest amor i/o preocupació de 

Mona cap a Roger els trobem quan ella diu: 
Mona: Una hora. No te doy más. Y pórtate bien. (Al deixar que Roger estigui present a 
la reunió amb els responsables de Lucky Strike). 
 
(Mentre Roger és traslladat en llitera a l’ambulància per un segon infart, Mona apareix 
a l’agència). 
Cooper: Mona, querida esto ha sido un error. 
Mona: Intenté hacerle desistir, pero sois... 
Sr. Garner (de Lucky Strike): Sra. Sterling, no tenia ni idea... 
Mona: Pensaba que no se le podía poner precio a la vida, pero olvidé preguntárselo a 
Bert Cooper, ¿verdad? 
Cooper: Querida... 
Mona: ¡Vete al infierno, Bert!  
 

I retornant a aquesta idea d’infelicitat o de sentiment ‘de separació’ i llunyania respecte 

a la seva dona, cal dir que també la trobem en la relació que existeix entre pare i filla. 

Quan Mona i la seva filla Margaret apareixen per l’oficina de l’agència podem veure, 

per uns instants, la separació verbal i el distanciament existent entre pare i filla com 

també la separació ‘camuflada’ entre l’esposa i el publicista. Mentre que el pare 

s’apropa afectuosament a la seva filla mostrant interès pel seu pentinat, l’escena és 

observada per Mona, col·locada en segon terme i ‘marcant’ distància entre ella i el seu 

home.  

 
 

Roger: Vaya... ¿Pero a quién tenemos aquí? Mis dos ángeles. ¿Comemos juntos? (Fent 
un petó a la seva dona). 
Mona: No. Voy a llevar a Margaret a cortarse el pelo. 
Roger: ¿Cortárselo? Me gusta tu coleta, cielo. Te hace más joven. 
Margaret: (amb menyspreu) Y a mí tu pelo, papá, te hace más viejo. (Cara de 
circumstancia i preocupació de Roger).  

 
A través d’aquesta conversa, especialment de la seva posterior reacció, veiem que 

Roger és un home amb bastants preocupacions sobre l’envelliment, l’edat, el fer-se gran 

etc. Però retornant als sentiments i pensaments de Roger sobre la seva i dona i filla, com 

hem mencionat anteriorment, descobrim com és, el que veritablement pensa i sent de la 

seva esposa i filla quan està davant d’altres; persones com Don Draper o algun client 

com s’ha vist anteriorment, però, en especial, quan està amb una persona de l’agència 

amb la qual, de manera inesperada, descobrim que manté una relació extramatrimonial: 
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Joan Holloway, la cap de secretàries. De manera inapropiada i totalment incorrecta 

moralment, però amb la intenció de sentir-se jove, poderós, atractiu i feliç, Roger 

Sterling té com amant a la guapa pèl-roja de l’agència, amb la qual pot sincerar-se com 

també divertir-se i sentir-se ple d’energia. Mentre estan junts en la intimitat de 

l’habitació d’hotel, Roger no dubta a expressar-li el que sent i viu amb la seva dona i 

filla, però també dels seus sentiments cap a ella: 
Roger: Antes le encantaba venir a mi despacho... No quiere ir a la Universidad, no 
quiere trabajar, no quiere ser monja. No sé en qué nos hemos equivocado. Le hemos 
dado lo que ha querido y no hace nada. 
 
Roger: (Parlant de la relació amb Joan) Ha sido el mejor año de mi vida. ¿Tienes idea 
de lo infeliz que era antes de conocerte? He estado pensando en dejar a mi mujer. 
(Expressant els seus desitjos de segrestar-la, de comprar un pis per estar junts una 
setmana entera, etc.). 
 
Roger: Odio la idea de compartirte. Joanie, hueles tan bien... Llevo pensando en esto 
todo el día. Mona quiere pasar el fin de semana en Old Saybrook, con su familia. No 
hay suficiente alcohol en el mundo.  
 

En alguna ocasió observem com també infravalora i tracta a Joan Holloway com un 

‘simple revolcón’ (o tros de carn) tot i que per a ell les seves paraules representin una 

declaració de sentiments: 
Roger: Joanie, Joanie, mira qué boca. Oye quiero decirte algo porque me importas 
mucho. Eres el mejor revolcón que he tenido nunca, y no me importa quién lo sepa. Me 
alegro de haber explorado esas laderas. He tenido tiempo de pensar en mis errores y de 
arrepentirme por ello, y estar contigo no lo ha sido. 

 
Durant la jornada laboral en l’agència, de manera dissimulada, però sobretot en els 

moments d’intimitat i d’àmbit privat, són moltes les mirades, gestos d’atracció, 

converses ‘camuflades’ entre la sensual Joan i ‘l’atractiu’ soci del cabell platejat, fins al 

punt de deixar-lo petrificat i sense respiració en alguns moments. Però un cop a 

l’exterior (àmbit públic i del carrer), sobretot en abandonar l’hotel on s’han allotjat per 

passar una estona junts no dubten d’assumir el paper de dues persones totalment 

desconegudes i ‘deixar-se’ menjar, gairebé literalment com a senyal d’acció mal vista i 

inapropiada, per la negra foscor de la nit. 
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Però, quan Roger Sterling vol sentir-se en certa manera un home poderós i jove com 

Don Draper, no dubta a ‘divertir-se’ amb altres noies, a l’esquena de la seva esposa com 

també de la seva amant. És el cas d’una noia bessona, Eleonor, amb la qual un cop 

tancada l’oficina, no dubta amb intimar, fer burles, mostrar signes de dominància i/o 

superioritat davant d’ella, de beure alcohol i mantenir relacions com també de 

confessar-li els seus pensaments sobre la seva filla Margaret: 
Roger: Margaret no se ríe desde los siete años. Yo quería llamarla Margaux, como el 
vino. Ganó ella. ¿Por qué está siempre enfadada? Solo quiero poder hablar con ella sin 
que gire la cara. Aunque tiene razón, No tengo nada que decirle. 
Eleonor: No estés triste. Seguro que eso no es así. Las chicas adoran a sus padres.  
 

 

 
Al llarg de la primera temporada veiem com en Roger Sterling, tal i com es pot observar 

també amb exemples al llarg de la present anàlisi del personatge, són constants (però no 

tan clarament dominant com d’altres personatges analitzats) els discursos de 

dominància, de violència verbal en termes de burles, menyspreus, humiliacions davant 

d’altres publicistes o terceres persones, etc. o fins i tot emocionals amb la intenció de 

mostrar-se un ésser amb poder, sense por de res, capaç d’enfrontar-se i superar 

situacions complicades, etc. però, en realitat, no és del tot així; per molt que vulgui 

demostrar i/o aparentar x model d’home en expressar opinions com: 
Cooper: ¡Deja de fumar! Es síntoma de debilidad. 
Roger: Los de mi generación fumamos y bebemos porque nos gusta, porque relaja más 
que aflojarse la corbata, porque nos lo hemos ganado. Bebemos porque somos hombres. 
Vosotros (referint-se a Don Draper) bebéis por ahogar vuestras miserias, intentáis 
lamer una herida imaginaria. 

 
I, en realitat, aquest pensament de Cooper, i, en especial, el pensament expressat per 

Roger cap a Draper és cent per cent aplicable a ell mateix, ja que podem descobrir el 

veritable Roger, un home ple de misèries, pors, ferides, dolors, etc. instants després de 

patir l’infart mentre mantenia relacions sexuals amb l’Eleonor, la noia jove mencionada 

anteriorment. Mig inconscient, preocupat i banyat de pors pel seu futur, confessa a Don 

Draper:  
Roger: Llevo años preocupado por la úlcera. Haciendo todo lo que me mandaban. 
Tomando leche, mantequilla... Y me falla la coronaria. Me he pasado veinte años 
viviendo al límite. ¿Qué he hecho? Espero que haya algo después... 
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Per instants, després de veure’l totalment enfonsat, destrossat i trist, intentant amagar 

l’actitud falsa i hipòcrita davant de la seva dona i filla, confessant: 

 

   
 

Roger: Te quiero mucho, Mona. Dios te quiero mucho. (Mig plorant i enfonsat). 
Mona: Margaret está fuera y quiere verte. 
Roger: No quiero que me vea así... 
 

En termes teòrics finalment, ens trobem que Roger Sterling és un personatge que respon 

a les bases establertes per Gilmore de ser proveïdor, protector i progenitor (les 

anomenades 3 p’s) però remarcant aquesta última que, tot i ser pare de la Margaret, 

existeix un distanciament que no és indiferent i que marca en certs moments l’actitud de 

Roger al llarg de la primera temporada. Concretament, fins a l’instant en què pateix el 

principi d’infart anteriorment mencionat, i que permet recuperar entre ells, una mica 

aquesta estimació entre pare-filla. Seguint amb Gilmore, podem veure que intenta 

mostrar valentia, però que, en realitat, és un home que té pors i debilitats, i que també 

manca d’una potència sexual que possiblement anys enrere, quan era més jove, sí tenia. 

En relació a Pierre Bourdieu, Roger si que presenta característiques d’heterosexualitat, 

intel·lectual, que imparteix disciplina, lògic, decidit, orgullós i amb valentia respecte a 

alguns temes, però també presenta debilitats i pors en relació a la salut, al pas del temps, 

l’envelliment i la pèrdua d’atracció cap al sexe oposat, etc. que resten ‘atractiu’ a aquest 

model d’home. Podríem afirmar, per tant que, en base a tot l’esmentat fins ara, estaríem 

parlant de Roger Sterling com un model, dels estipulats per R.W. Connell, d’home 

hegemònic en decadència i que s’allunya, any rere any, del ‘correcte’ prototip de model 

d’home ideal. Com afirma Bert Cooper en un capítol on la Joan Holloway està 

preocupada per l’estat de Roger Sterling després de l’infart: 
Bert Cooper: Srta. Holloway, sé que no es de mi incumbencia, pero puede aspirar a 
algo mejor. No malgaste su juventud con viejos. 
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6.4.3. Salvatore Romano         
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Salvatore Romano, personatge Bryant Batt, és l’últim del quatre publicistes masculins a 

analitzar amb el qual podem estudiar la masculinitat i veure característiques sobre 

aquesta concepció. D’origen italià o amb d'ascendència italiana, Salvatore Romano 

representa un dels molts italo-americans arribats al país i que han estat considerats des 

de sempre una part important en la construcció dels Estats Units. I, en termes de 

masculinitat, el seu personatge, dins de l’àmbit de la ficció Mad Men, resulta clau per 

descobrir l’origen d’uns pensaments i formes que serveixen per ‘trencar’ la masculinitat 

normativa d’aquell moment i obrir així el ventall de models masculins existents avui 

dia.  

En termes d’aparició de pantalla i de rellevància dins de la sèrie, dels quatre personatges 

a analitzar Salvatore és el personatge més secundari de tots ells, sumant en total gairebé 

una hora (min. d’aparició en pantalla) en relació al temps total i distribuint-se aquest 

temps de la següent manera: sense presència en dos episodis (cap. 5 i cap. 7), apareixent 

en pantalla generalment de manera breu i sense rellevància en la majoria de capítols, i 

assumint una mica més de protagonisme en els capítols 1, 8 i 13 on, en determinants 

instants, assumeix un ‘cert rol’ que ens permet conèixer més sobre ell, la seva figura, i, 

alhora, veure el veritable Salvatore Romano. Gràficament la seva aparició en pantalla (i 

paper) queda representada de la següent forma, recordant i tenint present que la seva 

aparició en pantalla va vinculada en certs moments a d’altres personatges ‘principals’ 

(Don Draper, Pete Campbell i Roger Sterling) com també amb altres publicistes 

secundaris de l’agència, clients o noies treballadores de l’agència. El seu ‘pes’ en la 

pantalla i rol queda representant de la següent forma: 
 

	  
	  

Gràfica de Salvatore Romano: Elaboració pròpia. 
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El seu nom i personatge surt a la llum a la sèrie quan Don Draper i Roger Sterling 

conversen sobre les reunions que tenen programades com també de la possibilitat 

d’aconseguir una persona d’origen jueu amb la intenció de fer més ‘agradable’ la reunió 

amb els responsables dels Magatzems Menken’s:  
Sterling: ¿Cómo te lo preguntaría?... ¿Trabaja aquí algún judío? 
Draper: No a mis ordenes. 
Sterling: Muy gracioso, no voy por ahí. 
Draper: Hay un italiano, Salvatore, mi director creativo.  
Sterling: No servirá. 

 
Un cop nombrat pels dos ‘superiors’ de Sterling Cooper i, finalitzada la conversa entre 

ells, Matthew Weiner no tarda massa en donar-nos la imatge de Salvatore i presentar-lo 

visualment a l’espectador. Inesperadament s’obre la porta del despatx de Don Draper i 

es presenta Salvatore Romano de la següent forma i amb el següent comentari: 

 

	  	   
 

Salvatore: Qué deportista cariño. ¿Poniéndote guapa para el biquini? 
 

Per primer cop veiem a Salvatore Romano físicament. És un home amb una aparença 

viril, de cos atlètic, de complexió forta, elegant, acurat en la seva forma de vestir i 

d’arreglar-se, etc. Un seguit de qualitats i adjectius que a simple vista podríem vincular-

se a les expressades per Pierre Bourdieu sobre masculinitat però que, al llarg de la 

primera temporada, veritablement descobrim que tot és façana i aparença exterior. I 

aquesta realitat es pot començar a identificar amb la postura corporal del cos en entrar 

(imatge) com també amb el comentari en entrar; un comentari que sembla una simple 

ironia però que serveix com a ‘senyal’ del seu personatge. En termes socials, dins 

l’àmbit laboral de l’agència, Salvatore Romano és un creatiu-directiu que es mou 

habitualment amb els superiors (Don Draper, Roger Sterling o Bert Cooper), però 

sobretot amb els subordinats (altres publicistes com Pete Campbell, Ken Cosgrove, 

Harry Cane, etc.) en el qual intenta sentir-se un ‘peix gros’. És en aquestes reunions, 

normalment portades a terme en el despatx de Don Draper, de Pete Campbell o en els 

passadissos de l’agència, on podem veure a la màxima expressió el comportament de 
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Salvatore Romano per fingir el que realment no és. Podem identificar en ell 

característiques i comportaments ‘habituals’ dels homes homosexuals: la manera en que 

mou els seus dits i els deixa durant una llarga estona sobre la imatge o dibuix d’un tors 

masculí despullat (dibuix de Lucky Strike en el cap. 1), la forma de pestanyejar, el 

moviment de les mans en fumar o de dirigir-se a la gent i als dibuixos (cap. 2 o cap. 6), 

la postura corporal i la col·locació inclinada del cap, la forma de mirar a Don i d’altres 

companys publicistes, etc. 

 

    

 
 
Un comportament i/o forma d’actuar que Salvatore amaga o intenta dissimular quan 

forma part de les reunions amb els clients. Mentre que Don Draper veiem que és un 

personatge que marca lideratge, poder de convicció, ambició i capacitat de fer entendre, 

aconseguir i vendre les millors idees, Salvatore és un personatge que roman en segon 

pla escoltant ‘la màgia de Don Draper’ i col·locant-se gairebé com una figura maniquí 

amb la intenció de mostrar-se ‘sexy’, interessant i de voler agradar als altres. Un 

exemple clar d’aquesta intenció la trobem en la seqüència del capítol 4 quan Salvatore 

mostra els dibuixos per la campanya al responsable de la companyia d’acers Bethlehem 

o quan desvetlla als responsables i executius de l’empresa de pintallavis Belle Jolie els 

cartells dissenyats per a la campanya. Una forma de moure’s i de comportar-se 

físicament que pot ‘enganyar’, camuflar o dissimular davant dels publicistes de Sterling 

Cooper i d’aquells clients heterosexuals i ‘fascinats’ per les dones però que difícilment 

pot escapar a la mirada d’aquella persona que comparteix la seva visió i orientació 

sexual.  
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Però la seva suposada masculinitat hegemònica o fanfarroneria de ‘macho alfa’ queda 

veritablement descoberta quan parla del seu interès per les dones, de com es 

comportaria amb elles, etc. Tot i que ell expressa davant de Draper, Campbell i d’altres 

publicistes comentaris com: 
Draper:... ¿Puedes ponerme a una mujer en bañador junto al hombre? 
Salvatore: ¿Una chica sexy? Claro que puedo. 
Draper: Coge a una modelo de verdad. 
Salvatore: ¡Adoro mi trabajo!... Hablando de chicas sexys, ¿Irás a la despedida de 
Pete? 
Draper: No me van esas cosas. 
Salvatore: Tampoco me encanta. Menuda vergüenza. Si van a contoneárseme en mi 
cara, prefiero estar solo para poder animarme. 
 
Salvatore: Espero hacer algo más que mirar… 
Campbell: ¿Tienes novia, Salvatore? 
Salvatore: Vamos, soy italiano.  

 
Es defineix com un ‘mujeriego’ i un conquistador a l’estil del seu compatriota italià 

Giacomo Casanova. I, com es diu habitualment, ‘no és or tot el que llueix’. És al final 

de l’episodi pilot quan sorgeix el comentari/pensament més clar, revelador i directe en 

relació a la seva sexualitat i a la visió que té dels homes. Aquest comentari l’expressa 

després que, durant la festa de celebració del comiat de solter de Pete Campbell que té 

lloc en el capítol pilot, el grup de publicistes aconsegueix atraure l’atenció d’unes noies 

joves amb la frase dominant de “Somos los mejores publicistas de Nueva York” expressada per 

Salvatore i una d’elles menciona en veu alta la seva fascinació pel lloc i l’ambient 

‘agradable’ per la vista. Un opinió que reafirma Salvatore quan diu: 
Noia: Me encanta este sitio. Con calor, ruido y mucho hombres. 
Salvatore: Veo por dónde vas... (Pensament d’ell exterioritzat). 
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Un comentari que fa ‘reaccionar’ de manera inesperada i silenciosa a la noia que, de la 

mateixa manera que l’espectador, detecta que el creatiu italià no sembla tan interessat ni 

atret per les dones i el sexe femení com els seus companys masculins de professió. La 

seva mirada de fascinació cap a la barra del bar, situada fora de camp de la imatge, el 

delata.  

 
I al llarg d’aquesta primera temporada són molts els comentaris irònics sobre els 

anuncis publicitaris, les campanyes, les sensacions del panorama que els envolta, les 

dones, etc. que realitza Salvatore Romano per mostrar agressivitat masculina, 

dominància, jerarquia i/o estatus entre d’altres característiques masculines (davant dels 

altres homes), però que, en realitat, molts d’ells són perfectament vinculables a la seva 

realitat personal. Burles i ‘menyspreus’ a l’estil de: 
Salvatore: ¿Pretende que creamos que la gente vive de una forma y en el fondo queremos 
justamente lo opuesto? Eso es ridículo. (Amb cara de menyspreu però amb reflexió). 

 

 
   

(Al parlar d’un desodorant de spray).  
Draper: ¿Que quieren las mujeres? 

  Salvatore: No lo se, pero quiero tenerlo. 
 

(Al parlar de l’anunci d’un cotxe).  
Salvatore: Sin cromado, sin potencia, extranjero y feo. Esto es un suicidio.  
 
(Al parlar de l’anunci de l’esposa de Kennedy a les eleccions presidencials).  
Salvatore: Las mujeres la odiarán. Es como si la hermana guapa se casase con un 
Senador y se mudara a la Casa Blanca. Hasta yo tengo celos.” 

 
Però tot i la seva condició o fascinació pels homes, Salvatore també és un home que 

desperta cert interès. Tot i ser inexistent al llarg de la primera temporada una relació de 

parella estable o amb un cert vincle, l’existència de fills com també de relacions sexuals 

homosexuals o heterosexuals amb una segona persona, Salvatore Romano si que veiem 

que desperta interès en els passadissos de l’agència Sterling Cooper. Per a Lois Sadler, 

una jove recepcionista de trucades recentment arribada a l’agència, imaginàriament 

Salvatore és un home interessant: 
Lois: Para mí es alto, moreno y guapo, pero siempre veo el vaso medio lleno. 
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Un ideal d’home que Joan, cap de secretaries de l’agència, li confirma al respondre: 
 

Joan: Es guapo y muy elegante. Lleva una colonia de las caras, europea seguramente. 
 
I aquesta frase desperta encara més l’interès de Lois Sadler; sorgeix un interès i una 

atracció cap a ell que l’obliga a posar-li cara al ‘seu amor’ italià. I ella no dubta en 

visitar els despatxos del Departament d’Art, amb la intenció de fer complir les seves 

expectatives. Unes expectatives que per la cara d’ella es fan realitat en no poder frenar 

la seva cara de felicitat, interès i de flirteig. Un flirteig i una atracció cap a ell que 

Salvatore identifica en ella però que decideix, un cop Lois ha abandonat els despatxos, 

fer broma i restar-li importància: 
Dwayne: Ha flirteado con él. 
Salvatore: ¿Sabéis? Tardaron 20 minutos en venderme esta corbata. Si llego a saber 
esto ni me la pruebo. 
Dwayne: No es la corbata, siempre hablan contigo. Notan que ganas dinero. 
Salvatore: Mejorar tú estilo no es cuestión de dinero, Dwayne. 

 
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, el seu comportament i gestualitat pot passar 

inadvertida davant dels seus companys publicistes i/o davant d’alguns clients, però 

difícilment ho farà davant d’una persona amb els mateixos ‘gustos’ o tendències 

sexuals. I això passa amb el representant de pintallavis Belle Jolie, que, silenciosament, 

llança a Salvatore una mirada d’atracció mentre parlen de la campanya en la reunió amb 

els publicistes i més tard llança una invitació en parlar de la remodelació d’un bar 

‘d’ambient’ proper a l’hotel on s’allotja. Una proposició que deixa intrigat Salvatore al 

llarg del dia i que permet a l’espectador veure un Salvatore dubitatiu, pensatiu i amb 

cert interès a la proposta llançada pel comercial de pintallavis. 

 

   
 
I la seva curiositat i interès mostren clarament els inicis de la seva veritable condició 

sexual. S’apropa al local recomanat anteriorment i coincideix amb Elliot, el 

representant. A la barra del bar aquest li dóna la benvinguda i comença a parlar-li de 

Nova York, de la sensualitat i el romanticisme de la gran ciutat, etc. amb paraules i 

expressions que Salvatore no pot evitar escoltar amb atenció i un cert ‘grau’ d’atracció. 
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I el que comença sent un retrobament entre client-publicista, una conversa sobre la 

felicitat i el futur acaba sent una proposició directa (amb tocament a la mà inclòs) per 

pujar junts a la habitació de l’hotel i gaudir de les vistes de la seva habitació: 
Elliot: ¿Que le apetece hacer? (Referint-se a les intencions d’acabar la nit i no als plans 
de futur de Salvatore). 
Elliot: Me refería a las vistes de mi habitación Tiene que verlas. 
Salvatore: No lo sé... Yo... No sé qué decirle (Dubitatiu i incapaç de mirar-lo als ulls). 
Elliot: Me llamo Elliot. Y, Salvatore, no tienes que decir nada. 
Salvatore: No es que... No (Ell veu que això no està bé. Ho desitja però està 
completament ple de pors i terrors). 
Elliot: Bebe otro trago. Piénsatelo. 
Salvatore: Elliot, ya lo he pensado (Li costa mirar als ulls del representant)... Sé lo que 
quiero. Sé lo que quiero hacer (Aixecant el cap per mostrar més masculinitat 
hegemònica). 
Elliot: Sé lo que estas pensando. (Salvatore nega amb el cap. Mira a un costat i a un 
altre per veure que ningú escolta la conversa) ¿De qué tienes miedo?  
Salvatore: ¿Estás bromeando? (Ell veu que per molt desitjos és un acte inadecuat i mal 
vist per la societat. S’aixeca, s’acomiada cordialment i marxa). 

 

  
 
En aquesta seqüència del capítol 8 podem veure, tot i la mescla de sentiments i desitjos 

que pot arribar a sentir Salvatore vençut al final per la por i el terror, la veritable imatge 

i condició de Salvatore. Ell sap que el desig cap a altres homes està mal vist i és una 

‘condició’ sexual intolerable. Com molt bé afirma O’Barr, “los Estados Unidos de los 

años sesenta no eran precisamente un lugar donde se hicieran muchas expresiones 

explícitas de diferentes orientaciones sexuales. De hecho, la homosexualidad como tal 

constituía un crimen en la mayoría de las jurisdicciones. Eso no empezó a cambiar 

hasta los llamados Stonewall Riots en la Ciudad de Nueva York en 1969”.128 En 

definitiva, podem parlar de Salvatore, en termes de masculinitat i models ‘categoritzats’, 

com un home d’aparença exterior vinculada a la masculinitat hegemònica segons R.W. 

Connell en ser una persona important i de ‘cert’ estatus a l’agència Sterling Cooper, 

amb prestigi creatiu, que s’uneix als altres homes en les burles i menyspreus cap a les 

dones (quan critica a les dones jueves i a les participants en el brainstorming (cap. 6) o a 
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la Peggy i el seu físic (cap. 11)) però que veritablement respon a un model de 

masculinitat subordinada; una masculinitat que s’allunya de les característiques i 

‘normes’ del model hegemònic i que atribueix als homes unes característiques, gestos, 

sentiments, etc. més vinculables a les dones, amb comportaments efeminats i una 

tendència a les conductes masculines d’orientació homosexual. Un model d’home que, 

tot i seguir la premissa de Kimmel o Badinter de “Ser una persona importante, un pez 

gordo”, trenca amb les altres tres consideracions de “No ser afeminado”, “Ser fuerte 

como el roble” i “¡Mándelos al infierno!”, ja que Salvatore és un home amb clars 

gestos i comportaments d’un home gay que, en determinades situacions, es veu superat 

per les circumstancies i derrotat per les seves pors, preocupacions o pensaments. En 

definitiva, parlem d’un home amb unes capacitats i/o característiques que també podem 

vincular perfectament al denominat home sensible segons l’Institut de la Dona (MTAS). 

Salvatore Romano és, sens dubte, un personatge que, tot i les seves mostres ‘falses’ de 

comportament heterosexual i ‘home dominant’ davant dels altres companys/es de 

l’agència, no pot enganyar a tothom ja que, com afirma Joan Holloway, en la 

representació d’una obra de teatre escrita per un dels publicistes durant la festa de 

celebració a l’agència en motiu de les eleccions presidencials: «Joan: Puedes convencer a 

quien quieras, a todos menos a mi». Ni tampoc pot convèncer ni negar a l’espectador el tipus 

d’home que veritablement és. 
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7.- CONCLUSIONS         

 
“No me había dado cuenta hasta este momento, pero ser 
un hombre también debe de ser duro.” 
 

Rachel Menken, personatge de  
Mad Men.129 

 
“Compra la ilusión de ser lo que te gustaría imitar.” 

 
Santiago Navajas, professor i crític 

cinematogràfic.130 
 
Una vegada s’ha investigat, teoritzat i escrit sobre la noció de masculinitat i s’ha 

realitzat també el corresponent estudi del concepte amb els personatges d’una sèrie de 

ficció dramàtica contemporània i de qualitat com és Mad Men, és el moment de realitzar 

una mirada cap enrere i fer una síntesis dels resultats obtinguts.  

 
Primer de tot, cal recordar que la pregunta principal i vehicular del present treball va ser 

definida de la següent manera: 

 
• Quines són les representacions de la masculinitat en la sèrie de ficció 

dramàtica Mad Men? 

 
Com s’introdueix en la cita inicial del personatge de la jove empresària Rachel Menken, 

però aprofundint més enllà de les simples paraules escrites, podem intuir que ser un 

home triomfador, admirat i just és difícil. S’ha mencionat en varies ocasions que Mad 

Men representa un viatge cap al passat. Un viatge que ens permet reviure un estil de 

vida com també ‘observar’ una seguit de problemes clarament vinculables a l’actualitat. 

I en termes de masculinitat, Mad Men és un producte audiovisual ideal ja que, a través 

de l’anàlisi dels diferents personatges masculins tractats, hem pogut identificar a tots 

ells, però alhora identificant també certes diferències, les característiques i aspectes 

lligades a la masculinitat hegemònica, un model que per a molts representa el ideal 

d’home i que alhora està qüestionat a la societat actual. Recordem que la masculinitat 

hegemònica és aquella que reflexa les normes socials dominants i els valors que s’han 
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constituït com a ideals vinculats directament amb la figura masculina. Un home 

“hegemònicament masculí” és un home ideal. A la societat Occidental sovint es vincula 

a un home fort, agressiu, alt, atlètic, guanyador, sensual... un home-home. I aquest 

model d’home és també blanc, de classe mitjana, heterosexual i protestant, relacionant-

se directament amb el concepte de WASP (White-Anglo-Saxon-Protestant) expressat en 

alguna ocasió per Matthew Weiner, el showrunner de Mad Men. 

Els quatre personatges presenten la imatge d’un home hegemònic, però a mesura que 

s’avança en les trames, podem veure que només el protagonista, Don Draper, tot i tenir 

accions que el fan menys admirable, presenta i manté les característiques d’aquell home 

aspiracional. L’home hegemònic és el rei del món occidental. Ell és l’heroi, la figura a 

qui tots hauríem d’aspirar a convertir-nos. Anem doncs, a enllaçar-ho amb els 

personatges: 

 
Don Draper és la representació de la masculinitat hegemònica. És atractiu, amb un cos 

atlètic, ben pentinat i vestit amb els vestits més exquisits. És el rei de Madison Avenue i 

també intenta ser el rei a la seva llar. És un home forjat a punta d’esforç i alhora un 

seductor que no dubta en conquerir a tota dona que se li posa al davant, mostrant la seva 

homenia reproductiva amb els seus dos fills petits. És una persona que lluita per allò que 

creu, fins i tot si li costa déu i ajuda aconseguir-ho. És adorat per les dones i respectat 

pels homes que l’envolten. Tot i ‘mentir’ sobre el seu passat com també a la seva dona, 

ambdós dos aspectes que fan repensar i desidealitzar el model d’home, hi ha certa 

insatisfacció i lluita personal d’ell que generen una vinculació forta entre el personatge i 

l’espectador. 

 
En Pete Campbell, el jove publicista junior recent graduat de la universitat privada i 

quasi identificable com l’antagonista de Don, podem veure el procés inicial (o intent) de 

construir una masculinitat triomfadora la qual generi admiració en els altres. Tot i que 

ell intenta mostrar-se com una persona d’èxit, amb poder i de cert estatus 

socioeconòmic, la veritat és que capítol rere capítol demostra ser un jove que no deixa 

de patir, humiliar-se i de prendre decisions arriscades i incorrectes amb la intenció 

d’aconseguir la tant esperada masculinitat exitosa i ideal. Una imatge que sembla lluny 

d’aconseguir-la al desconèixer, tal i com s’observa al llarg de la temporada, el significat 

de conceptes com professionalitat i/o esforç. 
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A Roger Sterling el podem observar com l’extrem oposat a Pete Campbell. Estem 

davant la imatge d’un home que sembla tenir-ho tot: fill del soci fundador de l’agència, 

estatus, família, riquesa, etc. Però en realitat és el model d’un home hegemònic en 

decadència i desgastat. Roger Sterling és un home ple de ferides internes i carregat de 

traumes i debilitats, un aspecte que és reafirma quan el seu soci, Bert Cooper, ho vincula 

a la seva addicció per fumar i al beure. Sterling representa el model d’un home que, 

davant d’un problema de salut, s’allunyà de la imatge de ‘gran vividor’ per acabar 

omplint-se de pors i començar a plorar sense parar. La imatge pura i dura d’una 

masculinitat, com s’esmentava anteriorment, hegemònica en decadència. 

 
Finalment, amb Salvatore Romano podem veure la introducció d’uns canvis i formes de 

pensar que s’allunyen de la ‘norma’ heterosexual del moment. Tot i mostrar 

característiques i discursos verbals vinculables al model hegemònic (menyspreu, burles, 

opinions masclistes, opinions sobre les dones, etc.) els seus gestos i mirades 

(comunicació no verbal) delaten el seus veritables desitjos: el interès cap a les persones 

del seu mateix sexe. Ell és defineix com un Casanova pel seu origen italià, però dista 

bastant quan parla del seu interès cap a les dones i el seu tracte cap a elles.  

 
Un cop recollides, de forma breu, les representacions de la masculinitat en els 

personatges principals de Mad Men, és interessant relacionar-los també, donant resposta 

a un dels tres objectius específics de la investigació, amb els models sociològics, 

psicològics i/o antropològics recollits en el marc teòric (veure apartat 2.1.1.). Podem 

veure que, retornant a la part d’anàlisi dels personatges, molts presenten característiques 

i aspectes dels estipulats per Pierre Bourdieu: certa virilitat, forts (d’inici), protectors, 

proveïdors de família (Don i Roger), líders, individualistes, amb estatus social i 

econòmic, ambiciosos, egoistes, etc. I respecte als altres teòrics, mencionant també a 

Bourdieu, resulta interessant (i simple) expressar-ho en format taula: 

 
Llegenda: 
Pierre Bourdieu: Característiques de la pàgina 11. 

David Gilmore: Les 3 p’s equivalents a -> Progenitor (Pare), Proveïdor (Patrimoni) i Protector 
(Defensa de la família). També parla d’heroisme, coratge, sexualment actiu, heterosexualitat, etc. 

R. W. Connell: M.H. (Masculinitat Hegemònica) / M.S. (Masculinitat Subordinada) / M.C. 
(Masculinitat Còmplice) / M.M. (Masculinitat Marginada). 

Michael Kimmel i Elisabeth Badinter: 1. No ser afeminado / 2. Debe ser una persona 
importante / 3. Ser fuerte como el roble / 4. ¡Todos al diablo! 

Institut de la Dona (MTAS): Home Infal·lible / Home Perdedor / Home Sensible. 
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Personatge Pierre Bourdieu David 
Gilmore R.W. Connell 

Michael Kimmel 
i 

Elisabeth 
Badinter 

Institut de la 
Dona 

(MTAS) 

Don Draper 
	  

Poques	  
característiques	  
posades	  en	  dubte.	  

Compleix	  les	  3	  
p’s.	  
Persona	  d’èxit.	  
Sexualment	  actiu.	  

Self-‐made-‐men	  
Aparença:	  M.H.	  
Real:	  M.H.	  

	  
1.	  Si,	  però	  amb	  
moments	  de	  
debilitat.	  
2.	  Si.	  
3.	  Si.	  
4.	  Si.	  
	  

Home	  Infal·lible.	  

Pete Campbell 
	  

Algunes	  
característiques	  
in	  crescendo.	  

Les	  3	  p’s	  són	  
assumides	  per	  la	  
seva	  dona	  Trudy.	  

Aparença:	  M.H.	  
Real:	  Intent	  
fracassat	  de	  M.H.	  
(sense	  exit).	  

	  
1.	  Si.	  
2.	  Si,	  però	  amb	  
desig	  de	  més.	  
3.	  Si,	  però	  té	  
moments	  
d’emoció.	  
4.	  No.	  
	  

Home	  Perdedor.	  

Roger Sterling 

	  
	  

Però	  amb	  
debilitats	  i	  
característiques	  
negatives.	  
	  

3	  p’s	  però	  
remarcant	  el	  
distanciament	  
amb	  la	  filla.	  

Aparença:	  M.H.	  
Real:	  M.H.	  en	  
decadència.	  

1.	  Si.	  
2.	  Si.	  
3.	  No.	  
4.	  ?	  -‐	  Posada	  en	  
dubte.	  

Home	  Infal·lible	  
castigat	  pel	  pas	  
del	  temps.	  

Salvatore 
Romano 

	  
	  

Algunes	  
característiques	  
posades	  en	  dubte.	  
	  

Manca	  de	  les	  3	  
p’s	  

Aparença:	  M.H.	  
Real:	  M.S.	  

1.	  No.	  
2.	  Si.	  
3.	  No.	  
4.	  No.	  

Home	  Sensible.	  

 

I en relació als dos objectius específics restants podem observar que, analitzant en 

especial l’apartat centrat en el post- 11-S i el corresponent estudi de diversos 

personatges protagonistes (veure apartat 2.2.2), les dos qüestions en certa manera van 

vinculades. Avui dia, i més després de l’esdeveniment del 11-S, són poques les sèries de 

televisió que presenten herois a la vella usança, o millor dit, veritables herois. Realment 

queden lluny aquelles sèries protagonitzades per homes d’acció com MacGyver (ABC, 

1985-1992), en Michael Knight (David Hasselhoff) de El coche fantastico (NBC, 1982-

1986) o els ex-soldats i mercenaris del bé de El Equipo A (NBC, 1983-1987). Estem en 

un moment on, parlant en termes de llenguatge televisiu, “la desconfianza es un 

concepto central en todas las series actuales.”131. Són moltes les sèries i les obres de 

ficció contemporànies que mostren d’inici a personatges quotidians i que, per una acció 

o esdeveniment, ràpidament adquireixen el paper de delinqüents o en antiherois, portant 

a la pràctica (i en imatges) la idea de que ‘ni el bo és tant bo, ni el dolent tant dolent’. 

Exemples d’això esmentat són el President Bartlet (The West Wing) que, tot i ser el 

home més poderós del món, presenta una malaltia degenerativa o l’agent de 24, Jack 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
131	  Segura,	  L.	  (2011).	  La	  Cultura	  en	  las	  series	  de	  televisión	  y	  Laudatio	  Humanitatis	   (1a	  ed.).	  
Madrid:	  Cultiva	  Libros,	  pàg.	  17.	  
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Bauer, que acaba convertint-se en un torturador al sobrepassar tots els límits possibles 

en busca del bé col·lectiu i la satisfacció personal. En definitiva, són aquests 

personatges grisos, foscos i amb matisos/debilitats els que avui dia, observant el 

panorama de la ficció televisiva del moment, s’apoderen de la pantalla del televisor i 

assumeixen per tant, el rol de protagonistes.  

 

Finalment, només queda expressar que, en termes de masculinitat i estudis de gènere, 

l’existència d’aquests personatges ambigus com també de les obres dramàtiques que 

protagonitzen i que van més enllà de l’acció d’entretenir, s’aconsegueix un gran corpus 

d’anàlisi i investigació. Amb aquests personatges i ficcions sorgeix l’oportunitat 

d’aprofundir en l’estudi de la masculinitat i el gènere com també d’obtenir un espai (o 

camp) amb el qual poder repensar la pròpia condició del home, i en especial, el model 

d’home tradicional i ideal. Un model que per alguns, a dia d’avui, és considerat 

totalment antic en termes de valors, sense ‘espai’ en els nostres dies i amb una clara 

necessitat de reformular-se. Una opinió i/o visió que seria molt interessant aprofundir en 

un futur no massa llunyà. 

 
“Després del final, mirareu enrere i direu: «Mireu que joves que 

eren.». I mirareu enrere amb nostàlgia.” 
     

Matthew Weiner, guionista i creador de Mad Men.132 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
132	  Itzkoff,	  D.	  (13	  maig	  2012).	  ‘Mad	  Men’	  l’elogi	  del	  canvi.	  Ara:	  Suplement	  Ara	  Tu,	  p.	  19-‐21,	  
pàg.	  10.	  
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1,0:54-05:40/1,09:51-15:25/1,15:26-19:34/1,21:59-24:45/1,26:30-35:43/1,38:14-41:32/1,43:02-46:07/2,00:54-02:56/2,04:14-06:23/2,07:18-09:58/2,16:24-22:42/2,22:45-25:38/2,29:23-34:35/2,40:38-
41:55/2,41:57-44:23/3,00:37-02:05/3,04:09-08:29/3,10:00-13:27/3,15:17-18:19/3,18:48-23:05/3,23:06-41:57/4,02:35-03:09/4,04:31-05:30/4,08:52-09:00/4,12:35-16:23/4,16:28-17:48/4,29:52-31:39/
4,32:37-32:50/4,34:47-40:52/5,00:41-08:11/5,08:55-10:38/5,12:58-21:06/5,25:51-29:23/5,30:43/32:44/5,33:38-33:56/5,36:53-45:28/6,00:39-07:41/6,08:06-11:29/6,15:17-20:33/6,25:58-30:18/6,31:41
-33:34/-33:34/6,36:09-37:35/6,39:51-43:30/7,00:39-01:49/7,04:42-05:33/7,06:33-17:05/7,18:44-20:54/7,25:02-27:23/7,27:35-28:14/7,32:42-35:12/7,38:48-44:35/8,07:16-09:34/8,13:01-17:29/8,20:44-27:14/
8,34:42-42:20/8,43:56-44:13/8,45:18-45:33/9,01:31-06:14/9,07:48-10:08/9,13:01-14:17/9,14:20-15:45/9,16:56-19:03/9,23:43-25:34/9,26:57-29:36/9,26:36-31:09/9,32:10-36:04/9,40:20-40:27/9,41:11
-43:28/9,43:35-43:50/10,00:42-06:50/10,08:47-12:02/10,14:21-17:53/10,20:07-23:56/10,26:29-28:06/10,31:32-39:32/10,39:33-43:43/10,44:16-45:27/11,01:50-05:39/11,07:47-10:54/11,13:56-14:34/
1111,16:08-17:20/11,17:40-19:04/11,23:05-25:31/11,30:42-35:02/11,37:04-41:21/11,43:18-44:34/12,01:05-02:12/12,03:02-05:55/12,07:46-08:40/12,20:49-38:23/12,44:20-45:20/13,02:34-03:46/13,04:40-05:24/13,09:58-
10:54/13,12:30-15:13/13,18:20-20:38/13,22:12-24:58/13,27:29-28:43/13,32:40-38:27/13,43:29-45:51/

                       1,10:22/1,18:44/1,26:30/1,32:17/2,01:06/2,08:31/4,32:37/4,34:47-38:17-39:14/5,13:18/6,08:06/7,04:51/7,06:33/7,19:01/7,25:02/7,37:42/7,38:48/8,07:47/
                       9,16:56/9,29:58/9,33:16/10,04:57/10,16:03/10,20:27/11,13:56/11,17:40/11,23:05/11,37:52/12,01:05/12,20:49/12,36:05-38:10/13,04:40/13,09:58/13,14:37/
                       13,32:40/
  

                                              1,12:10/1,15:57-17:26-18:44/1,26:30/1,33:01-35:09/2,07:23/2,22:45/3,04:46/3,10:00/4,12:41/4,29:52/4,38:17/5,04:30/5,13:18/5,30:43/6,15:33/6,32:22/
                       7,05:14/7,25:02/8,13:01/9,13:01/9,26:36/10,03:52/10,08:47/10,14:50/10,20:27/10,38:46/11,02:24/11,17:40/11,23:05/11,31:59/11,37:35/12,04:10-05:49/
                       12,22:19/12,34:01/13,09:58/13,22:37/13,27:29/13,35:55/

                       1,18:44/1,22:33-23:17/1,26:30-27:15-29:38-31:59/1,38:17/3,10:00-12:26-13:00/3,15:40-16:28-17:20-18:48-21:43-22:04/4,04:41/4,12:41/4,29:52/5,30:43-
                                              31:46/6,08:06/7,42:58/8,13:01/10,08:47/10,39:51-44:20/11,07:48/11,23:05/12,27:56/13,32:40/

1,44:10/2,01:13-04:14-05:23-06:06/2,18:16-20:14-21:18-22:14/2,31:12-33:05/2,41:58-43:40/3,23:30-31:36-38:06-41:11/5,00:58-03:12/5,28:52/5,43:54/6,02:39-03:20-04:37/6,18:55/6,20:00/7,01:04/
7,08:35/7,12:40-14:29-16:03-16:44/7,26:58/9,03:08/9,14:20-15:42/9,24:00-24:30/9,26:57/9,41:15-42:34/9,43:45/10,01:45-02:14-03:28/10,37:15/11,16:08-16:58/11,30:42/11,44:02/12,07:53-08:40/
13,02:34-03:28/13,12:30-13:24-14:02/13,21:57/13,34:08/

11,45:10/2,18:16/2,31:12/3,23:16-24:49-33:41-36:04-38:30-41:13/4,17:45/5,02:50/5,28:52/5,36:53/6,02:39-03:20/8,41:26/8,44:09/9,26:57-28:08/9,43:45/10,00:42/11,43:24/12,07:53/

            2,05:58/6,06:50-07:40/9,25:25/

                       1,04:29/2,16:24/2,40:38/5,08:55/10,43:45/11,07:47/11,08:56

1,02:51-03:50-04:22/1,19:04/1,34:54/1,39:06/2,34:11/2,41:04-41:47/3,11:19-13:10/3,17:38-20:27(*)/3,25:57-27:07/4,03:07/5,01:30/5,33:59/6,10:57/6,27:44/6,34:26/6,37:32/6,41:07/7,07:01-07:52/
8,22:19-22:33/10,10:16-11:55/10,23:44/10,31:47/10,41:20-43:23/10,44:36-45:22/11,07:53-08:46/12,28:22/12,34:08/

            1,01:28/1,13:26-13:51-14:06-14:52/1,16:49-17:40/1,23:24-24:17/1,34:04-34:26/2,20:14-24:33/2,29:52-30:35-30:48/2,42:33/3,04:20/3,05:35/3,07:54-08:27/4,02:49/4,12:41/4,15:34-16:01/
      4,32:51/4,36:10/4,37:04/5,03:58/6,05:26/6,09:20/6,32:37/6,40:46/7,05:27/7,16:37/7,27:07/8,17:17/8,23:03/9,05:32/9,33:26/10,26:42/10,38:46/10,40:23/11,31:35/11,40:00/12,04:34/
      12,22:36/12,35:34/13,28:01/

1,10:43/1,18:14-18:36/1,23:48-27:15(*) /1,33:19/1,35:29/2,20:43/3,29:37/4,15:50/4,31:26/4,32:37-40:47/5,03:38/5,20:58-26:53/6,40:46/6,41:42/7,10:40/7,44:31/9,13:46/9,31:08/10,15:05/10,33:00/
1111,04:35/11,37:35/11,38:44/11,40:30/12,05:10/12,23:32-24:09/12,34:08-35:33/12,38:02/13,37:27-37:54/

1,04:07/1,04:42/1,11:23/1,40:12/2,02:15/2,17:31-21:18/2,29-23/2,33:45/3,01:45/3,20:57/3,21:15/3,22:33/3,35:40/3,40:23/4,05:18/4,40:00-40:47/5,10:15/5,17:27/5,21:02/5,32:41/5,37:50-38:01/
5,40:48/6,43:28/7,01:33/8,24:05(*)/8,40:29/8,42:13/9,34:12/9,42:46/10,15:22/10,41:33-42:36/10,44:40-45:21/11,08:38/11,44:32/12,25:17-27:32-28:26-30:50/12,33:37/13,18:46-20:28/13,35:23/
13,45:30/

DONALD DRAPER
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        Don Draper

        1         1           El humo ciega tus ojos

          00:54

 Presentació del personatge de Don Draper. El personatge és 
 presenta d’esquena (moviment d’aproximació cap a ell) en un bar 
 de copes dels anys 60’ i sembla que està preocupat, pensatiu i 
  reflexionant sobre algun tema. Cert nerviosisme i preocupació al 
 veure que escriu sobre un paper. Brainstorming d’idees. 

     Pla mig curt de Don Draper d’esquena escrivint en un paper 
     (back to the camera). La càmera s’apropa fins a un primer pla. 

       Recte però amb un lleuger picat com si l’espectador fos 
       una persona que entra al bar i s’apropa a Don Draper.

     Comença més baixa però s’acaba col·locant a l’alçada dels ulls 
     respecte l’espectador (vista).

                          Enfoc centrat en l’esquena, cap, cabell i 
             clatell del protagonista que està situat a 
             l’esquerra de la imatge. Desenfoc de la gent 
             (clients-figurants) situats a les taules del 
             davant. Inclòs els elements de la taula de 
             Draper estan desenfocats.

        Columna del bar com element que separa la imatge en 
                dos verticalment (Don - Elements / Enfoc - Desenfoc). 
        Don ocupant tota la part de l’esquerra situant mirada i 
        coll gairebé en els punts forts (Regla dels Terços). 
        Sofà/Butaca com element que separa la imatge 
        horitzontal en dos. Clients desenfocats com element 
        d’equilibri.
 
      Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans. 

       Tràveling cap endavant. Com si la càmera entrés en el bar 
       (assumeix el rol de persona).

        Mentre fem un tràveling la càmera gira de dreta a 
        esquerra per enfocar el protagonista que està assentat.

     Zoom in cap al del protagonista. Enfoc al clatell i cabell del 
     protagonista -> Ens apropa cada cop més al personatge fins al 
          canvi de pla.

            Natural i Artificial. Recreada per aportar més 
            exactitud al bar de copes. Ambient d’oci i 
            intimitat.

      Llum càlida a la part dreta del personatge. Llum que 
      procedeix de les làmpades i veles de la taula. Zones de 
      foscor a la part del sofà buit.

                        Llum majoritàriament contrastada. Petita 
            llum de vela que permet il·luminar la cara 
            (en aquest cas la part dreta)

     
     Cert aire dramàtic i de reflexió. Llum que magnifica la idea de 
     preocupació, pensament, nerviosisme, etc.

           Gravat

  Efectes sonors d’ambient de bar: copes, gent parlant, xiuxiuejant   Efectes sonors d’ambient de bar: copes, gent parlant, xiuxiuejant 
  i divertint-se, encenedors. Bar íntim i de copes.

 
 Música de Don Cherry -> ‘Band of Gold’ (Música pop tradicional). 
 Magnifica la idea de bar de jazz dels anys 50’-60’. Temàtica de la 
 sèrie. 
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        Don Draper

        1         1           El humo ciega tus ojos

          11:23

 Don Draper pensatiu i preocupat en el seu despatx, col·locat gairebé 
 com un element de decoració. Amb la intenció de ‘motivar-se’ i fer 
 pensar el cap amb l’objectiu d’aconseguir una idea ‘potent’ per 
  Lucky Strike descobrim que, al recollir una medalla del terra, el 
 protagonista és un ex-militar condecorat de l’exèrcit dels Estats Units.

     Pla general llarg de Don Draper en el despatx de l’agència. 
     Predomini de l’escenari. Veiem com Draper és sent petit al 
     no tenir cap idea.

       Recte. Ens permet veure un Draper realment preocupat i 
       col·locat a un nivell “més baix” en termes d’estatus. Idea 
       de disminució de poder.

           Situada més baixa respecte als ulls de l’espectador. Permet 
      veure certa idea de “reduïr-se” (fer-se petit) de Draper en 
      relació a l’escenari.

             Enfoc centrat principalment en els elements 
             de decoració i atrezzo. Elements claraent 
             identificables. Don Draper amb l’enfoc 
             suficient per poder-lo identificar. 

                Imatge divisible en tres terços verticals per la cortina 
        del fons i el marc de la finestra de la banda dreta. 
        Imatge que en el centre veiem situada les zones de les 
        cadires i en el centre geomètric la part baixa de la 
        finestra. Don Draper col·locat al mig del primer terç 
        com si fos una estàtua-columna.

  Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

              Inexistent.

        Inexistent.

     Inexistent.

            Artificial. Recreada. Llum dia que entra per 
            la gran finestra del despatx i que alhora és 
            frenada per les reixetes i la cortina.

      Llum dia i llum de les làmpades del sosstre que generen 
           certa fredor en el despatx. Llum més apagada a la part 
      dreta de la imatge.

            Suau a la part esquerra on trobem a Don Draper 
            pensatiu però amb bastants ombres i lleus 
            contrastos a la part dreta (mobiliari del 
            despatx). Don Draper menjat per l’escenari.

       Llum naturalista però amb aires dramàtics per mostrar la 
          preocupació i nervis de Don Draper de cara a la reunió amb 
      Lucky Strike.

           Gravat

  Efecte sonor de l’anterior pla -> Pla detall d’una aspirina dissolvent-se 
  en l’aigua. Sospir de preocupació i pensament de Draper + Efectes dels 
  gestos i moviments de Draper en el despatx.

  Música amb certa monotonia que permet magnifiar la idea de 
  preocupació, pensament, reflexió, etc. del personatge.   preocupació, pensament, reflexió, etc. del personatge. 166



        Don Draper

        1         1           El humo ciega tus ojos

          15:28

 Don Draper s’estira en el sofà del despatx per dormir i/o pensar. 
 Mitjançant l’enquadrament podem veure com Draper es recolza poc a 
 poc mentre observem com la mirada de Draper se centra en la llum del 
  sostre i una mosca atrapada en el focus. Metàfora de la seva vida? + 
 Efectes sonors de sorolls de bombes. (Record del passat i la guerra).    

     Pla mig curt (lateral) de Don Draper en el sofà (recolzat). 
     El pla després canvia a un primeríssim primer pla. 

        Recte. Veiem la caiguda (recolzament de Draper en el 
        sofà). Espectador col·locat com si estés assentat al terra. 
        Petit - Lleuger picat al recolzar-se i mirar al focus del 
        sostre.

           Mirada i cap de Don Draper col·locat a l’alçada dels ulls de 
      l’espectador.

             Enfoc centrat en la figura i mirada de Don 
             Draper. Desenfoc lleu (sobretot identificable 
             pel teixit del sofà.

        Cap de Don Draper ocupant els dos terços (central i dret 
        de la imatge). Corbata com element per marcar el terç 
                superior de la imatge. Importància de la mirada i boca 
        col·locats a tocar dels punts forts de la imatge (Regla 
        dels Terços).

    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

        Inexistent.

     Inexistent.

                        Artificial. Recreada. Llum que il·lumina a 
            Draper procedent de les làmpades del sostre.

     Colors neutres. Don il·luminat per la llum que té a sobre el 
     seu cap. Part esquerra de la camisa amb ‘tocs’ més freds.

            Llum suau, bastant uniforme amb alguna ombra 
            generada pel cos de Draper.

     Llum zenital naturalista (procedent de la llum) però amb tocs 
         que generen certa idea de pensament (reflexió). Tocs de Drama 
     al escoltar després les bombes.

           Gravat

  Efectes sonors de sospirs, pensaments, aire que circula, etc. 
  TANCAMENT D’ULLS DE DRAPER -> Sons de bombes, explosions, 
  guerra...

  Música amb certa monotonia que permet magnificar la idea de 
  preocupació, pensament, reflexió, etc. del personatge. La música   preocupació, pensament, reflexió, etc. del personatge. La música 
  passa a segon terme quan sentim els efectes sonors de les bombes.   167



        Don Draper

        1         1           El humo ciega tus ojos

          31:17

 Després d’estar tota la reunió ‘dissimulant’ davant els responsables de 
 Lucky Strike de la inexistència d’alguna idea lo suficientment bona, al 
 mencionar-se el concepte de competència i d’estar apunt de perdre 
  aquests clients, a Draper li sorgeix la idea que fa diferent Lucky 
 Strike de la resta. Zoom-in cap a Draper. Idea de poder de convicció.       

     Pla mig llarg de Draper a la reunió amb els responsables de 
     Lucky Strike.

       
       Recte però amb un lleuger contrapicat per mostrar 
       el poder de convicció i de creativitat de Don Draper.

      A l’alçada dels ulls de l’espectador. Espectador veient a 
           Draper com si fos un publicista en la reunió.

             Enfoc centrat en la figura “poderosa” i mirada 
             decisiva de Draper (més interès de la mirada). 
             i amb un lleu desenfoc a la finestra situada 
             darrera dels protagonista (gairebé imperceptible).

        Línes verticals de les finestres (marcs) com elements 
        que permeten dividir la imatge en tres (Regla dels 
                Terços) o imatge que es pot dividir en dos (Pissarra + 
        Draper). Importància del “It’s toasted” i de la mirada 
        de Draper col·locats en punts forts de la imatge (Regla 
        dels Terços). Espatlla dreta de Draper en el centre 
        geomètric de la imatge.

   Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

                Lleuger moviment panoràmic d’esquerra a dreta per 
        seguir i magnificar el poder de decisió de Draper.

     Inexistent.

            Artificial. Recreada. Llum de la sala de 
            reunions provinent de l’exterior (gran 
            finestra col·locada darrera de Draper) i 
            del sostre.

          Freds. Draper il·luminat per la llum que entra per la finestra 
     però també banyat de certes ombres. Certa calidesa a la part 
     dreta de Draper.

            Llum suau a la majoria de la imatge. Cert joc 
            d’ombres a la zona de la pissarra (part esquerra 
            de la imatge). 

     Llum naturalista però que amb les ombres permet magnificar 
          el poder de decisió i creativitat de Draper. La idea que ha 
     proposat és la veritablement bona i original alhora.

           Gravat

   Efectes sonors d’ambient procedents de l’exterior: cotxes, aire, etc. 
 (Idea de moviment i ciutat). Interès en els diàlegs.

 Inexistent.
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        Don Draper

        1         1           El humo ciega tus ojos

          39:07

 Cita entre Don Draper i Rachel Menken, proposat per Sterling, després de la visió 
 (reunió) diferent i confrontada sobre la campanya i promoció dels magatzems 
 Menken’s. Trobada on parlen de negocis, les possibilitats dels homes i les dones 
  en el futur, de la visió i la definició segons ells del sentiment de l’amor com 
 també del matrimoni. Inici d’una certa atracció de Rachel cap a Don.

     Primer pla de Rachel Menken.

       Recte. L’espectador veu directament la cara de Rachel 
       (reacció) als comentaris i disculpes de Draper cap a ella. 
       Interès d’ella cap a ell.

      
      A l’alçada dels ulls de l’espectador. Importància de la 
            mirada d’ella cap a ell i la seva reacció facial.

             Enfoc centrat en la cara, mà i coll de Rachel 
             Menken. Enfocat també els elements de la 
             seva beguda. Fons i elements de decoració ç
             desenfocats.

        Importància de la part dreta de la imatge ocupada per 
        la cara de Rachel Menken. Ull esquerra, barbeta, mà i 
                cigarreta en els quatre punts forts de la imatge (Regla 
        dels Terços). Mirada de Rachel gairebé en el centre 
        geomètric. Important l’expressió facial de Rachel 
        Menken.

   Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

      
       Inexistent.

                Inexistent.

     Inexistent.

            Natural i Artificial. Recreada. Llum per 
            donar versemblança i més exactitud a un 
            bar de copes dels anys 60’.

     Càlids procedent de les veles i petites làmpades de la taula. 
     Ombres a la part esquerra de Rachel Menken.

                        Llum majoritàriament contrastada. Moltes 
            ombres a la part esquerra de Rachel: a la 
            seva mà i espatlla. Més càlida en el fons.

     Llum d’intimitat. Lateral (provinent d’una petita làmpada 
     o vela situada a la taula). Llum que magnifica l’atmosfera 
     d’una primera cita, fase de coneixemen d’interessos entre 
     dos persones, etc.

                    
           Gravat

  Efectes sonors d’ambient de bar de copes: sons de moviment de copes, 
  gent (rient, parlant i xiuxiuejant), moviment de les persones (clients),
  efectes d’encenedors, gent fumant, etc.

  Música de piano -> Estil íntim i gairebé dedicat a les parelles. Música 
  que magnifica la idea de flirteig i intimitat. 169



        Don Draper

        1         1           El humo ciega tus ojos

          45:40

 Imatge de Don Draper com a pare de família que, després d’arribar a casa de nit, 
 saluda a la seva dona Betty, i s’apropa a la habitació on dormen els seus fills. 
 Els acaricia com a imatge de pare protector i de tendresa mentre és observat en 
  el marc de la porta per la seva dona. Betty a una certa distància. Idea de 
 distanciament i certa infelicitat en el matrimoni? + Pensament de Draper.

     Pla conjunt en l’àmbit domèstic de Don, Betty i els seus 
     fills dormint.

       Recte. Podem veure la reacció, pensaments, etc. de 
       Draper al acostar-se a acariciar els seus fills i ser 
       observat per la seva dona.

      A l’alçada dels ulls de l’espectador. Espectador com un 
           ‘convidat’ a l’escena familiar que observa l’estampa de 
      pare protector. Imatge de pare ideal. 

             Enfoc centrat en Don Draper, els seus gestos 
             amb les mans, etc. També cert interès en el 
             fons on, amb una mica de desenfoc, una Betty 
             observant l’escena.

        Línia del marc del quadre com element que permet 
                dividir la imatge en dos (part Don - part Betty). En 
        el centre geomètric trobem la ‘distància real’ que pot 
        haver entre Don i Betty (Infelicitat? -> Tot i semblar 
        un matrimoni feliç). En els punts forts (Regla dels 
        Terços) trobem: cap i mà de Draper (costat dret) i la 
        figura de Betty (costat esquerra).

    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

              Inexistent.

        Inexistent.

     Zoom Out allunyant-se de Draper i mostrant aquesta imatge 
     de tendresa però també amb algú fosc. Càmera que surt per 
     la finestra i mostra l’exterior de la casa dels Draper.

            Artificial. Recreada. Dormitori dels fills 
            de la família Draper.

           Colors freds i apagats. Petita zona de groc càlid procedent 
      de la làmpada central.

            Imatge contrastada. Imatge de nit amb els 
            nens dormint. Zona de calidesa provinent 
            de la làmpada que il·lumina els caps dels 
            nens i certa part de la cara de Draper.

      Habitació a les fosques. La petitta zona de calidesa és la
          generada per la làmpada (llum frontal). Calidesa en la 
     imatge provinent també del vestit de Betty.

          
           Gravat

  Efectes sonors de l’aire, els gestos, el caminar de Betty, etc. Interès 
  en fer realista la imatge i de centrar-se en les accions, gestos, 
  reaccions de Draper.

  Tema musical de Vic Damone ‘On The Street Where You Live’ que 
   parla d’una parella i el lloc on es troba cadascú. 170



        Don Draper

        1         2           El tocador de señoras

          18:17

 Draper arribant a casa després d’estar tot el dia fora treballant. Entra per la zona 
 de la cuina i es troba amb la seva dona i fills sopant. Saluda a la seva dona i fills 
 de forma afectuosa i tendra. Imatge de pare protector. Betty observant com el seu 
  marit saluda als nens. Mare orgullosa i feliç de veure aquesta estampa familiar. 
 (Imatge de la cara) 

      Pla conjunt de la família Draper. Pla mig de llarg de Betty. 
      Pla americà de Don i plans curts de Bobby i Sally.

        Recte. L’espectador col·locat com si fos un membre 
        de la família en el marc de la porta (porta que separa 
        la cuina-menjador).

      A l’alçada dels ulls de l’espectador. Família col·locada 
           a la part baixa-central de la imatge.

             Enfoc concentrat a la taula (elements) i en la 
             família Draper. Forn i elements de decoració 
             de la cuina també els podem observar enfocats 
             (es poden identificar). Marc de la porta 
             desenfocats juntament amb els elements 
             d’atrezzo del fons.

                Centre geomètric ocupat per la porta per on a fet 
        aparició Draper abans d’ajupir-se per saludar 
        afectuosament a la filla. Línies verticals dels elements i 
        parets com a ‘elements’ per separar la imatge en terços 
        (línia de fusta del forn, línia de la paret situada darrera 
        Draper). Importància de la posició i mirada de Betty 
                com també de Don Draper i en el tracte cap als seus   
        fills.
 Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

        Inexistent.

        Inexistent.

     Inexistent.

ç

                        Natural i Artificial. Recreada. Llum a la 
            cuina provinent de les làmpades del sostre 
            i de la petita situada al costat del forn.

     Colors calids als 2/3 de la part esquerra i una mica més 
     freds a la part dreta (provinent de la finestra situada 
     sobre Sally).

            Llum suau amb idea de calidesa familiar. 
                        Afavorida la imatge per la roba de Betty i 
            dels nens però amb més contrastos i ombres 
            a la zona de Draper. 

     Llum naturalista amb intencions familiars i d’unió familiar 
     (provinent del groc de les làmpades). Aire de falsedat/foscor 
     vinculada a l’actitud de Draper.

          
                      Gravat

 Efectes sonors provinents dels coberts que utilitzen els nens per 
 sopar, els plats i sons dels grills per magnificar la idea de nit.

  Inexistent -> S’intenta donar més interès en el moment de preocupació 
 i vergonya de Betty juntament amb el interès i preocupació de Don.   171



        Don Draper

        1         3           Las bodas de Figaro

          35:40

 Draper passeja per la casa amb la càmera d’enregistrar per immortalitzar els 
 moments dels nens i els pares que gaudeixen de la festa d’aniversari de la Sally. 
  Mentre enregistra Draper observa com els pares, coneguts d’ells i els seus fills  
 amics de la Sally, es fan un petó i professen el seu amor apartats dels altres 
 pares. Imatge de Don mirant fixament l’escena d’ells. Idea de nostàlgia? Idea de 
 infelicitat? No existeixen aquests moments amb la seva dona? Betty? 

     Primer pla de Don Draper.

       Recte però amb un lleuger contrapicat per mostrar 
       superioritat i glamour en Don Draper.

      A l’alçada dels ulls de l’espectador de cara a ressaltar 
      l’expressió facial de Don -> possibles pensaments / 
      reflexions.

                          Enfoc centrat en la cara i les expressions 
             facials de Don. Importància de la mirada 
             fixa de Don.

        Imatge divisible verticalment en dos. Important la part 
        esquerra on està en Don. Ull i boca de Don col·locats 
        en els punts forts de la imatge (Regla dels Terços - 
        Costat Esquerra). Perfil de la cara de Don col·locat en 
                el centre geomètric de la imatge.

  
   Normal (entre 35-50mm.). Equival la visió dels humans.

       Inexistent.

        Inexistent.

     Zoom In cap a Don per apropar-nos a la seva cara i veure la 
     seva reacció.

                        Artificial. Recreada. Recreació dels 
            passadissos i estàncies de la casa de 
            la família Draper.

     Colors freds. Il·luminació marcada sobretot pel color 
     de la paret. Colors vinculats al moment de pensament 
     de Draper.

            Suau a gairebé tota la imatge. Certa fredor. 
                        Toc de llum a la cara de Draper. Certes 
            ombres al costat dret de Don.

     Llum lateral i frontal provinent de les finestres i 
     obertures de la casa.

           Gravat

 Efecte sonor de la càmera al gravar (funcionament) i moviments de 
 Draper (amb les mans, respirar, al caminar, etc.)

  Música operística de ‘Las Bodas de Figaro’ de Mozart centrada 
 en l’argument de l’atracció de Susana cap al Conde de Almaviva. 
 Infidelitats i enganys estan a l’ordre del dia.           
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        1         3           Las bodas de Figaro

           40:23

 Don Draper en el cotxe. Amb la mirada perduda al horitzó contemplant com passa 
 el tren per les vies. Llum que il·lumina la seva cara. Estem davant d’un Don 
 Draper pensatiu, reflexiu, possiblement trist... Mirada llançada i fixada en el 
  tren que circula en una direcció desconeguda. Idea d’escapar i/o de fugir? Idea 
 d’abandonar-ho tot? 
 

     Pla mig curt de Don Draper assentat en el cotxe de 
     nit fumant.

       Recte. Amb la intenció que l’espectador “entri” 
       en els pensaments de Draper.

      A l’alçada dels ulls respecte de l’espectador. Veure i 
      centrar-nos amb la mirada de Draper al horitzó seguint 
            i/o observant el tren.

             Enfoc concentrat en l’element central: la cara 
             i mirada de Draper. Els elements de primer 
             terme (volant, mà i cigarreta) i les parets del  
             pont del fons desenfocats.

        Mà de Draper i cigarreta en la part esquerra de la 
        imatge. Part dreta ocupada per la cara de Draper amb la 
                importància dels ulls i la barbeta col·locats en els punts 
        forts (Regla dels Terços) com també de la llum del tren 
        que travessa la cara de Draper a l’altura del punt 
        geomètric de la imatge.

    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans. 

       Inexistent.

        Inexistent.

          Inexistent.

            Natural. Don Draper de nit en el cotxe 
            reflexionant sol i en silenci.

      Foscos. Inexistència de colors a excepció dels tocs càlids 
      en la cara generats per la llum del tren.

            Contrastada. Imatge fosca i freda. Certa 
            calidesa creada per la llum del tren que 
                        travessa en diagonal la cara de Don.

     La poca llum que arriba procedeix del tren que passa per la 
     via. Llum freda i de reflexió. Intentar descobrir i/o descriure 
     el que pensa Don Draper. Llum d’intriga i misteri.

           Gravat

   Efectes sonors del semafor d’avís del pas a nivell. El tren que circula 
 i algun cotxe com a ambient d’exterior.

  Inexistent -> Moment de silenci i reflexió de Don Draper observant 
 com passa el tren. 173



        Don Draper

        1         3           Las bodas de Figaro

           41:42

 Don Draper al tornar a casa després de passar tota la tarda fora amb l’excusa de 
 recollir el pastís de la Sally. Draper apareix a casa amb un gos; un gos que omple 
 d’alegria als seus fills però que deixa ‘sense paraules’ a la Betty. Idea de pare 
  protector i feliç am la família que té vs Idea de pare treballador (absent) del que 
 parla Rachel Menken.
 

     Pla conjunt de Draper i Sally. Pla mig curt de Draper i primer 
     pla de Sally (back to the camera).

       Recte. Veure l’estimació de Draper cap a la seva filla 
       Sally tot i actuar com a idea de “pare absent” (en funció 
       de les paraules de Rachel Menken).

      A l’alçada dels ulls de l’espectador. Per veure la reacció de
           Draper al comentari de Betty (’sin palabras’) i per veure com 
      li agrada tenir la seva filla feliç.

             
             Enfoc centrat en el segon terme (en Don). A 
             la imatge podem veure a la Sally i el fons 
             del menjador desenfocats.

        Línies verticals dels fons (darrera Draper) com element 
                separador en dos de la imatge. Part esquerra ocupada 
        pel decorat. Importància del costat dret on es situen 
        Don i Sally. Mà de Sally en el centre geomètric de la 
        imatge. Mirada del pare enamorat, nas i barbeta de Don 
        en els punts forts de la imatge (Regla dels Terços).

    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

                Petita panoràmica lateral d’esquerra a dreta per 
        veure com ‘agafa’ afectuosament a la seva filla 
        per felicitar-la i fer-li un petó.

     Inexistent. 

            Natural i Artificial. Recreada. Recreació de 
            la sala d’estar de casa de la família Draper.

     Colors apagats. Colors marrons, fusta, etc. però amb 
          algun objecte que ressalta una mica més, en especial 
     el vestit rosa claret de la Sally.

            Llum bastant contrastada. Ombra gairebé a 
            tota la cara de Draper i cabell de Sally. 
            Part esquerra de Don amb certs tocs de 
            calidesa.

     Llum càlida provinent de la làmpada de taula situada 
          darrera de Draper.

        
           Gravat.

 Efectes sonors de la televisió, els grills de la nit, la gossa, etc. 
 Silenci de Draper i “sorpresa” de Betty vs Alegria de Bobby i Sally 
 amb la gossa.

 Música ‘P.S. I Love You’ interpretada per Bobby Vinton -> Està 
  escrita com una carta formal d’amor. 174



        Don Draper

        1         5           Habitación 5G

           14:51

 Cara de reacció, pensament i reflexió de Draper al saber que el seu germà de sang, 
 Adam Whitman, l’ha reconegut en una fotografía d’un diari i l’espera a la 
 recepció de l’agència. Reacció de nerviosisme, ausència, desconnexió, etc. a la 
  reunió entre superiors i publicistes per informar-se de l’estat del comptes 
 (Empreses). Idea de que estigui en perill la seva posició i/o estatus actual?  

     Primer pla de Don Draper (Interès en la seva reacció)

       Recte però amb un lleuger contrapicat per veure 
       la reacció de Don. Idea d’amenaça al seu present?

      
      A l’alçada dels ulls de l’espectador. Càmera col·locada 
      com si l’espectador fos un dels publicistes de la reunió 
            i observa la reacció i nerviosisme de Draper.

             Enfoc concentrat en Don i la seva expressió 
             facial + gest amb la mà fet segons abans. 
             Important la mirada. Fons desenfocat (paret 
             + quadre).

         Imatge gairebé divisible en dos (zona Draper - zona 
         fons). Draper ocupat 2/3 de la imatge. Ull esquerra 
                  en el centre geomètric de la imatge. Ull dret i boca 
         en punts forts de la imatge. Importància de 
         l’expressió facial de Don.

    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

        Petit moviment (molt suau) de la càmera de dreta a 
        esquerra per enquadrar a Don.

          Inexistent.

            Artificial. Recreada. Llum que entra per 
            la finestra grossa de la sala de reunions. 
            Intenció de llum de dia més llum també 
            generada amb els llums dels sostre.

      Colors freds en especial a la part dreta de la cara donats 
      pel quadre però amb tendència més càlids cap a la part 
           central de la cara.

            Imatge amb suavitat a la part dreta 
            corresponent a la llum que entra però 
            més contrastada a la part esquerra. 
            Ombres a la meitat dreta.

     Llum procedent de la dreta (finestra) i de dalt (llums del 
     sostre) però generant ombres i foscor que magnifica (amb 
          la música afegida) la idea de drama i intriga. 

           Gravat

 Efectes sonors d’ambientació d’agència (telèfons, màquines d’escriure, 
 etc.) Ambient de treball i activitat.

  Música afegida per aportar intriga i drama a la imatge de Don. In 
  crescendo des del moment que Peggy menciona “Adam Whitman”. 
  Instruments típics d’una orquestra: violí, violoncel, clarinet, arpa 
  i tocs de percussió.  i tocs de percussió.
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           32:33

 Veritable preocupació de Don Draper amb el tema del seu germà. Especialment 
 després de fer-se el desconegut davant d’ell i de negar-li gairebé el tracte. 
 Pensaments i reflexió de Draper al recuperar vivències d’un passat que havia 
  oblidat i gairebé amagat en el fons de la seva memòria. Imatge ‘ideal’ per veure 
 com reflexiona i expressa sensacions (disc. emocional) amagat i en solitud.

     Pla mig curt de Don Draper reflexionant i obrint 
     el sobre adreçat a ell enviat pel seu germà Adam. 

        Lleuger contrapicat. Certa superioritat de Don 
        però alhora podem veure com un home de la 
        importància de Draper reflexiona i expressa 
        sensacions.

           A l’alçada dels ulls de l’espectador. Draper ocupa 
      tota la part central de la imatge. Espectador com a 
      persona ‘infiltrada’ en el despatx de Draper.

             Enfoc concentrat en la figura completa de 
             Don Draper (en especial la cara) desenfocant 
             lleugerament el fons; un desenfocat lleuger 
             però que permet reconèixer les fustes i parets 
                          del despatx.

        Marc de fusta (línia vertical) situada darrera de Draper 
        com a línia que permet dividir la imatge en dos. Figura 
        de Draper ocupant 2/3 de la imatge (esquerra i central). 
        Terç dret ocupat pel fons. Expressió facial de Draper en 
        el centre geomètric de la imatge. Ull, nas i boca en el 
        quadre format pels 4 punts forts (Regla dels Terços)

      Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

         Inexistent.

     Inexistent.

            Artificial. Recreada. Despatx a les fosques. 
            Només entrada de llum procedent del passadís 
            de l’agència (paret de vidre semi-transparent).

            Freds i apagats. Moltes ombres entorn de la figura de 
       Draper. Ús de colors que magnifiquen el drama i la 
       reflexió.

            Escena freda amb bastants contrastos i ombres 
            a la part dreta i central de la cara de Draper. 
            Una mica més suau (però amb aires de misteri) 
            a la part esquerra.

          Llum que il·lumina la imatge provinent del darrera. Llum 
     blanca freda generada pel vidre i amb efectes també en la 
     porta on es recolza Draper. 

          
           Gravat

 Efectes sonors d’ambientació d’agència (telèfons, màquines d’escriure, 
 etc.) que desapareixen quan Draper entra en el despatx.

  Música idèntica a la imatge 11. Apareix quan Draper entra en el despatx i   Música idèntica a la imatge 11. Apareix quan Draper entra en el despatx i 
  després de que Peggy li doni les cartes. Música que aporta drama i 
  intriga a la imatge. Instruments típics d’orquestra: violí, violoncel, 
  arpa, clarinet, etc.
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           38:01

 Fotografia antiga de quan Don (Dick Whitman) era soldat amb el seu germà Adam 
 de petit. Draper cremant i eliminant qualsevol rastre del passat. S’ha retrobat 
 amb el seu germà Adam, però ell no vol cap imatge ni objecte que el vinculi a la 
  seva vida passada. Idea d’eliminar qualsevol rastre del passat. 

     Pla detall de la mà de Draper agafant la foto antiga on surt 
     amb el seu germà, Adam. Foto de quan Draper (”Dick”) era 
     soldat.

        Recte. Càmera totalment recte col·locada a la línia 
        del braç de Draper.

      A l’alçada dels ulls de l’espectador. Foto, mà i 
            encenedor col·locats just davant dels ulls de 
      l’espectador.

             Enfoc concentrat en la mà esquerra de Draper 
             i la foto. Amb un lleu desenfocat trobem la 
             mà i el braç dret del protagonista juntament 
             amb el telèfon i l’encenedor com atrezzo i 
             elements decoratius. Desenfocat totalment del 
                          fons i els elements col·locats sobre 
             l’escriptori.

        Línia ombrejada vertical del fons com element separador 
        de la imatge en dos. Mans, foto i encenedor ocupant 2/3 
        de la imatge (esquerra i central9. Flama i fotografia a 
        tocar de dos punts forts de la imatge (Regla dels 
        Terços).

        Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.
e

        Petita panoràmica vertical de baix a dalt per 
        enquadrar el gest, moviments de les mans i acció 
        de Draper.

     Inexistent.

                        Artificial. Recreada. Llum fosca de 
            l’exterior que entra per la finestra del 
            despatx. Representa que és de nit a casa 
            dels Draper.

      Freds. Representació de la nit. Color blanc de la camisa 
      que aporta una mica de llum juntament amb la petita flama.

            Imatge freda i contrastada. Marcada per les 
                        ombres en el fons com també en els braços i 
            mans de Draper. Certa calidesa a la fotografia 
            aconseguida per la llum de la flama.

     Sense llum, imatge de cert dramatisme, intriga, pensament, 
     reflexió, etc. Flama que crema la fotografia com idea 
     d’esborrar el passat. Únic punt de llum en la imatge.

           Gravat

  Efectes sonors d’ambientació -> Imatge que té lloc de nit a la casa 
 dels Draper: aire que circula, l’obertura de l’encenedor i l’acció 
 d’encendre’l, el foc cremant, etc.

 Música semblant a les imatges 11 i 12. Música que magnifica la idea 
 de drama, reflexió, pensament, passat, dolor, etc. Instruments típics 
 d’una orquestra: violí, violoncel, clarinet, arpa, tocs de percussió, etc.   
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           40:52

 Don visita el seu germà a la habitació del hostal on s’allotja. Amb la idea de 
 donar-li una quantitat gran de diners i que desaparegui de la seva vida, Don 
 deixa clar a Adam que està davant d’una altra persona amb una altra vida; una 
  vida que va ‘en una sola dirección’. Una decisió que NO comparteix ni desitja 
 Adam. 

     Pla mig llarg de Draper visitant al seu germà Adam de nit.

        Recte però amb un lleuger picat amb la intenció de 
        disminuir la idea de glamour i superioritat a la qual 
        és vincula Draper. Draper sense la roba elegant. 

      A l’alçada dels ulls de l’espectador -> Espectador al 
      interior de la habitació com si estigues assentat en un 
            sofà observant l’escena.

             Adam desenfocat a la part esquerra de la 
             imatge (back to the camera). Enfoc centrat 
             en la figura, comentaris i gestos de Draper. 
             Paret, finestra i cortina situats darrera 
             Draper també amb un lleuger desenfocat.

        Terç esquerra ocupat per un Adam desenfocat. Terç 
                central i dret (2/3) ocupats per Draper. Marc esquerra 
        de la finestra com a línia vertical que permet dividir 
        la imatge en dos. Importància en el punt d’interès 
        superior-dret (Regla dels Terços) on es col·loca la 
        cara de Draper. Interès també en el gest de la mà a 
        la part inferior.

    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

              Inexistent.

        Petita panoràmica que té lloc quan s’acosta Adam 
        per tal d’enquadrar bé a Draper (personatge d’interès 
        en la imatge) -> d’esquerra a dreta.

     Inexistent.

            Artificial. Recreada. Llum i ambient 
            d’una habitació d’hostal econòmic. 
                        Habitació molt senzilla.

     Apagats i foscos a excepció del blanc de la camisa de 
     Draper i el verd poma de la cortina (més fosc) i més 
     clar a la paret.

            Llum / Escena amb moltes ombres i contrastos. 
            Il·luminació a Don provinent d’una làmpada 
            d’habitació situada darrera Adam i que genera 
                        certa il·luminació a la zona on està Don.

     
     Llum (o Escena) d’intimitat i confessió. Magnifica l’escena 
     de drama i ruptura familiar entre Don i Adam.

           Gravat

 Efectes sonors d’ambient de la ciutat de nit (transit, algun clàxon...). 
 Interès en la confessió i comentaris de Don.

  Inexistent.
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        Don Draper

        1         7           Devolviendo el golpe

           07:41

 Poder d’atracció de Draper cap al sexe oposat. Sterling i Draper comenten  
 l’actitud i estil de les noies mentre beuen. Sterling és sent atractiu i poderòs al 
 veure que les noies poden estar interessades en ell, però en realitat mostren 
  interès per Don Draper; un interès i una atracció sexual evident quan passa 
 Draper per darrera de les noies amb la intenció de trucar a Betty per informar-la 
 del sopar amb Sterling.

     Pla general -> Pla conjunt de les noies interessades en 
     Don Draper (Pla mig curt) i pla mig llarg de Draper que 
     passa per darrera de les noies.

        Recte però amb un lleuger (casi imperceptible) 
        contrapicat per donar glamour i sensualitat a Draper.

       A l’alçada dels ulls. L’espectador té davants dels seus 
            ulls les noies i observa perfectament els seus gestos i 
       expressions (Comunicació No Verbal). 

             Enfoc centrat en les cares, gestualitats 
             (mans, copes...) i expressions facials de 
             les noies col·locades en primer terme. Don 
             Draper desenfocat darrera la noia de la brusa 
             blanca. Els clients (figuració) del darrera 
                          també desenfocats.

        Home situat darrera les noies (americana gris) com 
        element per separar la imatge en dos. Aquest home 
        situat en el centre geomètric però el interès recau en 
        les noies; unes noies que tenen el cap (boca i ulls) i 
        el coll a la zona dels punts forts de la imatge 
        (Regla dels Terços).

        Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

        Inexistent.

     Inexistent.

            Natural i Artificial. Recreada. Llum per 
            recrear amb més realisme i exactitud el bar 
            de copes/ambient d’oci i intimitat.

            Càlids a la part dreta i a la part central de la imatge degut 
       als colors dels vestits. Més freds i foscos a la part esquerra 
       i fons de la imatge (clients).

            Imatge amb moltes ombres i contrastos a la 
            part del fons (zona de clients) però més càlida 
            i d’alegria a la part central amb les noies. 
            Interès en la mirada d’elles.

          Llum naturalista (de bar de copes) on es busca la 
     sensualitat, l’erotisme, l’atracció -> Magnificant 
     la intimitat.

           
           Gravat

 Efectes sonors d’ambient per reforçar el realisme. Efectes sonors 
 de copes, gent xiuxiuejant i divertint-se, etc.

  Música de piano. Música d’ambient de bar de copes i/o de cites. Música 
 d’espectacle - ambientació. Música que reforça la idea de seducció i 
 atenció de les noies cap a Draper. 179



        Don Draper

        1         7           Devolviendo el golpe

           16:37

 Draper li demana explicacions a Betty sobre el seu comportament amb Sterling 
 durant l’estona que ell ha estat al garatge buscant una beguda. Actitud enfadada 
 i gairebé amenaçadora de Draper vs l’actitud tranquil·la de Betty que considera 
  que ha estat el seu cap qui s’ha comportat de manera inapropiada. Idea de Draper 
 com a home violent? 

     Pla conjunt de Betty i Don. Pla mig llarg de Betty i 
     pla mig llarg de Don.

        Recte però amb un lleuger contrapicat per donar 
        superioritat a Don (certa agressivitat) però també 
        una mica a Betty.

      Acció (discussió) entre ells a l’alçada dels ulls de 
            l’espectador. Espectador com si fos un ‘fantasma’ 
      assentat en el terra de la cuina. 

             Enfoc centrat en el matrimoni Draper; 
             especialment en les cares dels dos 
             protagonistes i en les posicions corporals. 
             Armaris de fusta i forn del darrera de Don 
             amb un cert grau de desenfocat. 

                Imatge que podem dividr en tres terços (Betty-Don-
        Decorat Cuina). Importància de Draper al estar col·locat 
        en el centre de la imatge (centre geomètric) i ocupant 
        tot ell el terç central. Però també interès de Betty 8al 
        mostrar certa oposició i valentia) ocupant tot el terç de 
        l’esquerra alhora que situa la seva mirada en un dels 
        punts forts de la imatge.

        Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

        Inexistent.

     Inexistent.

            Natural i Artificial. Recreada. Llum de 
            cuina provinent de les làmpades del 
            sostre (zona sobre el cap de Draper).

            Càlids a la part dreta de la imatge però amb moltes 
      zones d’ombres (esquena de Don i part dreta de Betty).

            Llum suau i càlida d’ambient familiar però 
            amb ombres marcades en els personatges per 
            magnificar la discussió.

     Llum naturalista d’ambient familiar però amb un nivell 
     d’ombres i foscor que amplien la idea de discussió i 
          d’infelicitat en la parella.

           Gravat

 Efectes sonors d’ambientació -> Imatge que té lloc de nit a la cuina de 
 casa la família Draper. Efectes de l’aire que circula, els grills, etc. 
 Interès en els diàlegs d’ells i els gestos durant la discussió.

 Inexistent.
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        Don Draper

        1         8           El código del vagabundo

           42:13

 Moment de sinceritat entre Don Draper i el seu fill petit Bobby. Després de 
 recordar (amb un Flashback) la visita del vagabund a la granja de la seva 
 madrastra i la seva nova parella (el propietari) quan ell era un nen; recorda el 
  tipus de persones deshonestes que eren. Ell no vol mentir ni sentir-se menyspreat 
 pel seu fill quan aquest sigui gran. Per això la frase: “pero yo nunca te mentiré”.

     Pla conjunt de Don i Bobby. Primer pla de Don i primer 
     pla de Bobby (back to the camera). Pare i fill abraçats.

       Lleuger contrapicat que serveix per magnificar la 
       relació entre pare-fill (paterno-filial) dels dos 
       personatges.

      A l’alçada dels ulls de l’espectador. L’espectador veu el 
           moment de confessió i sinceritat de Don cap al seu fill com 
      també la posterior abraçada entre ells.

             Enfocament centrat en la cara de Don (Don 
             com element col·locat en segon terme). Bobby 
             (d’esquena) i el fons de la habitació 
             lleugerament desenfocats però identificables 
             a simple vista.

                Mà de Don col·locada en el cap de Bobby com element 
        que separa la imatge verticalment en dos. En el centre 
        geomètric de la imatge trobem el punt de contacte entre 
        la cara de Don i la dels seu fill. Important el cap de 
        Bobby, la mà de Don i en especial la mirada d’aquest; 
        els dos elements col·locats en els 4 punts d’interès de 
        la imatge (Regla dels Terços).

        Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans. 

       Inexistent.

        Petita panoràmica (de dreta a esquerra) i vertical 
        (de baix a dalt) per enquadrar l’abraçada de Bobby 
        cap al seu pare.

     Inexistent.

            Natural i Artificial. Recreada. Imatge de 
                        nit a la habitació dels nens Draper.

     Foscos i freds. Imatge fosca i de nit. Color vermell-rosat 
     de la cortina del fons com a únic element que genera una 
     mica de ‘llum’ (color) a la imatge.

            Imatge fosca i contrastada. Moltes ombres i 
            parts negres en la figura de Bobby i mà de 
            Don. Il·luminació a la part esquerra de Don 
                        provinent de l’exterior o de la petita làmpada 
            de l’entrada.

     Imatge paternal a les fosques mentre els nens dormen. Llum 
     provinent de la finestra de la habitació (llum de l’exterior) i 
     també d’una petita làmpada col·locada a la tauleta de nit.

           Gravat

 Efectes sonors de Don entrant a casa, pujant les escales i com entra a 
  la habitació dels nens. També efectes sonors que serveixen per donar 
 realisme a l’escenari de nit: aire que circula, sons de grills, etc.

 Música que continua de la seqüència anterior que magnifica la idea 
 de reflexió, pensaments, confessió, mostra de sentiments, etc. Tema 
 musical amb instruments típics d’una orquestra: violí, arpa, violoncel, 
 tocs de percussió, etc. 
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        Don Draper

        1          10          El puente

           44:43

 Instant de confessió i intimitat de Don Draper mentre descansa recolzat sobre el 
 pit de Rachel Menken. En aquest moment, després de visitar-la de nit i mantenir 
 relacions sexuals amb ella, li confessa amb sinceritat la història del seu passat,  
  que la seva mare era prostituta, que aquesta va morir quan ell va néixer, la 
 criança amb el seu pare, la seva posterior mort per un cavall quan estava 
 borratxo, etc. Ambient deshonest i desestructurat.

     Pla conjunt de Rachel Menken i Don Draper. Primers plans 
     d’ells mentre estan recolzats en el sofà.

       Picat. Pla d’ells dos realitzat des d’una grúa o damunt 
       d’una petita plataforma.

      
      Personatges situats més baixos respecte als ulls de 
            l’espectador. Veiem, des d’un ‘estatus superior’, la 
      confessió de Don Draper.

             Enfoc centrat en la part central de la imatge on 
             estan situats els dos personatges i el sofà on  
             han fet l’amor. Elements d’atrezzo de la taula i 
             de decoració desenfocats, igual que la part del  
             terra que s’observa a la part superior de la imatge. 

                Imatge on el pes recau en Don i Rachel que ocupen 2/3 de la 
        imatge (esquerra i central). L’altre terç està ocupat pel sofà, 
        amb la intenció d’equilibrar la imatge. Important la mirada de 
        Rachel situada en el centre geomètric de la imatge com també 
        les seves mans, col·locades en els punts d’interès de la imatge, 
        al igual que la boca i mirada de Don, la persona que fa la 
        confessió.
  
    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Cap enrere. Veiem primer un pla detall de la taula, una 
       mà de Rachel i el tràveling que ens mostra a ells dos 
       recolzats.

        Al finalitzar el tràveling, petit moviment panoràmic 
        cap a l’esquerra per enquadrar a Don i Rachel.

          Zoom In quan Don comença a parlar i li confessa la història 
     del seu passat. La càmera s’apropa fins arribar a fer un 
     primeríssim primer pla de Don.

            Natural i Artificial. Recreada. Llum 
            procedent de la làmpada de la taula.

      Càlids. Llum blanc-groc de tonalitat càlida que genera 
      intimitat i sensualitat.

                        Imatge amb molta calidesa i intimitat. Ombres 
            en la cara de Don però sobretot a la part 
            esquerra i superior de la imatge

     Llum zenital i rebotada provinent de la làmpada de la taula. 
     Llum i ombres que banyen als personatges i permet envoltar-  
     los d’un ambient de confidència i sensualitat.

           Gravat

  Escena en silenci. Interès en els silencis d’ells (moments de reflexió)  
 com també amb la confessió. Existència d’algun efecte sonor com el 
 de l’encenedor de Rachel quan l’agafa, l’obre i l’encén, etc.

 Música que apareix quan Don li diu: “Me dijiste que tu madre murió en 
 el parto, la mía también. Era prostituta.” Música que magnifica el 
 moment de drama, confessió i intimitat de Don cap a Rachel. 
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        Don Draper

        1          12          Nixon contra Kennedy

           24:09

 Imatge que permet veure el lideratge i poder de Don Draper. Un poder i una força 
 davant dels altres que genera admiració i certa por. Don Draper com a persona que 
 públicament s’enfronta a qualsevol dificultat i problema. Especialment amb Pete 
  Campbell, el jove publicista ambiciós de Sterling Cooper que no dubte en fer-li 
 xantatge amb la intenció d’aconseguir un ascens. Poder - Lideratge - Valentia. 

      Pla conjunt de Don i Pete. Pla americà de Don i pla americà 
     de Pete d’esquena a la càmera (back to the camera).

       Recte però amb un lleuger contrapicat que magnifica 
       i atorga a Don una superioritat més gran a la que ell 
       mostra amb la posició corporal.

       A l’alçada dels ulls de l’espectador. Espectador col·locat 
            com si fos un publicista infiltrat en el despatx de Don 
       Draper observant el xantatge.

             Enfocament centrat en els personatges que 
             estan a la part central de la imatge. Els 
             elements del fons tot i estar allunyats 
             presenten un lleuger desenfocament que 
             no altera la seva identificació; parlem 
                          d’elements decoratius 

        Draper com element central de la imatge. Pit de Don en 
        el centre geomètric de la imatge. Cap i mà de Campbell 
        en els punts forts del costat esquerra. Important també 
        el braç i mà de Don (punt important). Equilibri en 
        relació al decorat i els personatges ja que existeix 
        espai (per respirar) entre els dos personatges.
  
    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Lleuger tràveling de dreta a esquerra per veure com 
       reacciona a l’amenaça i xantatge de Campbell.

        Inexistent.

     Inexistent.  

            Artificial. Recreada. Llum dia que entra 
                        per la finestra del despatx. Zona clara a 
            la part dreta de la imatge.

       Neutres a la part dreta de la imatge (finestra i camisa de 
       Don) i colors més apagats i tristos a la part esquerra.

            Suau a la part dreta de la imatge aconseguida 
            per la llum que entra per la finestra i amb més 
            ombres i tocs de foscor a la banda esquerra.

          Llum que permet donar força i ‘brillantor’ a Don Draper 
     versus a Campbell que està ‘empetitit’ i espantat davant 
     la figura que presenta Don.

           Gravat

 Efectes sonors d’ambient -> Imatge que té lloc en el despatx. 
 Efectes sonors de carrer (trànsit, cotxes, aire que circula, etc.) 
 com també de l’agència (telèfons, màquines d’escriure, etc.)

  
 Inexistent.
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        Don Draper

        1          13          La Rueda

           33:26

 Draper amb els responsables de Kodak. Verticalitat, poder, lideratge, seguretat, 
 etc. Qualitats que fan de Draper una persona que sap arribar i vendre allò que 
 transmet. Poder de convicció de Don Draper -> Té molt clar l’estil i la forma 
  per arribar a la gent.

     Pla conjunt en la sala de reunions entre els publicistes 
     de Sterling Cooper i els responsables de Kodak. Pla mig 
     de tots ells a excepció de Don que està aixecat en el centre 
     en un pla americà.

        Recte. Col·loca a l’espectador com si fos un publicista  
        més.
            A l’alçada dels ulls de l’espectador. L’espectador veu el 
      poder de convicció de Don alhora que també observa les 
      reaccions dels publicistes i dels clients.

             Enfoc global a tota la imatge. Interès en les 
             explicacions de Don i com tothom escolta 
             atentament. Tots els elements (personatges, 
             parets, cortines, atrezzo, etc.) s’identifiquen bé.

                  Don com a personatge o element que permet separar la imatge 
         en 2 (zona publicistes - zona clients de Kodak). Imatge 
         divisible en terços mitjançant la línia de la cortina i el 
         costat esquerra del quadre de la paret (Publicistes-Don-
         Clients). Línies de la paret i finestres totalment verticals. 
         Interès que recau en Don ja que té la seva mà en el centre 
         geomètric de la imatge. Punts forts de la imatge (Regla dels 
                  Terços) desaprofitats.

     Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

        Inexistent.

     Inexistent.

            Artificial. Recreada. Llum en la sala 
            de reunions generada per les làmpades 
                        del sostre i la làmpada situada darrera Don.

      Mescla de colors càlids i freds. Calidesa a la part 
      superior (Don com un Déu de la publicitat) però més 
      apagats per la roba dels personatges, la taula, les 
      butaques, etc.

            Neutra. Imatge suau, càlida i certa vivacitat 
            a la part superior (zona de la cara de Don) 
                        però més apagada i de color gris a la part 
            inferior.
     Llum que permet centrar el interès en Don per iniciar la 
     presentació amb la intenció de convèncer als responsables 
     de Kodak de que amb el que dirà veuran la llum.

           Gravat

 Reunió dels publicistes amb els responsables de Kodak. Interès en 
  els comentaris inicial de Don Draper. Els efectes sonors d’ambient 
 d’agència i d’activitat desapareixen al tancar-se la porta.

 Inexistent.
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        Don Draper

        1          13          La Rueda

           35:22

 Expressió de la cara de Draper al parlar del passat, de rememorar temps feliços, 
 de la nostàlgia. Imatge de Draper observant les fotos fetes amb la seva dona i 
 fills. Moments de felicitat i d’unió familiar. Pregunta: És el Draper que veiem a 
  les diapositives el mateix que tenim al davant o s’ha vist al llarg de la 1a 
 Temporada? Felicitat - Nostàlgia - Alegria. Pensaments cap a la seva familia.

     Primer pla de Don Draper.

        Recte. Don mostrat com un ésser ‘igual’ amb 
        sentiments de nostàlgia i felicitat.

      A l’alçada dels ulls de l’espectador. Gairebé podem 
      entrar a la ment de Don Draper i ‘visualitzar’ els seus 
      pensaments.

                          Enfocament centrat en la cara i expressió 
             facial de Don Draper mentre que el fons 
             (quadre i paret) situat darrera en Don estan 
             desenfocats.

        Imatge divisible en 2 (Zona Don - Zona Fons). Interès 
        en la part esquerra on està Don Draper -> Ull dret i 
        barbeta en els dos punts importants (Regla dels Terços) 
                com també el seu ull esquerra gairebé a tocar del centre 
        geomètric. Ressaltar la direcció de la mirada.

    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

        Inexistent.

     Inexistent.

            Artificial. Recreada. Exposició/Presentació 
                        de Don amb la sala de reunions a les fosques.

       Apagats i freds. Sala a les fosques i cara de Don 
       amb una il·luminació freda i distant.

              Contrastada. Exceptuant la cara de Don a 
              la qual li arriba llum de la pantalla de 
              diapositives. Tota la resta de la imatge és 
              fosca.

          Llum que intensifica la idea de records i nostàlgia de Don 
     versus la seva família i en especial la seva dona. Pregunta: 
     Els moments de felicitat viscuts són història?

           Gravat

 Efecte sonor de la màquina de diapositives. Interès en els comentaris 
 profunds, intensos i decisius de Draper.

 Música que s’inicia amb la presentació que descriu el moment de 
  nostàlgia i viatge cap al passat que viu Don amb la roda. Música 
 gairebé lírica i operística i un reflex musical del que sent Draper en 
 veure les fotos dels seus fills i dels inicis de la seva família.
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        Don Draper

        1          13          La Rueda

           45:32

 Imatge que pot representar la dificultat i els problemes de ser un home de 
 l’estil Don Draper; un home que deixa de banda la seva família, que menteix a 
 la seva dona en termes sexuals i psicològics, de mantenir-se distant en certs 
  moments i sense mostrar sentiments, etc. Imatge que reflexa la impossibilitat de 
 conjugar vida familiar i laboral. Ruptura familiar?

     Pla mig llarg de Don Draper assentat a l’escala interior 
     de casa seva.

        
        Lleuger contrapicat de cara a magnificar els 
        sentiments i actitud de Draper en aquell instant.
 

            A l’alçada dels ulls de l’espectador. Observem de 
      primera mà com certes actituds i comportaments passen 
      factura en la seva pròpia persona.

             Enfoc centrat en la figura i expressió de Don 
             Draper; Don amb una mirada clavada al terra. 
             Columnes de l’escala i escalons del fons 
             desenfocats. Interès que recau en Don.

                Imatge divisible en tres terços (Paret i escales - Don - 
        Barana). Interès en el terç central. Barbeta de Don 
        en el centre geomètric de la imatge. En els punts forts 
        de la imatge (Regla dels Terços) trobem les espatlles i 
        braços caiguts (senyal de derrota) de Don.

    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Tràveling cap enrere fent que la càmera s’allunyi 
              mica en mica de Don deixant-lo sol en la solitud i 
       buidor de la casa.

         Inexistent.

     
     Inexistent.

            Natural i Artificial. Recreada. Llum que 
            entra pels vidres de la porta principal. 
                        Casa buida, a les fosques i amb la seva 
            família fora.

      Colors apagats, tristos... Don Draper menjat per la solitud, 
      la buidor de la casa i la foscor que habita en ella durant 
      aquell instant.

            Apagada i de tristesa. Personatge banyat per 
            les ombres i la foscor. Petita llum que entra 
                        per la finestreta de la porta i que il·lumina 
            la cara de Don.

     Llum dramàtica, trista -> Llum que expressa la infelicitat 
     que pot sentir el personatge i la possible ruptura familiar. 

          
           Gravat

 Silenci absolut. Efecte de l’aire circulant per la casa i magnificant 
  la idea de solitud.

 
 Tema musical de Bob Dylan ‘Don’t Think Twice It’s All Right’ -> Idea 
 segons l’autor de “declaración que quizás pueda hacerte sentir mejor si 
 estuvieras hablando contigo mismo.” 
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ANNEX 2: Material d’estudi de Pete Campbell
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1,06:51-07:44/1,16:40-19:34/1,21:59-24:52/1,26:30-32:10/1,33:03-34:33/1,35:59-38:05/1,41:33-42:56/3,02:19-04:09/3,05:41-08:36/3,10:20-12:52/3,13:34-15:14/3,18:22-18:48/4,01:04-04:20/4,09:25-
12:32/4,12:35-16:23/4,19:23-22:23/4,26:39-28:43/4,29:52-32:32/4,32:53-33:20/4,38:10-39:10/4,40:57-42:47/5,04,30-06:58/5,08:12-08:55/5,10:38-12:56/5,13:18-18:02/5,30:43-32:05/5,35:09-36:53/
6,15:33-17:22/6,24:13-26:00/7,05:14-06:17/7,17:09-18:43/7,20:55-26:48/7,27:23-28:03/7,28:14-30:20/7,42:43-44:07/8,00:43-05:54/8,11:06-12:54/8,18:24-19:51/8,29:02-32:18/8,45:01-45:11/9,13:01-
14:17/14:17/9,19:10-20:31/9,21:35-23:43/9,29:36-31:09/9,31:09-31:30/9,39:19-41:07/10,03:52-06:50/10,08:47-12:02/10,14:26-15:20/10,17:52-19:24/10,38:46-39:32/11,17:37-18:25/11,22:44-26:17/
11,26:27-27:38/11,31:59-35:02/11,38:01-38:17/11,39:42-40:35/11,41:44-43:19/12,02:12-05:39/12,09:54-11:18/12,22:08-25:00/12,34:01-38:06/13,00:42-02:34/13,09:58-10:54/13,27:29-28:43/
13,36:00-38:19/13,41:50-42:20/

                       1,16:44-18:44/1,26:30/1,34:06/3,06:49/3,10:20/4,12:35/4,29:52/4,38:10/5,04:30/5,13:18/5,30:43/6,15:33/6,24:25/7,05:14/7,25:00/7,42:43/9,13:01/9,29:36/
                                              9,29:58/10,03:52/10,04:57/10,14:50/10,38:46/11,02:24/11,17:32/11,22:44/11,31:59/12,04:12/12,22:19/12,34:01/12,36:05/13,09:58/13,27:29/13,36:00/

                       1,06:54-07:43/1,33:44/1,36:11/3,02:19/3,06:49/3,10:20/3,31:36/4,01:04/4,29:52/4,32:14/5,04:30/5,08:12/5,13:18/5,30:43/6,15:33/6,24:13/7,17:09/7,23:47/
                       8,18:24/9,13:01/9,29:36/10,03:52/10,08:47/11,02:24/11,17:37/11,26:27/11,31:59/12,02:12/13,09:58/13,36:00/

                       1,18:44/1,22:33/1,26:30-28:19/3,10:20/4,12:35/4,26:39/4,29:52/7,43:07/10,08:47/11,22:44/

11,06:51-07:32/3,14:45/4,01:36-02:59-03:30/4,12:03/4,19:33-20:19-21:10/4,41:00-42:43/5,10:52-11:50-12:21-12:54/5,35:34/7,27:23/8,01:20-05:21/8,11:26-12:12-12:54/8,18:24/12,10:17-10:51-11:17/
13,00:42/13,42:01/

            5,12:56/

                       1,42:55/8,02:50/

1,42:44/3,03:19/3,05:50/3,18:46/4,02:44/7,29:47/8,04:50-05:01/8,30:48/8,45:05/

      1,17:04-17:20/1,23:40-24,52/1,34:06/3,03:21-03:37/3,06:55-07:51/4,11:14/4,15:45-15:58/4,21:47/4,30:42-31:36/5,08:18/5,36:12/6,24:13/7,05:18/7,22:38/7,23:42/8,01:40/8,31:35/9,13:27/
            9,19:17-19:25/9,20:05-20:24/9,30:58/10,06:12/10,14:26/10,18:22/11,02:33/11,26:46-27:24/11,38:13/11,39:55/12,03:14-03:18/12,22:08/12,37:27/13,37:00-37:33/

      9,40:00/

1,16:53-17:17/1,24:13-24:18/1,34:15/1,37:07-37:48/3,02:30/3,12:11/4,03:56/4,10:28/4,16:20/4,30:42-31:36-32:23/5,08:51/5,12:11-12,48/5,36:12-36:35/6,24:13/7,06:14/7,23:23/7,23:53/8,01:40/
8,12:12/8,19:28/8,31:35/9,13:44/9,19:10/9,20:24/9,23:41/9,30:51/9,31:30/10,14:50/10,18:11-19:22/11,04:34/11,38:13/11,40:02/11,40:21/11,41:44-42:40/12,03:56-04:31-04:57-05:07/12,22:08-22:51-
23:44-23:54-24:44/12,34:34-35:15/13,28:15/13,36:19-37:21/

11,07:39/1,38:02/1,42:19/3,06:25/3,08:12/4,22:23/4,42:22/7,18:43/7,28:14/7,29:23/8,04:56/8,12:54/10,19:40/13,42:36/

PETER CAMPBELL
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        Pete Campbell

        1         1           El humo ciega tus ojos

          06:52

 Presentació del personatge de Pete Campbell. El personatge és 
 presenta d’esquena (a l’estil de Don Draper) en el seu despatx 
  parlant per telèfon amb la seva dona. Els companys publicistes de  
 l’agència entren al seu despatx per parlar de la posterior festa en 
 el bar de cites. 

     Pla mig curt d’en Pete Campbell d’esquena a la càmera (de cara 
     a la finestra) parlant per telèfon amb la seva dona.

        Recte però amb un lleuger contrapicat per donar una 
        intenció de superioritat a Pete Campbell.

      Alçada dels ulls correcta. Orella i telèfon col·locats al centre  
      de la imatge per veure després la cara d’en Pete Campbell al 
           girar-se.
              El clatell, cap, roba i telèfon com elements 
              en primer terme on es concentra l’enfocament. 
              El marc vertical de la finestra també està 
              enfocat a diferència del fons (edificis-
              finestres) que estan desenfocats.

         Personatge de Campbell col·locat en el 2n terç de la 
                 imatge (Regla dels Terços). Orella i telèfon col·locats 
         en el centre geomètric per després veure la cara del 
         personatge al girar-se.

    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

         Inexistent.

     Inexistent.

                        Artificial. Llum provinent de la finestra i del 
            sostre del despatx.

      Colors que permeten donar vivacitat al despatx en la part 
      dreta de la imatge però una mica més freds (i foscos) a la 
      zona esquerra.

            Llum suau amb tocs de fredor i algunes 
            ombres a la part esquerra. Zona del seu 
                        cap especialment ombrejada.

     Neutra a la part dreta però més freda cap al costat 
     esquerra. Ombres com a senyal de PODER o com a 
     senyal de NEGATIVITAT?

           Gravat

 Efectes sonors de màquines d’escriure. Remarcar el interès en la 
 conversa de Campbell amb la seva dona.

  Música de presentació dels publicistes secundaris (Harry, Ken i Paul) 
 que desapareix al entrar aquests en el despatx de Pete Campbell. 189
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          18:36

 Reacció de Campbell. Reprimenda de Draper a Campbell per 
 l’actitud d’aquest últim al dirigir-se de males formes i amb 
 menyspreu a Peggy anteriorment. Conversa entre homes on Draper 
  parla del món de la publicitat i del futur que li espera si segueix 
 amb aquests modals.  

     Pla mig curt de Pete Campbell.

        Recte però amb un lleuger contrapicat per dotar al 
        personatge de cert aire d’estatus i superioritat.

      Una mica més elevat respecte l’alçada d’ull de 
      l’espectador. Aquesta petita diferència d’alçada 
      permet veure amb més claredat la reacció de Pete 
            a les paraules de Draper i a la seva impossibilitat 
      de donar-li resposta. Idea de inferioritat.

             Fons desenfocat. Interès en mostrar la cara 
             de reacció de Pete Campbell a les paraules 
             d’avís (i gairebé recomanació-menyspreu) de 
             Draper.

         Importància en la meitat dreta de la imatge: la part 
                 on trobem situat a Campbell. Mirada i barbeta del 
         personatge col·locats en els dos punts forts d’aquell 
         costat. Interessant la creu que forma el marc de la 
         finestra-paret: com a separador de la imatge i com a 
         ‘senyal’ (en forma de creu) de penitència i/o condemna.

    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

        Inexistent.

                 Inexistent.

      Inexistent.

            Artificial. Llum recreada per simular el 
            interior d’una agència de publicitat.

      Neutres a la part esquerra provinent de les parets 
      “semi-transparents” però més freds al costat dret. 
      Un costat (el dret) marcat per les ombres generades 
           en el personatge i en la paret del darrera.

             Llum suau a la part esquerra però 
             més apagada i freda a la part dreta 
             on està Campbell.

     Llum que serveix per magnificar la inferioritat i sol·litud amb 
     la que es pot trobar Campbell en un futur.

           
                      Gravat

 Ambient d’oficines. Efectes sonors de màquines d’escriure, telèfons, 
 etc. Ambient també de gent caminant i movent-se per l’oficina (idea 
 d’activitat i treball)

 Inexistent.
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 Campbell després d’anar amb els seus companys publicistes a un 
 bar - cabaret striptease per celebrar el seu comiat de solter 
 visita a Peggy a casa seva. De nit i begut, li fa saber les ganes 
  que tenia de veure-la, que pensava en ella i el seu desig d’estar 
 junts.   

     Pla conjunt de Campbell i Peggy. Pla mig curt de Peggy i 
     Pla mig de Campbell.

        Recte. Angulació com si l’espectador fos un veí 
        (o un ‘voyeur’) que observa l’escena d’atracció i 
        confessió de Campbell cap a Peggy. Importància 
        de veure el comportament (i pensaments) de Campbell.

            A l’alçada dels ulls de l’espectador. Els gestos i 
      mirades de Peggy cap a Campbell. Es situen a l’alçada 
      correcta respecte a l’espectador. Importància de les 
      reaccions.

              Enfocament centrat en els personatges de 
              la Peggy i Campbell. La porta i la paret 
              del costat de la Peggy enfocats mentre 
                          que la finestra i el marc (costat esquerra) 
              està desenfocat.

         Campbell com a figura que separa en dos la imatge. 
         Llavís de Campbell i barbeta de Peggy col·locats 
         en els punts forts de la imatge. Importància de les 
         mirades (especialment la de Peggy). 

      Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

               Inexistent.

         Inexistent.

     Zoom-in aproximant-se a Campbell i Peggy mentre el primer 
     acosta els seus llavís i nas al cap i cabells de Peggy. Això 
     mentre s’acosta Campbell lentament i expressa tot allò que 
     sent. Zoom-in fins a quedar-nos en un primer pla dels dos.

            Artificial. Recreada. Espai de l’escala 
                        del pis de la Peggy. Il·luminació de nit.

      Foscos. Representació de la negre nit. Il·luminats per 
      la llum exterior del passadís.

             Contrastada. Ombres a la cara dels dos 
             protagonistes. Destacar les ombres en 
             les mirades dels protagonistes.

     Campbell com a ‘ésser’ malvat e impur. Llum càlida.
          Llum que expressa tenura, sensualitat, desig però 
     també idees ‘fosques’.

           Gravat

 Efecte sonor del vent circulant per l’escala. Gairebé tota la 
 seqüència en silenci per escoltar els diàlegs entre ells dos.

 Inexistent.
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 Campbell amb la seva dona, Trudy Campbell, on veiem la reacció 
 d’ell quan aquesta apareix a l’agència a buscar-lo i/o donar-li una 
  sorpresa. Males cares i excuses de Campbell a la seva visita. 
 Podem veure ‘senyals’ de com és la seva relació.   

     Pla mig curt de Trudy i pla mig curt (escorç) de Campbell.

        Recte. En aquest cas no hi ha intenció de mostrar 
        superioritat al personatge de Campbell. Relació 
        d’igualtat - relació de parella.

      
      Trudy a l’alçada dels ulls de l’espectador. Somriure i 
           mirada gairebé en el terç central (horitzontal) mentre 
      que Campbell si que està aixecat.

             Campbell una mica desenfocat. El fons 
             també el podem veure una mica desenfocat. 
             Enfocament centrat en Trudy Campbell 
             amb la intenció de veure la seva cara, 
             satisfacció, enamorament, etc. Imatge 
                          d’una dona enamorada del seu marit.

         Línea vertical de la paret (finestra) que divideix 
         la imatge en dos parts. Somriure i cara de Trudy 
         col·locats en punts forts de la imatge. Somriure 
         gairebé en el centre geomètric. Interès que recau 
         en ella. Campbell a la banda dreta (mig tallat).

     Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

               Inexistent.

         Inexistent.

      Inexistent.

             Artificial. Recreació de l’agència i 
             passadissos.

      Neutres. Per donar vivacitat i “alegria” a l’agència. 
      Colors una mica més freds a la banda dreta on està 
           el personatge de Campbell i el seu perfil (sobretot 
      la cara). 

            Suau a 3/4 parts de la imatge (especialment 
            la zona de Trudy) i més ombrejada i freda a 
            la part de Campbell.

     Neutra però amb tocs de fredor i contrast per marcar 
     aquesta fredor-distanciament entre la Trudy i en Campbell. 
          Relació NO 100% d’amor i estimació.

           
           Gravat

 Efectes sonors d’ambient (màquines d’escriure, telèfons, etc.) molt 
 suaus i gairebé imperceptibles. Interès en la conversació d’ells.

 Inexistent.
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 Reacció de Campbell al sentir-se inferior i sense tenir en compte. 
 Parlen, durant un sopar, de la decisió de comprar un pis, el tema 
  dels diners, la feina, de tenir un fill aviat, etc. amb els seus 
 sogres (pares de la seva dona). Ell és sent infravalorat.    

      Pla conjunt. Pla mig llarg de Campbell i primer 
      pla (desenfocat) de la Trudy.

         Recte. Sensació d’igualtat entre Campbell, 
         Trudy i l’espectador. Espectador com si fos 
         un convidat més a la taula en el sopar familiar.

       
            A l’alçada dels ulls. Podem veure el sentiment 
       d’inferioritat de Campbell. Sensació de ser 
       ningunejat per la seva dona i sogres.

             Enfocament centrat en el personatge de 
             Campbell i la seva ensació d’inferioritat. 
             Trudy i els elements del fons desenfocats. 

         Columna central de la barra del bar desenfocada i 
                 alhora ens serveix com element per dividir la imatge 
         en dos. Mirada i barbeta de Trudy (cap als seus pares) 
         en els punts forts del costat dret. Mirada i barbeta 
         enfocats de Campbell (amb el cap baixat i en silenci) 
         en els punts forts de la part esquerra. En el centre 
         geomètric trobem la separació (distància) entre Trudy i  
         Campbell.

      Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

        Inexistent.

         Inexistent.

      Inexistent.

            Natural (bar nocturn) i Artificial. Llum per 
            fer més realista el restaurant-bar alhora que 
            permet magnificar sensacions i/o emocions.

           Colors càlids projectats a la cara i lateral de Trudy com 
      també a la part dreta de la cara de Campbell. Zona de colors 
      foscos, ombres i contrastos que serveixen per magnificar la 
      idea de sopar familiar.

             Contrastada. Sopar familiar. Idea d’intimitat. 
             Contrast amb moltes ombres en Campbell 
             (persontage principal) i Trudy. Petita llum 
                         blanca càlida darrera Trudy (barra del bar).
     
     Llum contrastada amb alguna de càlida per reforçar la idea del 
     sopar però que també serveix per acabar magnificant la idea de  
     inferioritat de Campbell. Felicitat vs Inferioritat.

           Gravat

 Efectes sonors d’ambientació. Moviments i sons de coberts i plats, 
  gent xiuxiuejant (fluixet), efectes sonors de copes, etc.

 Música de piano per magnificar l’ambient però que serveix també per 
 remarcar la tristesa que sent Campbell al no tenir-se present la seva 
 opinió. És sent una persona infravalorada. 
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 Inferioritat de Campbell davant d’un client. Ell li expressa una 
 idea sobre la campanya de publicitat però el client dels acers es 
  pensa que és de Draper. El consideren incapaç per a les idees i la 
 creació de eslògans.   

     Pla mig curt de Campbell.

        Recte però amb un lleuger contrapicat gairebé 
        imperceptible. Ens permet veure com s’enfonsa 
        la il·lusió de Campbell de tenir “poder” i sentir-se 
        un creatiu com Don Draper.

      
            A l’alçada dels ulls respecte l’espectador però 
      amb una mirada de menyspreu que fa pensar.

             Elements d’atrezzo, ambientació i persones 
             del fons desenfocats. Enfocament centrat en 
             el personatge de Pete Campbell i la seva 
             reacció al sentir les paraules i ‘burles’ del 
             client al pensar que està feta per Don Draper.

                 Persona desenfocada al darrera com element separador 
         de la imatge. El pes recau sobre Pete Campbell (que 
         ocupa tota la part dreta) i la seva mirada col·locada 
         en un dels punts forts de la imatge. Figurants de 
         l’esquerra desenfocats per fer de contrapes a la imatge.

    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

        Inexistent.

                 Inexistent.

     Inexistent.

             Natural i Artificial. Per recrear amb més 
             exactitud el bar de copes / ambient d’oci. 
             Idea de transmetre intimitat i erotisme.

      Colors càlids a la part esquerra que sorgeixen de les 
      làmpades i llums de la barra del bar. Colors més freds 
           i apagats a la part dreta on trobem a Pete Campbell.

             Llum majoritàriament contrastada. Llum 
             allunyada que dóna lloc a ombres molt 
             marcades (especialment a la cara d’en 
             Pete Campbell). 

      Llum dramàtica que magnifica la idea d’inferioritat i 
      menyspreu a la figura de Campbell. La llum ajuda a 
           transmetre la idea de que no tenen en compte la seva 
      basant creativa.

           
           Gravat

 Efectes sonors de copes, gent xiuxiuejant... Ambient de bar de 
 copes, cites e intimitat.

 Música de piano. Realça l’ambient i la sensació de tensió que sent 
  Pete Campbell al ser infravalorat en relació a la campanya quan la 
 idea veritablement és seva. 
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 Reacció de Campbell. Enfadat, fa fora als seus companys de 
 males manera, es queda sol, amb una copa d’alcohol a les mans, 
 amb els  ulls vidriosos, apunt de plorar, etc. Preocupat pel seu 
  possible acomiadament de l’agència després de les paraules de 
 Draper.

     Pla mig curt de Pete Campbell.

       Recte. En ser acomiadat per Don desapareix la inclinació 
       (contrapicada lleugera) el que fa assumir-lo en un nivell 
       ‘igual’ a l’espectador. Perd en certa manera la 
       superioritat i estatus.

      Ulls de Campbell vidriosos i amb la mirada perduda al 
            horitzó assumint les conseqüències de la seva acció. Mostra 
      el resultat de l’acció ‘jugada’ de cara a ascendir i d’obtenir 
      poder en l’empresa.
              
             Enfocament centrat en el primer terme, Pete 
              Campbell i en especial a la seva mirada de 
              fracàs, decepció i derrota. Elements del fons 
                          amb un toc de desenfocat que serveixen per 
             fer de contrapes a la figura “important” de 
             Campbell en la imatge.
         
         Pete Campbell col·locat a la part dreta. Ocupa el 100% 
     d’aquesta part. Mirada i barbeta (cara) col·locats en els punts 
     forts. Làmpada i elements de despatx (amb dibuixos de colors) 
          com elements d’equilibri en la imatge. Làmpada col·locada (i 
     ocupant) el 1r terç de la imatge (Regla dels Terços)

    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

         Inexistent.

      Inexistent.

            Artificial. Recreada. Llum per donar sensació 
                        de despatx. Llum que entra en el despatx per la 
            finestra gran situada fora de camp (en aquesta 
            imatge). Personatge molt ‘banyat’ per les 
            ombres en el costat esquerra.
      
      Neutres tirant cap a freds. Sobretot basant-nos amb la llum 
     (colors) resultant d’arribar al despatx per la finestra gran com 
        també per la que traspassa les parets transparents del despatx.

             Llum suau que banya tot el despatx de 
             Campbell amb ombres (contrast de llum) 
             a la part esquerra de la cara del personatge.

     Il·luminat només per la llum frontal de la finestra. Magnifica 
     la idea de fracàs i decepció. Pèrdua d’èxit i estatus.

           
                      Gravat

 
 Silenci absolut en el despatx. De forma ‘lleugera’ s’escolta algún telèfon, alguna 
 màquina d’escriure, etc. Interès en sentir la seva respiració, veure com gairebé 
 estar apunt de plorar, etc. Pendents de possibles pensaments a expressar sol.

 Inexistent.
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 Campbell ensenyant la seva nova adquisició als companys publicistes 
 entre riures. Mostra l’escopeta que ha comprat després de canviar el 
 regal de noces amb les mans aixecades. Forma de mostrar poder i 
  grandesa davant dels altres. Idea de ‘peix gros’ amb 26 anys.

     Pla mig curt de Pete Campbell.

         
         Recte. Intenta mostrar superioritat, però és irreal. 
         L’espectador és col·loca com si fos un company de 
         feina més (publicista).

      A l’alçada dels ulls de l’espectador. La mirada de Pete 
            va dirigida als seus companys que entren al despatx.

             Elements de treball de l’escriptori (atrezzo) 
             desenfocats. Enfocament centrat en la cara i 
             sobretot en les mans-escopeta per reafirmar 
             la idea de poder i superioritat davant dels 
             altres mascles (publicistes)

         En el centre geomètric podem situar el cap i mirada 
                 de Pete Campbell. Les axiles dels braços aixecats 
         col·locades en els punts forts situats en la part 
         inferior. Escopeta situada en el terç horitzontal-
         superior (part més alta) de cara a obtenir superioritat. 
         Idea de imatge d’heroi grec.

     Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

        Inexistent.

                 Inexistent.

      Inexistent.

             Artificial. Recreada. Llum d’oficina 
             però en aquest cas la llum que entra 
             és més freda. Idea de personatge gris.

      Freds. Llum més apagada. Llum tirant a un blau 
      (gairebé de cel ennuvolat).

                        Neutra tirant a contrastada lleu. Imatge 
            amb moltes ombres. Remarcar les ombres 
            i contrastos de la figura de Campbell. 
            Una mica de llum càlida en els papers de la 
            taula i a la part dreta on trobem la planta.

     Llum freda. Personatge amb poca llum. Personatge marcat 
     per les ombres que magnifiquen la idea d’antagonista, 
          avariciós, fanfarró, etc. 

           Gravat

 Efectes sonors d’ambientació d’oficina: màquines d’escriure, efecte  
 d’obrir la porta del despatx, l’efecte de la cadira al girar-se Campbell, 
 etc.

 Inexistent. 
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 Pensament de Campbell. Impossibilitat de ser considerat una 
 persona important i d’estatus tant en l’àmbit personal (família) 
 com en l’àmbit professional. Les seves ganes d’èxit i d’ascens 
  social no tenen recompensa.

     Pla general de Pete Campbell (assentat i pensatiu).

        Lleugerament inclinat cap avall (picat) per 
        donar-li a Campbell un’toc’ d’inferioritat.

      Una mica més avall respecte l’alçada dels ulls de 
      l’espectador. Idea de que l’espectador adquireix 
      més estatus que Campbell en aquell moment.

                          Enfocament concentrat en la figura i 
             pensaments de Campbell. L’escopeta, 
             paret i elements d’atrezzo col·locats 
             en l’escena i amb un lleuger desenfoc.

         Imatge dividida en tres parts. Terços laterals 
         ocupades per elements de decoració i atrezzo 
         verticals que s’utilitzen per equilibrar la imatge. 
                 Important el terç central on trobem a Campbell 
         pensatiu. Mà dreta oberta en el centre geomètric 
         de la imatge. Importància també del seu cap i mirada.

   
   Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

        Inexistent.

          Inexistent.

            Artificial. Recreada. Llum d’oficina amb 
            ‘intenció’ de llum natural que entra per la 
            finestra. Llum en diagonal d’esquerra a dreta.

      Colors neutres. Llum més càlida al darrera de Campbell. 
      3/4 parts de la imatge amb llum de colors més freds. 
      Idea de distància i ausència.

                         Llum suau però amb algun contrast lleu 
             a la part esquerra i especialment en la 
             figura de Campbell.

     Il·luminació naturalista que permet “veure” que el personatge 
     està absent, pensatiu... Uns pensaments que l’espectador pot 
     vincular al poc respecte i consideració que li poden tenir 
     algunes persones en l’àmbit profesional com també en el 
          personal.

           Gravat.

 Silenci. Interès que recau en la imatge de sol·litud i pensament de 
 Campbell. Idea de que tothom el veu com un ésser ‘inferior’, sense 
 estatus i amb poc poder de decisió.

 Inexistent. 197



        Pete Campbell

        1         9           Mira el pajarito

           39:59

 Barralla entre Campbell i Ken arrel del comentari menyspreable 
 realitzat per aquest últim cap a Peggy. Campbell tolera que sigui 
  menyspreat per en Draper, per en Roger Sterling e inclòs per la seva  
 dona i sogres, però NO per un company/publicista del seu nivell.

     Pla conjunt de Campbell amb altres publicistes de l’agència 
     Sterling&Cooper. La mida de pla de tots ells és americà.

        Recte. En aquesta imatge tots estan al mateix nivell. 
        Campbell no tolera el menyspreu per part d’un dels 
        seus companys.

      Alçada dels ulls de l’espectador. A l’alçada de com si 
            l’espectador fos un publicista més en aquesta festa que 
      fan.
             Enfocament concentrat en els publicistes que 
             veuen com Campbell colpeja a Ken. Campbell 
             d’esquena a la càmera desenfocat. Dones i 
             elements decoratius del fons desenfocats però 
             perceptibles e identificables. 

                 Imatge separada en dos: costat esquerra (Campbell, Ken i Harry) 
         / costat dret (Paul i un publicista figurant). El pes de la imatge 
         és concentra en el terç central e inferior-horitzontal. En el 
         centre geomètric trobem a Harry esquivant el cop de puny de 
         Campbell dirigit a Ken. Línies del sostre que convergeixen cap a 
         Harry.

    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

              Inexistent.

        Inexistent.

     Inexistent.

            Artificial. Llum de passadís on estan els 
            personatges provinent de les llums del 
            sostre com també de la llum que entra de 
            l’exterior pels despatxos, etc.

            Llum de colors neutres (blanc càlida) que permet donar a 
      l’agència un aire de vida, treball i dinamisme.

            
            Llum suau a tota la imatge. Especialment en la 
            part central on estan els personatges. Algunes 
            ombres identificables a la part superior.

     Llum més viva i càlida en els terços on estan els 
          personatges i més ‘apagada’ i contrastada a la part 
     del sostre (terç superior).

           Gravat

 Ambient d’oficina. Interès centrat en les paraules i comentaris de 
 menyspreu de Ken i els publicistes cap a Peggy (quan aquesta marxa), 
 però també es pot identificar efectes de gent xiuxiuejant de fons.

 
  Inexistent.
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        Pete Campbell

        1          11           Veranillo de San Miguel

           42:35

 Campbell entrant en el despatx de Don Draper un cop ha marxat de 
 l’oficina després de ser ascendit a soci en l’agència Sterling&Cooper. 
 Campbell assentant-se a la cadira com a mostra de poder i de desig 
  d’aconseguir l’ascens laboral a l’agència que busca des de fa temps.

     Pla general del despatx de Don Draper amb Campbell assentat a 
     la cadira i amb els peus sobre la taula.

        Recte però amb una lleu inclinació cap abaix. Idea de 
        transmetre símptomes d’inferioritat. Només pot sentir-se 
        i ser com Don Draper quan aquest està fora.

      A l’alçada dels ulls de l’espectador. Weiner col·loca a 
            l’espectador com si fos un ‘fantasma’ que segueix a 
      Campbell i es col·loca a certa distància per veure com actua.

             Tota l’àrea (imatge) enfocada. Ens permet 
             veure també com el despatx de Don Draper li 
             queda gran a Campbell. Campbell com a 
             personatge gairebé menjat per la finestra i la 
             taula.

                Imatge que podem dividir en gairebé tres terços exactes 
        utilitzant com a referències la cortina i el marc de la 
        finestra. Un terç horitzontal gairebé marcat per la línea 
        horitzontal del marc de la finestra. Importància de 
        Campbell al situar-se en el centre geomètric de la 
        imatge i els seus peus col·locats també en un dels 
        quatre punts forts.

      Normal (35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Tràveling que segueix a Campbell des de que surt del seu 
       despatx, camina pel passadís i entra en el despatx de Don 
       Draper.

        Panoràmica de la càmera quan entra Campbell al despatx 
        de Draper, observa atentament i s’assenta amb decisió 
        com si fos un home amb poder. Idea de ser com Draper.

          Zoom-in molt petit cap a Campbell un cop assentat a la cadira 
     del despatx.

            Artificial. Recreació. Llum que entra 
            lleugerament per la finestra que il·lumina 
            la taula i deixa Campbell gairebé a la 
            penombra.

      Llum càlida que passa per la finestra però més 
            apagada al costat esquerra.

            Suau i càlida a la part dreta però contrastada i 
            apagada al costat esquerra. Ombres marcades 
            per la cortina i per la figura de Campbell. 

     Il·luminació que permet veure i/o anticipar possibles accions 
     ‘brutes’ de Campbel de cara a ocupar el despatx on es troba en 
     aquesta imatge.

                      Gravat.

 Efectes sonors dels passos al caminar Campbell. Camina dissimuladament 
 i observant el panorama i entra am decisió en el despatx. Efectes de so 
 quan ell s’assenta a la cadira i posa els peus sobre la taula.

 Canço “Lipstick” -> trompetes, trombons, flautes baixes, joc de piano... 
 Idea de destil·lació i ambient crepuscular. Música gairebé de misteri e 
 intriga a l’estil James Bond. Canço que s’apaga al entrar al despatx. 199



        Pete Campbell

        1          12           Nixon vs Kennedy

           22:45

 Ambició de Campbell portada a la màxima expressió per ascendir i 
 aconseguir el ascens a Dir. de Comptes. Cara de jugar l’última carta 
 i d’iniciar un xantatge cap a Don Draper. Intenció d’aconseguir 
  l’ascens al preu que sigui. 

     Pla mig llarg de Campbell sortint del despatx de Draper.

        Recte. Veiem un pla on després del ‘menyspreu’ 
        de Draper cap a Campbell, aquest vol jugar la 
        seva última carta.

      A l’alçada dels ulls de l’espectador. Podem veure com primer 
      mira abaix (baixant el cap) i després aixeca el cap decidit, 
           mira cap a fora i tanca la porta per iniciar el xantatge a 
      Draper. 

             Enfocament centrat en Pete Campbell en la 
             seva reacció-acció mentre que el fons del 
             despatx de Draper (paret i finestra) estan 
             lleugerament desenfocats.

         Imatge divisible en tres parts: terç de la porta, terç 
                 de Campbell i terç de la finestra. Campbell ocupant tot 
         el terç central remarcant la importància (i el interès) 
         cap a la seva mirada i fisonomia facial que es sitúa 
         gairebé en el centre geomètric de la imatge.

 Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

         Panoràmica de dreta a esquerra seguint la reacció de 
                 Campbell (cara) i la decisió de jugar-se la última 
         carta de cara a que Draper pensi en ell per l’ascens.

     Inexistent.

            Artificial. Recreada. Llum dia que entra per la 
            finestra del despatx de Don Draper. Zona clara 
            en la part dreta de la imatge.

      Neutres a la part dreta (finestra) que donen lloc 
           a algunes ombres i colors més freds a la part on 
      està Campbell (zona de la porta).

            
            Suau a la part propera a la finestra, sensació 
            de dia il·luinat i clar però més fred i ombrejat 
            cap a la zona de la porta on està Campbell.

     Llum que permet identificar i/o separar en la imatge la part 
          tranquila i sense mal de caps (zona de Draper-finestra) de la 
     part més nerviosa propera a la porta (més freda i ombrejada) 
     on està Campbell.

           Gravat

  Efectes sonors d’ambientació de l’agència (telèfons, màquines 
  d’escriure, etc.) Ambient de treball i activitat. Els efectes desapareixen 
  quan Campbell tanca la porta del despatx de Draper e inicia el xantatge. 

  Inexistent.
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1,09:51-11:12/1,18:40-19:34/1,21:59-24:05/1,26:30-33:27/2,00:54-02:56/2,08:48-09:58/2,29:23-31:08/3,05:31-07:43/4,04:23-04:31/4,32:31-32:50/4,34:47-40:52/5,13:18-18:07/6,08:04-15:14/6,24:26-
26:00/6,37:39-39:31/6,43:35-44:29/7,01:50-05:33/7,06:33-15:34/7,19:01-20:48/7,25:02-26:49/7,32:42-35:13/7,38:48-44:34/9,16:56-19:03/9,29:58-30:48/9,33:16-34:43/9,40:20-40:27/10,04:57-06:50/
10,06:56-08:47/10,16:03-17:53/10,20:07-23:56/10,26:29-29:22/10,32:12-36:03/11,17:21-21:14/11,23:05-25:47/

                       1,10:01/1,18:44/1,26:30/1,32:17-33:23/2,01:06/3,05:31/4,32:31/4,34:47-39:14/5,13:18/6,08:04/7,04:51/7,06:33/7,19:01/7,25:02/7,32:42/7,38:48/9,16:56/
                                              9,29:58/9,33:16/10,04:57/10,16:03/10,20:07/11,17:21/11,18:26/11,23:05/

                       1,18:44/1,26:30/3,05:31/4,38:16/5,13:18/6,24:26/7,05:14/7,25:02/9,29:59/10,04:57/10,20:07/11,17:37/11,23:05/

                       1,18:44/1,23:20/1,26:30/4,04:26/6,08:06/11,23:05/

2,01:13-02:52/6,10:15/6,39:07/7,01:50/7,07:20/10,34:47/11,17:44-18:10/11,24:35/11,25:24-25:31-25:42/

2,02:07/6,10:15/6,11:49/10,28:19-28:43/10,35:47/

                       6,11:38/6,15:14/6,39:31/10,27:40/10,29:22/

6,12:09-12:59-13:21/6,25:00/6,38:35/7,04:31/7,11:14-12:49/10,07:34-08:38/10,21:57/10,28:58/11,02:21/11,19:12-20:21/

            2,29:52-30:35-30:48/4,32:51/4,38:27/4,38:55/4,40:37/6,08:46/7,02:53/7,05:24/7,26:04/7,39:58/10,16:44-17:22-17:47/10,21:06/10,27:07/11,18:10/11,23:21/

      10,27:07/

1,10:54/3,05:32/4,38:27-38:40-38:50/7,05:58/7,05:24/7,14:01/7,33:35/10,20:21-21:06/

2,30:19/4,39:32-40:23/6,12:51/6,38:40/7,07:56/10,28:43/10,33:46-34:35-34:56/11,19:53-20:50/

ROGER STERLING
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        Roger Sterling

        1         1           El humo ciega tus ojos

          10:03

 Presentació del personatge de Roger Sterling. Ell és un dels 2
 socis que dóna nom a l’agència Sterling & Cooper. Estatus de cap
 (superior) però a un nivell igual amb Don Draper. Discurs de 
  confiança cap a Draper i de dominància al parlar sobre els jueus i
 dels propietaris dels magatzems-botigues Menken’s.

     Pla americà de Roger Sterling. Acció d’entrar al despatx de 
     Draper per comentar-li les reunions i especialment el tema de 
     Lucky Strike. Entrada (presentació) similar a la de Salvatore 
     Romano.
        
        Recte però amb un lleuger contrapicat (observar la taula) 
               per tal de generar superioritat al personatge, ja que estem 
        davant d’un dels socis de l’agència.

      Ulls de Roger Sterling dirigits a l’esquena i aspecte de 
      Don Draper al arribar. A l’alçada de l’espectador.

             Elements col·locats en primer terme i 
             costat dret de Draper (tallat) desenfocats. 
             Enfoc concentrat a la part de l’escriptori, 
                          la paret semitransparent i especialment en 
             el personatge de Sterling.

         Línea vertical de la porta com a separador de la imatge 
         en dos. Línies verticals de la paret i la porta com a 
         separadors en terços. Importància de Sterling que el 
         trobem col·locat al mig de la imatge (centre geomètric) 
         i la seva cara està en un dels punts forts. Mentre Don 
                 Draper ocupa el terç més a la dreta tallat i desenfocat.

     Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

        Inexistent en la imatge concreta però hi ha un petit 
        moviment de càmera quan Sterling fa l’accio d’entrar 
        al despatx i tancar la porta.

     Inexistent.

                        Artificial. Recreada. Llum que arriba de la 
            finestra del despatx de Don Draper e il·lumina 
            els objectes de sobre l’escriptori. Però la llum 
            en la imatge prové sobretot de les làmpades i 
            els llums dels passadissos de l’agència.

     Neutres. Colors que permeten donar vivacitat, dinamisme 
     i llum a l’agència.

                        Llum suau (blanca-blavosa) amb algunes 
            ombres generades per la figura de Sterling 
            recolzada a la porta.

     Neutra a tota la part dreta de la imatge. Ombres a la part 
     esquerra (on recau el interès). Llum que marca treball i 
     activitat (realisme) dels treballadors versus l’arribada i 
     tranquil·litat dels superiors (D-S).

                      Gravat

 Efecte sonor de la porta al obrir-se, màquines d’escriure, algun 
 telèfon, etc. Ambient d’oficina i treball.

 Inexistent.
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        Roger Sterling

        1         2           El tocador de señoras

          30:12

 Discurs emocional de Sterling amb Draper. Parlen de les dones, 
 dels pensaments, de la forma d’actuar, etc. Descobrim la ‘forma’ 
 de viure i actuar de Roger Sterling. Tot això, acompanyat per la 
  beguda.

     
     Pla americà de Sterling assentat en el sofà del despatx de 
     Draper.

        Recte. Draper i Sterling al mateix nivell. La superioritat 
        /estatus dels dos despareix quan es sincera, beuen i 
        parlen dels seus problemes i/o preocupacion 
               (especialment les dones).

      A l’alçada dels ulls de l’espectador. Observem la confessió 
      i pensaments de Sterling. L’espectador està col·locat com si 
      fos un publicista més en aquesta reunió improvisada.

             Enfocament centrat en la figura de Sterling 
             i la seva resposta a la pregunta de ¿Qué 
             quieren las mujeres?. Sofà, quadre, paret, 
                          etc. també enfocats. Braç de Draper del 
             costat esquerra desenfocat igual que el 
             cendrer i la botella col·locats al costat de la 
             taula. 
        Importància de la cara i la reacció facial d’en Roger. Cara i mirada 
    col·locats en un dels quatre punts forts de la imatge. Personatge gairebé atrapat per 
    les línies de la paret. Sterling col·locat en el terç central de la imatge. Línies de la 
        paret juntament amb el quadre magnifiquen la idea de gàbia o impossibilitat d’escapar 
    i no expressar els seus pensaments davant Draper.

 Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

        Inexistent.

     Inexistent.

            Artificial. Recreada. Llum que entra només 
                        per la finestra del despatx. A més parlem 
            d’una llum ‘frenada’ per les cortines, reixetes 
            (línies de la finestra), etc. 

      Molts apagats. Colors que informen sobre la idea de confessió 
      e interpretació emocional d’un personatge.

            Llum molt apagada amb moltes ombres.     
            Il·luminats només per la poca llum que 
                        entra per la finestra.

     Llum que genera contrastos i que descriu dramatisme, 
     confessió, sentiments, etc. Llum que permet descobrir 
     veritats, pensaments, emocions, etc.

           
           
           Gravat.

  Efectes sonors del distr. de Manhattan (cotxes, vent i aire que circula,   Efectes sonors del distr. de Manhattan (cotxes, vent i aire que circula, 
  sons de l’exterior, etc.) mesclats amb efectes sonors de telèfons, 
  màquines d’escriure, de l’oficina. Importància del discurs d’ells dos.

 Inexistent.
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        Roger Sterling

        1         6           Babilonia

          08:46

 Imatge de Roger Sterling juntament amb Don Draper reunits amb 
 uns responsables d’una agència de viatges (creuers) que volen 
 promocionar Israel. Discurs de superioritat i estil de la seva 
  empresa alhora que infravalora una mica el país de Israel i els
 jueus.

     
     Pla conjunt. Pla mig llarg de Draper i pla mig curt de Sterling.

        Recte però amb un lleuger contrapicat per mostrar 
        superioritat i la idea de que són uns publicistes amb 
        ‘glamour’. Estatus de l’agència Sterling&Cooper.

      A l’alçada dels ulls de l’espectador. Mirada de decisió 
           de Sterling al afirmar que a Tel Aviv no té res. Espectador 
      com si fos un membre més a la reunió.

             Enfoc concentrat a la part dreta on està 
             Roger Sterling (Importància del seu 
             comentari) mentre que Draper, col·locat en 
             un segon terme, escolta atent el comentari 
             de Sterling. Elements d’atrezzo i decoració 
                          situats al fons desenfocats.
        
        Línea vertical situada darrera Draper com a element separador de la 
        imatge en dos (Draper esquerra - Sterling dreta). Mirada i mà de Draper   
 col·locats en els dos punts forts de la part esquerra però el pes recau en la figura de Sterling, 
 situant la seva mirada exactament en el punt fort superior dret (Regla dels Terços). alhora que  
 la seva cara i reacció facial ocupen dos terços de la part dreta. 

  Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

        Inexistent.

     Inexistent.

            Artificial. Recreada. Llum que entra a 
            la sala de reunions procedent de l’exterior.

      Neutres. Llum que entra per la finestra (tot i ser frenada 
           per les cortines i reixetes) que il·lumina especialment als 
      dos publicistes.

            Llum suau a la part del fons i esquena dels 
            protagonistes però amb moltes ombres: 
            espatlles, part esquerra de la cara de Sterling i 
            especialment la part on està la planta (paret del 
            fons).
          
     Llum d’oficina (sala de reunions) que pot transmetre la idea 
     de superioritat èxit de l’agència davant de certs clients. La 
     llum com a element que descriu l’estatus i èxit de l’agència de  
     publicitat.

           Gravat

 
  Efectes sonors de l’exterior (Manhattan) que s’escolten lleugerament. 
 Però sobretot en aquesta imatge parlem d’efectes sonors que sorgeixen 
 de la mateixa sala: encenedor, maleta al obrir-se, documents, etc.

 Inexistent.  
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        Roger Sterling

        1         6           Babilonia

          10:27

 Menyspreu de la seva filla després de fer broma sobre la ‘cueta’ 
 dels seus cabells. Relació que hi ha entre Roger, la seva dona i la  
 seva filla. Distanciament + Imatge de la reacció de Roger 
  sobre l’envelliment.

     Pla conjunt de la família Sterling. Pla mig curt de Margaret 
     (filla), pla mig llarg de Roger (pare) i pla mig llarg “tallat” 
     de Mona (dona).

        Contrapicat lleugerament per veure el “combat” 
        verbal e irònic entre pare i filla.

       L’espectador està a l’alçada dels ulls col·locat 
            perfectament per veure les reaccions del pare i 
       la filla als comentaris de cadascun.Espectador 
       com a convidat de la trobada familiar.

             Enfoc centrat amb Margaret i Roger, situats 
             els dos en primer terme, a esquerra i dreta de 
             la imatge. La dona de Roger la trobem 
             col·locada al mig lleugerament desenfocada. 
                          Interès en Roger i Margaret. Elements de fons 
             desenfocats.
         
        Moma (esposa) col·locada en el centre geomètric de la imatge i serveix 
 alhora com a ‘element’ que permet separar la imatge en dos (Margaret esquerra - Roger dreta). 
 Cada membre familiar ocupant (en línea vertical) un terç. Importància de la mirada de Margaret 
 (punt fort) i també de la mirada de Roger (punt fort).

    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

        Panoràmica vertical lleugerament per veure com en 
        Roger saluda a la seva dona i filla, i just després, 
        la reacció d’aquesta última a la ‘brometa’ del seu pare.

     Inexistent.

            Artificial. Recreada. Llum interior de 
                        l’agència generada per les llums dels 
            passadissos.

      Neutres. Il·luminació a tots els personatges amb alguna 
      ombra al personatge de Sterling (part esquerra de la cara 
      i ombro).

            Llum suau a tota la part esquerra i central 
            (Margaret i Moma). Algú d’il·luminació en 
                        el Roger però també amb alguna ombra.

     Llum d’oficina que pot ajudar a marcar el distanciament 
     entre pare i filla. Perceptible una petita diferència 
     d’il·luminació entre pare i filla. 

           Gravat

 Efectes sonors de l’agència. Parlem d’activitat. Ambient de treball: 
 màquines d’escriure, telèfons, gent xiuxiuejant, etc.

  Inexistent. 
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        Roger Sterling

        1        6           Babilonia

                     24:37-25:00

 Moviment sensual i d’atracció de Joan cap als homes (publicistes) 
 que estan observant el ‘brainstorming’ de les noies i els 
  pintallavis des de la sala situada darrera el mirall. Important la 
 reacció de Roger al moviment i sensualitat de la Joan; una 
 sensualitat que tenia un únic i clar receptor: en Roger. 

    
      Pla mig curt de Joan i pla mig llarg de Roger.

        Recte. Estem davant una posició que, encara que a 
        l’empresa siguin soci-cap de secretaries, en les imatges 
        estan d’igual a igual. Idea de seducció.

      A l’alçada de l’espectador. L’espectador és col·locat 
           com si fos en Roger (en una) i la Joan (en l’altra) 
      observant-se amb els seus propis ulls.

             Enfocament de Joan i la seva mirada; una 
             mirada que traspassa el doble mirall. 
             Desenfoc de la Peggy i del fons de la sala. 
             Enfocament e interès amb en Roger de cara a 
             veure la seva reacció a la ‘provocació’ 
                          sensual de Joan.

        Joan com element central en la imatge. Importància de 
        la seva mirada i els seus gestos destinats als homes i 
        en especial a un: en Roger. Roger col·locat a la part 
        esquerra ocupant-la gairebé tota. Importància de la seva 
        mirada i del gest de la mà. Roger petrificat davant de la 
        sensualitat de Joan.

        Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

         1. Lateral d’esquerra a dreta seguint a la Joan. Interès 
         en la seva mirada al mirall i el seu gest sensual 
         (baixant la càmera enfocant el seu ‘cul’). 
         2. Panoràmica vertical de baix a dalt per remarcar la 
         posició de Roger.

          Zoom-in cap a Roger després de que Joan finalitzi la seva ‘
     provocació’ sensual. Roger petrificat sense poder fer un glop 
     al whisky.

            
             Artificial. Recreada. Llum de sala de reunions 
           o sala de treball. L’altra sala a les fosques on els 
           publicistes valoren i veuen el ‘brainstorming’. 

           Neutres. Colors que donen alegria, moviment, dinamisme, 
      moment de ‘desconnexió’, etc. versus l’altra sala on trobem 
      colors foscos, amb contrastos, sense llum, etc.

            Suau e il·luminada on permet que la Joan 
            pugui exhibir-se a la ‘màxima’ expressió 
      (sensualment). Sala amb contrastos i sense llum directa, 
      il·luminada per la llum procedent de la sala on es fa el 
            brainstorming.

     Llum neutra i viva versus Sala sense llum que deixa el 
     personatge petrificat. Permet veure les intencions i/o 
     pensaments dels personatges.

           Gravat

 
 Efectes sonors d’elements de la sala: copes, cafetera, noies 
  xiuxiuejant, etc. Magnifica la idea del ‘brainstorming’.

 
 Música de piano -> Sensual, eròtica, etc. Com si fos de bar de cites i/o 
 d’espectacle d’adults. 207



        Roger Sterling

        1         6           Babilonia

           44:27

 Separació - Distanciament entre l’espai públic i l’espai privat. 
 Relació extramatrimonial entre en Roger i la Joan. Són amants 
 però a l’exterior actuen com si fossin dos desconeguts.

     Gran pla general amb la visió de l’entrada del hotel i de la Joan 
     i en Roger separats com si fossin dos desconeguts.

        Càmera recte. Inclinació donada (visió del pla) per 
        l’enquadrament i situació del hotel (en un carrer amb 
        pujada). 

      Personatges col·locats una mica més baixos respecte dels 
            ulls de l’espectador per tal de veure ‘clarament’ la idea de 
      separació, de ser uns desconeguts, etc.

             Enfoc centrat en l’entrada i façana del hotel 
             que ens permet veure el distanciament (farsa) 
             que porten a terme els personatges. Desenfoc 
             del hotel, el interior d’aquest i dels clients 
             que es poden identificar a la imatge.

                 Pla gairebé simètric. Porta d’entrada del hotel com element separador 
         (divisor) de la imatge. Entrada del hotel col·locada en el centre geomètric 
         de la imatge. Joan (part esquerra) en el punt inferior-esquerra i Roger en 
         el punt inferior-dret (Regla dels Terços). Diagonal que va d’esquerra a 
         dreta. Columnes del hotel que generen una idea de gàbia o habitació on els 
         personatges estan sols, separats i sense contacte.

    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

              Inexistent.

         Inexistent.

     Inexistent.

            Natural i Artificial. Llum de negre nit amb 
            il·luminació procedent de l’entrada del hotel. 
            Idea de relació extramatrimonial bruta i fosca.

      Foscos. Representació de la nit amb una mica de càlidesa 
            donada per la llum d’entrada del hotel i la llum del seu hall.

             Llum contrastada (moltes ombres) per la 
             situació amb una mica de càlidesa a les 
             columnes i entrada del hotel.

     Personatges ‘foscos’ i camuflats (o menjats) per la nit que 
     magnifica la idea d’acció fosca (o mal vista): la relació que 
     tenen ells dos. Gent ‘fosca’ en l’àmbit públic.

                      Gravat

 Àmbit públic. Efectes sonors del carrer, cotxes, trànsit, en Roger fent 
 servir un encenedor, etc. Finalment silenci entre ells.

 Tema muscial ‘Babylon’ de Don McLean. Tema solemne i fantàstic. 
 Cant tradicional que permet acostar-nos als pensaments, reaccions i 
 emocions dels personatges.
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        Roger Sterling

        1         7           Devolviendo el golpe

           05:27

 Invitació de Sterling a Draper per anar de copes la nit abans de 
 marxar de pont amb una corresponent burla, menyspreu e ironia de  
 Sterling cap a Campbell quan, abans de marxar, aquest últim fa 
  acte de presència per unir-se a la conversa de Sterling i Draper.

     Pla conjunt de Draper i Sterling. Pla mig curt de Draper i 
     pla mig curt de Sterling.

        Recte però amb un lleuger contrapicat per donar 
        superioritat a aquests dos publicistes.

      Una mica més amunt de l’alçada dels ulls de l’espectador. 
      Mirada al fons dels protagonistes però amb un somriure 
            irònic per la burla feta a Campbell.

             Enfocament concentrat en aquests dos 
             personatges. Potser en aquest instant Draper 
             (com a protagonista de la sèrie) té una mica 
             més d’enfocament. Les làmpades, el sostre i 
             la paret de l’entorn s’identifiquen però estan 
             una mica desenfocats.

                 Separació de la imatge per una línea vertical 
         ‘imaginaria que uneix els dos llums del sostre. 
         Part de l’esquerra amb Draper amb el seu somriure 
         irònic situat un dels punts forts de la imatge. 
         Importància també de la gestualitat facial de Sterling.

    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Tràveling de la càmera cap enrere per veure com en 
              Roger i Draper fan la burla a Campbell i marxen amb 
       un somriure de satisfacció.

         
        Inexistent.

     Inexistent.

            Artificial. Recreada. Llum d’oficina provinent 
            de les llums del sostre i alguna del lateral 
                        (provinent dels despatxos).

      
      Neutres. Colors que permeten donar vivacitat, 
      dinamisme i llum a l’agència.

             Suau. Els personatges estan banyats de llum. 
             Es poden identificar una mica d’ombres en el 
             sostre (part del darrera de Draper).

          Llum càlida a la part dreta i centre (on estan els personatges) 
     i una mica més freda i amb algun contrast a la part esquerra i 
     sostre de l’agència. 

           Gravat

 Inexistents. Importància del diàleg i burla de Sterling cap a Campbell.

 Inexistent.
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        Roger Sterling

        1         7           Devolviendo el golpe

           44:31

 Roger Sterling queda “humiliat” quan Draper porta a terme la seva 
 venjança (amb l’ajuda del ascensorista) per el intent de seducció 
 de Roger cap a la seva dona Betty la nit anterior. La venjança per 
  intentar “entrar el ‘coche’ en el garaje equivocado”. 

     Pla conjunt de Draper i Sterling. Pla mig llarg de Draper 
     i pla mig llarg (assentat de Sterling).

        Picat. Veiem com la càmera està lleugerament picada 
        el que permet restar ‘poder’ a Sterling. Magnifica la 
        idea de derrota de Sterling.

      Una mica més elevat respecte els ulls de l’espectador. 
           Podem veure la mirada victoriosa de Draper i la mirada 
      ‘perdedora’ de Sterling.

             Enfocament centrat en Draper per donar 
             la importància a la de guanyar la venjança 
             ideada contra Sterling. Sterling, ‘fet pols’ 
             i cansat, amb un petit desenfoc. El fons, la 
             recepcionista i l’entrada de l’agència de 
                          publicitat es poden identificar però estan 
             lleugerament desenfocats.

         Importància de Draper que ocupa tot el terç central 
         de la imatge a diferència de Sterling reduït a una 
         petita part del costat esquerra. El terç de la dreta el 
         veiem ocupat per l’entrada i hall de l’agència. En 
         aquesta imatge podem identificar qui és el ‘peix gros’. 

        Normal (entre 35-50mm.). Equival al a visió dels humans.

       Inexistent.

        Inexistent.

     Inexistent.

            Artificial. Recreada. Llum de l’agència 
            provinent de les làmpades del sostre i 
            dels despatxos.

           Neutres. Llum blanca neutra però amb algunes zones 
      amb un color blanc més fred.

            Llum suau. Genera una sensació agradable 
            a la vista i genera vivacitat i alegria a 
            l’oficina. La llum rebotada sobre la fusta 
            genera càlidesa i benestar.

     Llum suau a la banda dreta i entrada de l’agència mentre 
          que la veiem una mica més contrastada a l’esquerra marcada 
     per la imatge del Roger Sterling ‘derrotat’.

           Gravat.

 Efectes sonors d’agència: màquines d’escriure, telèfons, gent de 
 treball, etc. Ambient de treball i dinamisme.

 Tema musical de “Botch-A-Me” de Rosemary Clooney -> Cançó amb 
  sentit de swing i un cant molt cuidat. És un tema que desprèn alegria i 
   que remarca el moment còmic viscut per Sterling al vomitar davant dels 
  directius de la United Fruit Company. Satisfactòria venjança de Draper.  
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        Roger Sterling

        1         10         El puente

           27:07

 Jugant amb una de les bessones que s’han presentat al càsting. 
 Tracte burlesc d’ell cap a la noia per la seva posició social, 
 estatus i poder a l’agència. Observem el que veritablement són 
  les dones (un juguet - un trofeu) per a Roger.

     Pla conjunt de Sterling amb Mirabelle, una de les dues 
     germanes bessones que es presenten a un dels càsting.

        Angle recte. La càmera deixa d’enquadrar a Draper i 
        Eleonor que estan rectes per captar l’entrada de Sterling 
        jugant amb la segona de les bessones.

      Personatges col·locats a l’alçada correcta respecte de 
            l’espectador. Tot i concentrar-se els actors a la part 
      dreta de la imatge, en termes d’alçada estan correctament 
      col·locats a ulls de l’espectador.

             Desenfoc de les cames de Draper i d’Eleonor 
             assentats en el sofà per concentrar l’enfoc 
             en Sterling i Mirabelle que apareixen en 
             pantalla.

                 En aquest pla l’acció i/o interès recau a la part dreta de la imatge; una 
         part on trobem a un Sterling ‘burlesc’ situat a tocar d’n dels quatre punts 
         forts de la imatge (Regla dels Terços). Per tal que la imatge no quedi 
         desequilibrada, trobem en el centre (i centre geomètric) el sofà i la taula. 
         I per acabar de perfilar l’equilibri de la imatge, les cames de Draper i 
         Eleonor desenfocades però que serveixen per indicar que ells segueixen 
         presents a la sala.  

      Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Tràveling lateral d’esquerra a dreta que permet 
       veure com en Roger està cavalcant sobre Mirabelle. 
       Joc burlesc de Sterling.

         Panoràmica vertical quan en Roger ja ha entrat 
         amb la bessona al seu despatx.

     Inexistent.

                        Artificial. Recreada. Llum del despatx 
            de l’agència apagada. Només hi ha una 
            petita llum que il·lumina la paret.

      Foscos a excepció de la llum lateral de la part dreta 
      que és d’un color blanc-blau -> tonalitat freda.

            Imatge contrastada. Càlida amb moltes 
            ombres. Molta foscor a la part esquerra 
                        de la imatge, una mica més degradada 
            en el centre i ja més freda a la dreta.

     Llum (o situació) d’intimitat, joc, erotisme diversió, etc. 
     Àmbit de la privacitat en el lloc professional.

           Gravat

 Música que sona en la ràdio del despatx. És una música que desapareix 
 quan Draper surt del despatx amb una de les bessones, Eleonor, amb la 
  idea de marxar cap a casa.

 Inexistent. En aquest cas la música va vinculada a l’efecte sonor de la 
 ràdio que està sonant en el despatx, per ambientar la situació de broma, 
 jocs i relacions sexuals.
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        Roger Sterling

        1        10          El puente

                     35:01-35:45

 Roger Sterling ingressat després de patir un principi d’infart. 
  Roger mig plorant confessa a la seva dona que l’estima. Entra la 
   seva filla amb els ulls vidriosos i sense dir res, s’abraça al seu 
  pare. Idea d’unió familiar TOT i les mentides que amaga Roger.  

     Primer pla de Sterling i escorç de Moma (la seva dona). Pla conjunt de la família 
      Sterling. Pla mig llarg de Margaret i de Mona mentre que de Roger veiem un escorç 
      des del llit.

        Recte però amb un lleuger picat per mostrar un cert grau de debilitat cap a 
        Roger. A la segona imatge un lleuger contrapicat per veure la posició de 
        preocupació verdadera de la filla i la dona mentre Roger està al llit gairebé 
               destrossat.

      A l’alçada dels ulls en la primera imatge (veure la confessió -reacció de Roger) 
      però més baixa en la segona; gairebé com si l’espectador fos un ‘familiar 
      fantasma’ que està al costat d’en Roger i observa la reunió/unió familiar.

              Enfocament centrat en la cara i mans de Roger. Confessió 
              mig plorant. L’esquena i cabells de Mona amb un grau de 
              desenfoc. Enfoc centrat en la part central de la imatge de 
                          cara a veure les cares i reaccions dels tres membres Sterling.
        
        Cara de Sterling i mans de Mona ocupant la part dreta de la imatge. Mirada 
        i barbeta de Rogr en els dos punts forts de la imatge i en el centre veiem 
        la poca distància que hi ha entre en Roger i la Mona, aquesta última 
        col·locada a la part esquerra de la imatge. Cada membre col·locat en un 
        terç de la imatge. Importància de la cara i la mirada de Margaret i la 
                reacció del seu pare (punt forts) sota l’atenta mirada de la mare col·locada 
        al centre de la imatge.

    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans. 

       
        Inexistent.

        Petita panoràmica d’esquerra a dreta per enquadrar bé a 
        Roger i la Mona quan aquesta l’acaricia i el consola.

          
     Inexistent.

            Artificial. Recreada. Llum d’habitació d’un 
            hospital. Llum procedent de la làmpada 
            col·locada sobre el cap i llit d’en Roger. 

      Blanc. Llum molt freda provinent de la làmpada de la 
      habitació. Moltes zones sense il·luminar i amb colors 
            apagats.

            Imatge amb llum freda (blanca) però treballada 
            amb la intenció d’aconseguir calidesa familiar. 
            Una calidesa aconseguida per les reaccions, les 
            frases però sobretot per la llum.

     Zona amb una mica de llum a la part del cap d’en Roger i en el 
     passadís del hospital però molt ‘invaïdes’ les dos imatges per 
          ombres (especialment la mare i la filla). Zona esquerra de les 
     cares de Margaret i Mona il·luminades per una petita llum.

           Gravat

  Efectes sonors molt breus i concrets: porta de la habitació i algun 
  ‘efecte’ de màquina d’hospital. Interès en els diàlegs i reaccions de 
   Roger, Mona i la seva filla. Abraçada grupa i llàgrimes entre la familia 
   Sterling.

  Inexistent en les imatges però quan la càmera enfoca a Draper observant   Inexistent en les imatges però quan la càmera enfoca a Draper observant 
  l’escena familiar comença a sonar ‘suaument’ un tema gairebé amb tocs  
  lírics, d’unió familiar, ternura i amor.   212
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1,12:00-15:25/1,35:59-38:05/2,07:23-08:47/2,22:51-25:38/2,34:36-34:47/2,38:11-38:15/3,04:46-07:49/4,12:46-15:27/4,29:52-31:38/6,15:33-17:22/6,20:37-21:48/6,22:20-26:00/6,32:19-33:31/8,09:48-
11:05/8,13:01-17:29/8,20:05-20:43/8,27:13-28:44/8,32:18-34:37/9,13:01-14:17/10,08:47-12:02/10,19:32-20:21/11,02:24-05:39/11,17:37-17:50/11,26:27-27:38/11,31:59-35:02/12,06:38-07:13/
12,08:51-09:50/12,12:01-14:32/12,15:14-15:26/12,19:55-20:45/13,32:40-38:32/

                       1,12:06/2,07:23/3,04:46/4,12:46/4,29:52/6,24:25/6,32:22/9,13:01/10,08:47/10,20:07/11,02:24/11,17:37/11,31:59/13,32:40/

                                              1,36:11/2,07:23/2,22:51/3,04:46/4,12:46/4,29:52/6,20:37/6,22:20/8,04:48/8,09:48-11:00/8,13:01/9,13:01/10,08:47/10,19:32/11,02:24/11,17:32/11,26:27/
                       11,31:59/12,06:38/12,08:51/12,12:10/12,19:55/13,36:00/

                       4,12:46/4,29:52/8,13:01-13:42-14:22/8,27:20/8,32:18/10,08:47/13,32:40/

8,06:15-07:03/8,09:53-10:39/8,13:28/8,20:26/8,28:40/8,33:11-33:36-33:47-34:11/

      1,13:11-13:35-13:54-14:43/2,24:16/3,05:08-07:08/4,15:26/4,31:39/6,16:01/6,23:16/8,17:17/9,14:11/11,02:38/11,04:16/12,20:23/

1,37:48/

11,12:46/1,14:11/1,36:11-36:42/8,11:00/8,20:43/8,33:37-33:46-33:58-34:15/9,14:11/

SALVATORE ROMANO
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        Salvatore Romano

        1         1           El humo ciega tus ojos

          12:00

 Presentació del personatge de Salvatore Romano. Interessant el 
 comentari que fa al entrar al despatx de Don Draper, la postura
 corporal al obrir la porta i en especial la seva mirada.

       Pla americà. Acció física de Salvatore d’entrar al despatx 
     (inclinació del cos).

        Recte. Com si l’espectador assumís el paper de Don    
        Draper i veiés entrar Salvatore al seu despatx.

       Ulls de Salvatore en direcció (mirant) el que representaria
       ser la panxa (i/o cos) de Don Draper.

                          Enfocament concentrat en la porta i en la   
             figura de Salvatore. La taula i la porta del   
             darrera desenfocats.

                 Marc de la porta com element que divideix la imatge.   
         Línies verticals de les parets, la porta... Posició del   
         cos de Salvatore a la part dreta de la imatge. Mà dreta  
         a poca distància del centre geomètric i la mirada (cap)  
         a tocar un dels considerats punts forts de la imatge.

    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

                Un cop ha entrat, seguiment lleuger a Salvatore i als   
          seus comentaris. Moviment de dreta a esquerra.

     Inexistent.

            Artificial. Recreada. Llum que entra per la 
            finestra del despatx de Don Draper i de les   
            llums dels passadissos de l’agència.

           Neutres. Colors que permeten donar vivacitat, dinamisme i   
      llum a l’agència.

            Llum suau amb tocs de contrast (pocs) a la part  
            esquerra de la imatge.

     Neutra a la part central de la imatge (panells de la paret) i   
     una mica més freda i càlida en els laterals de la imatge.

           Gravat

  
 Porta, màquines d’escriure... So ambient de gent treballant a l’agència.

 Música extradiegètica de reflexió per a Don instants abans d’entrar   
 Salvatore. Desapareix totalment al obrir-se la porta. 215



        Salvatore Romano

        1         1           El humo ciega tus ojos

          14:07

 Salvatore Romano escoltant les conclusions de l’estudi sobre el
 tabac i realitzant una burla sobre les formes de viure i el desig    real de voler exactament allò considerat oposat. Un “pensament 
 clau” en el seu personatge.

     Pla mig a l’altura del pit de Salvatore Romano.

        Recte però lleugerament contrapicat per donar un cert 
        ‘aire’ de superioritat al publicista davant la abogada.

      Ulls desviats cap a la taula de Draper (dirigint la 
      mirada a la abogada del informe) però situats a 
      l’alçada de l’espectador.

                          Poca. Enfocament centrat en el personatge de  
             Salvatore i en els seus comentaris. Desenfo- 
             cament del fons (exterior).

         Mà, vas, boca i mirada situats a la part central de la   
         imatge. Personatge col·locat en el 2n terç de la imatge,  
         entre la cortina i la finestra. Línies verticals i horit-  
         zontals de la reixa de la finestra i dels marcs.

         Normal (entre 35-50mm.) Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

        Inexistent.

     Inexistent.

            Artificial. Recreada. Llum exterior del carrer  
            que entra per la finestra del despatx de Don   
            Draper.

           Clars. Colors entre blaus-blancs per interpretar-se com a    
      colors del cel (exterior) de New York.

            Llum suau amb ‘tocs’ de contrast a la part 
            de la cortina generats per l’ombra (figura) 
            de Salvatore.

     Neutra a la part esquerra i dreta de la imatge. Genera vitalitat  
     i ‘vida’ al despatx de Don Draper.

                      Gravat

 Lleugerament es pot escoltar el so ambient de l’exterior (carrer) com   
 també, a un nivell molt baix, els efectes de so de l’agència. Per donar  
 realisme.

 
 Inexistent. 216



        Salvatore Romano

        1         1           El humo ciega tus ojos

          36:42

 Mirada d’atracció, fascinació i desig de Salvatore cap als clients 
 (especialment homes) del bar de cites en el que celebren el 
 comiat de solter de Campbell. 

      Primer pla de Salvatore + Primer pla de la noia.

        Recte. És Salvatore qui mou el cap (gestualitat) per    
        admirar amb atenció el panorama d’homes que hi ha    
        en el bar de cites.

      
            Alçada dels ulls. Important l’acció que fa Salvatore de mirar  
      fora de camp (atracció cap als homes).
      
             Enfoc realitzat de dreta a esquerra per 
             remarcar la importància de Salvatore (en 
                          els seus comentaris) e instants  després la   
             reacció de la noia. Desenfoc de Harry     
             (publicista) per donar-li menys importància.
        
         Cadascun dels tres personatges en un terç de la imatge.  
         Importància de la noia (centre) per donar lloc a la 
         reacció i pensament en veu alta de Salvatore. Línea 
                 vertical de la columna i línea horitzontal de la petita 
         paret situada darrera en Harry.

     Normal (entre 35-50mm). Equival a la visió dels humans.

        Inexistent.

         Inexistent.

     Petit zoom-in cap a Salvatore. Gairebé no és percep.

            Natural (local nocturn) i Artificial.

            Llum ‘blanca’ càlida però molt projectada a l’esquerra 
      de la imatge. La falta de llum marca a Salvatore la idea 
      de dualitat que marca la seva masculinitat.

             
             Contrastada (sobretot a la zona de Salvatore) 
             i una mica més suau a la zona desenfocada de  
             Harry.
          
     Càlida a la part esquerra i més contrastada en la part de 
     Salvatore. Llum cential i lateral que permet crear ombres 
     a la cara i un estil d’il·luminació vinculada a la intimitat, 
     la reflexió, la diversió, etc.

           Gravat

 Efectes sonors d’ambient que reforçen el realisme.

  Música d’ambient i/o d’espectacle típica d’un bar de cites. Música    
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        Salvatore Romano

        1         2          El tocador de señoras

          22:59

 Mirades ‘indiscretes’ de Salvatore cap als seus companys. Parlem  de gestos, senyals i formes de moure’s que delaten la seva 
  veritable condició sexual.  

      Pla mig conjunt de Salvatore juntament amb Ken i Paul.

        Recte. A l’alçada dels ulls però amb una mica de 
        contrapicat.

      
      Ulls en diagonal (d’esquerra a dreta). Ulls de Salvatore 
      situats a la part central de la imatge.

                          Enfocament a la figura de Salvatore. 
             Els altres 2 publicistes s’observen bé 
             però presenten un lleuger desenfocament.

         
                 Els 3 personatges col·locats en diagonal (d’esquerra a  
         dreta) i cadascun d’ells ocupant un rectangle vertical  
         (terç) de la regla de la terços. En el terç central, el   
         personatge de Salvatore.

     Normal (entre 35-50mm.). Equival a l’angle de visió dels     
     humans.

        Inexistent.

                Petita panoràmica per enquadrar els 3 publicistes.

     Inexistent.

            Artifical. Recreació d’un despatx amb vistes a  
            l’exterior.

      Llum groguenca rebotada a la paret de fusta i una de color   
      blanca neutra a l’exterior (dreta de la imatge).

            Llum neutral (sobretot a la part esquerra) 
                        amb tocs de contrast lleus a la cara dels 
            publicistes.

     Neutra. Llum cenital (llum de sostre) i lateral, aquesta última  
     provinent de la recreació de la finestra exterior del despatx.

           Gravat

 Només diàlegs entre els publicistes.

 Inexistent. Aquí té importància la comunicació no-verbal. 
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        Salvatore Romano

        1         2          El tocador de señoras

          34:44

 Gestualitat, postura corporal i forma de caminar del Salvatore al
 anar a parlar amb la Peggy i avisar-la de que, en el cas de que el
 busquin, informi de que ell ha marxat (escapat) fa estona.

     Pla mig llarg de Salvatore juntament amb un pla mig lateral de 
     la Peggy.

        Recte però amb una mica de contrapicat per marcar 
        superioritat i jerarquia.

      Ulls de Salvatore mirant una mica cap avall per tal 
            de dirigir-se a la Peggy. Alçada correcta a nivell       
      d’espectador.

             Enfocament centrat en la figura de Salvatore  
             i en la part esquerra de la cara de la Peggy.  
             El fons, tot i està lleugerament desenfocat,  
             s’identifica sense dificultat igual que les   
             persones que es poden observar.

                 Salvatore col·locat en el centre de la imatge. Mà i 
         cap d’aquest situats en dos dels punts considerats 
         forts (Regla dels terços). Línies dels plafons dels    
         sostre s’uneixen cap a la sortida (punt de fuga). Les   
         línies verticals poden arribar a fer petites divisions 
         en la imatge.

      Normal (35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

              Petit tràveling de dreta a esquerra per veure arribar a 
       Salvatore i enquadrar-lo amb Peggy.

        Inexistent.

     
     Inexistent.

                        Artificial. Llum recreada per donar realisme a  
            l’agència. Cap sensació en aquesta imatge de   
            llum provinent de l’exterior.

      Blancs neutres procedents de les llums del sostre. Zones    
      d’ombres a la part allunyada (fons) de la imatge.

            Suau. Lleuger contrast a la paret del fons i 
            esquena de Salvatore.

          Neutre. Llum cenital (del sostre) i alguna lateral per remarcar  
     la part esquerra i mostrar bé el gest ‘afeminitat’ de la mà de  
     Salvatore.

           Gravat

 Telèfons, màquines d’escriure, gent parlant... Ambient d’oficina i 
 treball.

 
  Inexistent. 219



        Salvatore Romano

        1         4          New Amsterdam

          30:02

 Contraposició Don Draper - Salvatore. Don amb una postura de
 decisió, dominant, forta, etc. mentre que Salvatore té una posició
 gairebé de maniquí, de mostrar-se i de voler agradar (atraure) als     altres.

     Pla mig curt de Salvatore i de Don Draper

        Recte però amb un lleuger contrapicat per donar 
        superioritat i poder als publicistes davant del client.

      Ulls de Don una mica més alts respecte de l’espectador 
      però dirigint la mirada cap avall a la taula, on està el 
      client observant-los.

                          Enfocament normal. Centrat en Don i 
             Salvatore que està al costat. Desenfoc 
             en el fons (recreació de l’exterior) i 
             així remarcar la importància i posició dels   
             personatges.
          
         El marc de la finestra (situat entre en Don i el 
                 Salvatore) divideix la imatge en dos. Don ocupa 
         la totalitat de la part esquerra mentre que Salvatore,   
         una mica encongit i petit, el trobem col·locat 
         com un maniquí.

     Normal (35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

         Inexistent.

          Inexistent.

            Artificial. Recreada. Llum que entra per la 
            finestra situada darrera dels personatges. 
            Llum de dia de l’exterior.

      Neutres que permeten donar naturalisme a la sala. Tocs     
      d’ombres i contrast (lleu) a la part dreta dels personatges.

                        Llum suau amb tocs de contrast generats per la  
            cortina que tapa i frena el pas de la llum.

     Neutra a 3/4 parts de la imatge generada per la llum que passa  
     per la finestra exceptuant la part del darrera d’en Don     
     (esquerra de la imatge) que presenta una mica de sombres i   
     contrastos. 

           Gravat

  Només diàlegs dels personatges.

 Inexistent.
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        Salvatore Romano

        1         6          Babilonia

          21:21

 Gestualitat e inclinació (postura) del cos al mostrar els cartells 
 als seus companys. Important la gestualitat de les mans al mostrar 
 i parlar dels dibuixos fets a pintallavis Belle Jolie.

     Pla mig llarg de Salvatore i pla mig curt d’en Fred Rumsen.

        Recte. Com si l’espectador assumís el paper d’un tercer  
        publicista que entra a la reunió.

      Rumsen amb els ulls a l’alçada dels espectadors i els ulls 
      de Salvatore una mica més elevats però mirant a la taula.

                          Salvatore i Rumsen enfocats (juntament amb  
             el coll de la botella situada en primer terme)  
             i les cortines lleugerament desenfocades.

         Importància de Salvatore que ocupa 2/3 parts de la    
         imatge. Important la mà i la cara al trobar-se en els   
         punts forts d’una imatge (del costat esquerra).

     
        Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

        Inexistent.

         Inexistent.

      Inexistent.

             Artificial. Donar la sensació d’altura 
             (edifici)i de dia clar i fantàstic a la 
             ciutat de Manhattan.

            Llum blanca (gairebe blavosa) procedent del carrer.

             Llum suau en el punt d’origen però que genera  
             contrastos i ombres al despatx

     
     Neutre però amb algun lleu contrast (part esquerra 
     de Salvatore). Llum lateral procedent de la finestra.

           Gravat

  So ambient de l’agència (molt suau). Efectes de màquines d’escriure,   
 telèfons que sonen, etc. Creació de realisme.
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        Salvatore Romano

        1         8          El código del vagabundo

          09:53

 Atracció i mirada d’enamorament de Lois Sadler cap a Salvatore.
 Interès del gènere femení cap a ell.

     Pla mig curt de la Lois Sadler.

        Recte. Ens situem davant d’ella per veure la seva 
        reacció al sentir i aparèixer Salvatore Romano.

      Alçada dels ulls en relació a l’espectador. La mirada i    
      somriure de la Lois es situen al centre de la imatge.

                          Enfocament de la noia per donar interès a ella  
             i a la seva reació (’enamorament’ i atracció).  
             Desenfoc de la porta i la paret situats al seu  
             darrera.

         Noia col·locada en el centre de la imatge (terç 
         central). Important la posició dels ulls i el somriure,  
         ambdós col·locats en dos dels considerats punts 
                  forts (Regla dels Terços) i gairebé a tocar del 
         centre geomètric.

      Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

        Inexistent.

        
         Inexistent.

      Inexistent.

                        Artificial. Recreada. Llum del sostre del 
            Departament d’Art i llum afegida per les 
            llums petites dels escriptoris dels dibuixants.

      Colors suaus que generen tranquilitat, descans, 
      concentració... Combinacijó que permet ressaltar 
      el somriure de la Lois (juntament amb la roba que 
      vesteix).

                         Llum suau que aconsegueix calidesa  
             al despatx.

     Càlida. Aconseguida sobretot mitjançant la combinació 
     de colors dels elements de l’entorn juntament amb la 
     roba de la Lois. 

           Gravat

  Molt suaument podem escoltar efectes sonors vinculats a l’agència    
 (ambientació) de cara a aportar realisme i veracitat a l’espai.
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        Salvatore Romano

        1         8          El código del vagabundo

          13:28

 Atracció i mirada d’interès (dissimulada) del representant de Belle 
 Jolie cap a Salvatore. Interès i seducció del gènere masculí cap a 
 ell. 

     Pla mig dels dos clients, representants de l’empresa Belle    
     Jolie.

        Recte. L’espectador pot situar-se com si fos un 
        publicista més present a la reunió.

      Ulls dels dos clients / representants (especialment 
      el jove) col·locats a la part central de la imatge i a 
            l’alçada dels ulls dels espectadors.

             Enfocament concentrat en els 2 personatges.  
             Elements d’atrezzo butaca del davant i 
             objectes del darrera) desenfocats.

                 Línies verticals (làmpada, marcs de fusta de les parets,  
         estanteria dels fons, etc.). La línea de la paret separa  
         gairebé la imatge en 2 (Pers. 1 i Pers. 2). Important la  
         mirada del jove representant cap al fora de camp (on   
         està en Salvatore). Mirada situada en un punt fort de la  
         imatge.

    Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

               Inexistent.

        Inexistent.

     Inexistent.

             Artificial. Entra la llum per la finestra situada  
             darrera els publicistes de Madison Avenue que  
             parlen però sense que la llum arribi massa als  
             representants. 

           Colors freds marcats per la roba, l’entorn, la poca llum que  
      arriba als representants de Belle Jolie, etc.

            Llum atrevida i contrastada. Afavoreix la    
            mirada d’atracció del client a Salvatore 
            llançada de forma indirecta e imperceptible 
            als publicistes però no als espectadors.

     Freda. Sembla transmetre una idea de distanciament entre 
          els clients (representants) i els publicistes en relació a la   
     campanya i el seu enfocament.

          
           Gravat

 Inexistent

 Inexistent
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        Salvatore Romano

        1         8          El código del vagabundo

          20:43

 Discurs emocional. Salvatore mostrant-se ‘distant’ i/o indiferent
 amb la invitació de Lois a la festa de celebració per l’èxit de 
 Peggy. És veu com si Salvatore estigués pensant en un altre lloc. 

     Pla mig de Salvatore sentat i pensatiu a la taula.

        Recte. Personatge col·locat a l’alçada de l’espectador.

      Alçada correcta dels ulls respecte de l’espectador. Gairebé 
      a tocar del centre geomètric de la imatge.

             Elements en primer terme enfocats. 
             Enfocament a Salvatore, personatge 
                          sobre el que recau la importància i 
             pes del moment (per intentar “veure” 
             que pensa i reflexiona). Desenfoc del 
             fons (Departament d’Art.)
             
                  Personatge centrat (2n terç de la imatge). Mirada    
         d’infinit i mà situades al centre geomètric de la    
         imatge. Línies rectes importants per marcar/separar   
         els espais i els elements.

     Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

        Inexistent.

         Inexistent.

           Inexistent.

            Artificial. Recreació de l’oficina. Solitud i   
            moment de pensament i/o reflexió.

      Colors clars i vius en el fons (Entrada del Dep.) però més 
      reflexius i “ocults” al entrar al despatx de Salvatore. 
      Magnifica la idea de pensament i permet a l’espectador 
      realitzar una ‘petita’ introspecció cap al personatge.

                         Suau en el fons (amb el verd de la porta,el 
             taronja de la paret, el rosat de del vidre    
              transparent) però molt de contrast en primer   
             terme (taula, zona de la planta, cadira i 
             figura de Salvatore).

     Càlida al fons però més freda i reflexiva a la zona de 
     Salvatore. Reflexió del personatge.

                      Gravat

 Inexistent.

 Inexistent.
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        Salvatore Romano

        1         8          El código del vagabundo

                      33:23

 Proposta, insinuació i tocament de mans (carícia) de desig per 
 part del representant cap a Salvatore. Reacció de Salvatore i 
  pensaments/visions que té ell sobre això que està passant. Desig 
 vs Inmoralitat -> Acció mal vista per la societat del moment. 

     Primer pla en escorç del representant de Belle Jolie, primer 
      pla de Salvatore i pla detall de les mans.

       
       Recte però desviat una mica cap a l’esquerra per ‘amagar’ al representant i  
       centrar la imatge en Salvatore. Pla de les mans una mica picat per facilitar a  
       l’espectador l’acció de les mans i la insinuació.

           Normal. La càmera enfoca a l’alçada dels ulls. Però en el cas del pla detall, la   
      càmera s’eleva lleugerament per facilitar a l’espectador l’acció de les mans. 
      Significa el inici d’un canvi en la figura de Salvatore.

                         Representant d’esquenes desenfocat. Salvatore i el contacte de  
             les mans enfocats. Desenfocat també les persones del bar i   
             també els elements de l’entorn. Pes que recau en l’acció de les  
             mans; unes mans, copa i peu de làmpada enfocats en el pla   
             detall deixant desenfocat la part corporal (braç) de Salvatore i  
             del representant. Important Acció - Reacció.

                Làmpada de la taula com element que separa en 2 la imatge i que alhora   
        serveix com objecte per reclamar l’atenció de l’espectador. Situada just 
        en el centre geomètric de la imatge. Mirada de Salvatore i cap del 
        represen tant ambdós situats en punts forts de la imatge. Contacte de les  
        mans (carícia) situada en el centre exacte de la imatge. Les 2 mans que es  
        toquen coincideixen amb els 4 punts forts de la imatge (Reg. dels Terços).
 
  Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

        Inexistent.

     Inexistent -> El canvi del pla conjunt dels dos a la taula al   
     pla detall és fa per tall.   

            Natural (Local Nocturn) i Artificial.

           Colors grocs-ataronjats. Il·luminats majoritariament per la   
      làmpada de la taula que és la que genera aquesta llum blanca  
      càlida i d’intimitat. 

            Imatge molt contrastada. Llum que magnifica 
                        la idea de intimitat, sensualitat, d’allò     
            prohibit, fosc, etc. però amb una llum blanca   
            de la làmpada que pot intuïr la idea de canvi i  
            calidesa.
     
     Freda i fosca en lo que respecta a la part dels homes, 
          però molt càlida, de proximitat i ‘sensible’ en la zona de les  
     mans a través de la llum generada per la làmpada de la taula.  
     Importància ‘clau’ de les textures que es dibuixen a les mans.

           Gravat

 Efectes sonors de coberts, copes, gent parlant i gaudint d’una vetllada,  
 etc. Idea de bar d’Hotel on la gent pot intimar, beure copes i passar   
 una bona estona. 

  Música de piano de fons que permet magnificar la idea de cita 
 romàntica per a parelles o persones que es volen conèixer. 225



        Salvatore Romano

        1        12           Nixon contra Kennedy

          13:15

 Representació de l’obra de teatre durant la festa a l’oficina.Joan
  després de fer-se el petó amb Salvatore ‘nota’ algú “especial”.
 Importància de les frases que mencionen Joan i Salvatore; són 
  frases que es poden identificar a la imatge REAL de Salvatore. 

     Primer pla de Joan Holloway juntament amb un primer pla de   
       Salvatore Romano.

        Recte. Angulació idònia per veure les mirades i 
        expressions facials dels 2 protagonistes.

      
           Ulls de Salvatore en direcció cap a on estan els ‘espectadors’  
      (publicistes) de l’obra que han improvisat. Mirada dubitativa  
      de Joan després de veure com Salvatore expressa la seva 
      masculinitat.
              Elements del fons desenfocats (làmpades,    
              parets, etc.) Enfocament concentrat en el    
              centre de la imatge: mirada i ulls de 
                          Salvatore + mirada i ulls de Joan.

         Línies verticals del fons que marquen l’espai. Línea   
         negra de la paret que divideix la imatge en 2. Part 
         esquerra ocupada per Joan i la seva mirada col·locada  
         en els punts forts del 1r terç. Salvatore ocupant tota 
                 la totalitat de la part dreta i una mica de l’esquerra,   
         situant la mirada i la cara en el centre geomètric de la  
         imatge. 
   
      Normal (entre 35-50mm.). Equival a la visió dels humans.

       Inexistent.

  

                 Inexistent.

      Inexistent.

            Artificial. Recreació dels despatxos i 
            passadissos d’una agència dels anys 60’.

      Neutres a la part de la Joan però amb ombres clares a 
      la part d’en Salvatore, guanyant llum a través de la 
      seva vestimenta.

                        
            Llum suau de fons (ambient dels anys 60’ de   
            l’oficina) amb tocs lleus de contrast a la part  
            esquerra de la cara d’en Salvatore.

     A mig camí entre neutra i freda -> La llum de Salvatore 
     magnifica la idea de que amaga alguna ‘cosa’.

           Gravat

  
 Aplaudiments dels treballadors al petó fet per en Salvatore a la Joan.  
 Orgullós Salvatore de mostrar la seva faceta d’home davant dels seus   
 companys. 

 Inexistent.
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ANNEX 5: Anotacions 1ª Temporada 
 
1- Anotacions relacionades al visionat de la 1ª Temporada 
 
Mad Men 1x01 “El humo ciega tus ojos” (46:38) 

 

• “Un término acuñado a finales de los años 1950 para describir a los ejecutivos de 

publicidad de Madison Avenue. Ellos lo acuñaron.” 

• Nervios, simpatic. Interès amb el tabac. “Amo fumar”. 

• Publicista. Visita una noia. Don Draper. Sexe amb la noia (Parella?). 

• Treballadors. Despatx de Campbell. Parella. Apunt de casar-se. Parla enamorat. 

• Draper i Sterling. Parlen de les idees de Lucky Strike i sobre jueus.  

• Pla de l’aspirina dissolvent-se. Efervescència. Don Draper pensatiu. Detall de la 

medalla de guerra. 

• “Que deportista cariño”. Salvatore. 

• Draper estirant-se al sofà. Pla de la mosca atrapada en el llum. Sorolls de bombes 

(Passat). 

• Aparició de Campbell. Paraules de burla a Peggy. Draper parla amb modals. 

• Lliçó de Draper a Campbell en relació al seu comportament. Campbell com a 

persona que aspira al lloc de Draper.  

• Sterling presenta a Draper com el millor publicista. Aconsegueix infiltrar un jueu a 

la reunió per agradar als clients de Menken’s. 

• Agència amb fama innovadora. Don demana respecte. Campbell parla amb cert 

menyspreu i/o arrogància inclòs als clients.  

• Draper marxa enfadat. Campbell el segueix. Campbell reconeix que vol el seu lloc i 

li demana ajuda per ascendir a l’empresa. Fa la pilota. Draper talla les seves 

intencions. Un cop a marxat Draper, Campbell insulta a Draper dient-li porc. Mirada 

d’odi de Campbell.  

• Reunió amb els de Lucky Strike. Sterling parla de mitjans, malalties, lleis… 

• Campbell al veure que no té res, presenta la seva idea basant-se amb una carpeta 

sobre salut que prèviament Don havia tingut a les seves mans i llançat a la paperera. 

Presenta la seva idea per aconseguir un ascens.  
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• Draper reacciona al escoltar el terme competència (Soroll + Pla apropant-se). Salva 

la reunió. Sterling alava les capacitats de Don Draper.  

• “Felicitat és olorar un cotxe nou. Facis el que facis, està bé.” 

• Sterling li pregunta sobre la campanya presidencial. “Es joven, guapo, héroe de la 

marina.” Nixon és el guanyador (segons Sterling). 

• Sterling es separa de la festa. És un home que només pensa en els diners.  

• Draper li retreu el comportament a Campbell. Amb ironia, el felicita.  

• Draper li diu a Peggy en relació al seu gest (d’acariciar-lo amb la mà): “1. Soy tu 

jefe, no tu novio.” i s’enfada amb ella pel fet de que Campbell entres al seu despatx i 

agafes uns documents de la paperera. Draper es justifica. Li diu a Peggy “Mañana 

empezaremos de 0.”  

• Nois celebrant el comiat de solter de Campbell. 

• Salvatore respon a una noia “Veo por donde vas.” Pla d’ell mirant als diversos 

homes que estan fora de camp. Idea de fascinació.  

• Campbell grapejant a una noia. Campbell és creu superior. Mirada perduda.  

• Reunió Draper – Filla de Menken’s. Draper demana perdó per les paraules 

expressades a la reunió. Draper es veu amb el dret de parlar de la vida personal 

(casada, família…) i negocis d’ella. 

• Don Draper no creu amb l’amor. Segons ell és publicitat.  

• “Nacemos solos y morimos solos.” Don Draper viu sense que existeixi un demà. 

Perquè segons ell, no existeix.  

• La filla de Menken’s expressa la seva idea d’estar desplaçada i/o d’estar apartada. 

• Campbell, sota els efectes del alcohol, visita a Peggy. Mirant a la porta li expressa el 

seu desig per veure-la. Peggy introdueix a Campbell a casa seva. 

• Draper al tren. Arriba a casa. Saluda a la seva dona. S’apropa a la habitació on 

dormen un nen i una nena (els seus fills) i els acaricia. Sota la mirada de la seva 

dona. Mirada perduda de Don Draper. (Felicitat Completa?) 

 

Mad Men 1x02 “El tocador de señoras” (45:04) 

 

• Sterling i Draper sopant amb les seves dones. “Tu mandas en la tierra de nadie.” 

Sterling recorda la seva infància. 
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• Don no parla del seu passat. Es descriu com un Moisès. “Un bebe en una cesta”. 

Idea de Don i Moisès com “un par de príncipes.” 

• Parlen del que Draper vol. Parlen també de Sterling i aquest confessa a Don que li 

cau bé, que és divertit, amb educació, persona amb la que es pot confiar… 

• Tornen a parlar del passat de Draper. El sexe ho camufla tot. 

• Campanya de Gilette. “No perforar ni quemar.” 

• Cooper al entrar en el despatx de Don Draper afirma que “siempre había pensado 

que era Sterling el culpable del ambiente presidiario de la oficina.” 

• Fa broma. Parlen de la campanya presidencial. Draper afirma que no vota.  

• Campbell està fora. Està de viatge de noces. 

• Betty té un accident. Possible problema a les mans. 

• Draper tenint sexe amb la seva amant. Trobem a un Draper bromista i irònic. 

• Menteix a la seva dona. Li demana explicacions sobre l’accident. Betty li reconeix 

el problema de les mans i Draper critica el metge que tenien. “Ahora tienen una 

respuesta cuando no saben lo que pasa.” Critica mig enfadat als metges. 

• Draper fent flexions. Es sincera en termes de preocupació a la Betty.  

• Segons Draper és va al psiquiatra quan s’està infeliç. Parla de felicitat. “Lo 

importante es tu opinión.” 

• Mirada de Salvatore estranya i no habitual. 

• Segons Draper hi ha gent que li deprimeix el futur. Es trasllada a la ment de les 

dones. Desig que ells desconeixen i que està lluny de la imatge de cowboy. 

• Definició de Peter Campbell realitzada per un company a Peggy. “Inaptitud y amor 

por los espejos. Son buenos en una cosa, pero nunca es la publicidad. Puerta de la 

percepción.” 

• Sterling al entrar al despatx de Don diu que “nunca me acostumbrare a que a 

simple vista no hagas nada.” Critiquen a Campbell.  

• Sterling al parlar de les dones afirma que “Me siento muy cómodo con mis 

pensamientos, con los puros y los impuros. Hago lo contrario pero no soy una 

mujer. A veces se tiene que dejar los problemas de sus mujeres en manos de otros. 

Lo quieren todo.” Per Sterling el psiquiatra és “como el regalo de las navidades. 

Otro capricho.” 

• Draper regala un rellotge d’or blanc a Betty. Betty deprimida.  
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• Don visita a la seva amant. Aquesta li demana que no mencioni a la seva dona. La fa 

sentir cruel.  

• Gestualitat de Salvatore. Gestos i moviments amb la mà.  

• Visió dels homes sobre les dones. Com a premis. Les dones són tractades com a 

postres o capritxos.  

• Draper amb l’amant. “Apesto porque soy el hombre… Y, ¿qué quieren las 

mujeres?” Qualsevol excusa per apropar-se. “Ego que muchos pagan por ver.” 

• Sopar Don i Betty. 

• “Me gusta esto”, però Draper està callat i mira pensatiu. Draper truca al psiquiatra 

per informar-se sobre el cas de Betty. El psiquiatra li comenta el tema de l’ansietat. 

Draper tanca la porta per estar sol. 

 

Mad Men 1x03 “Las bodas de Figaro” (42:23) 

 

• Draper llegint un anunci de Volswagen. DEFECTUOSO. 

• IMPORTANT – Una persona reconeix a Don Draper com a Dick. Richard 

Whitman. Un tal Larry. Draper fa cara d’estrany. Mirada curiosa. Deixa a Don 

Draper pensatiu. 

• Arriba Campbell. Fanfarrona sobre el seu viatge. Cara de superioritat davant la 

secretaria. Els nois li fan una broma de ‘benvinguda’. 

• Don Draper en relació a la broma de Campbell. “Por fin alguien trabajara allí.” 

• Gestualitat de Salvatore. Gestos, moviments i ‘tocs’ femenins. 

• Peggy i Campbell es retroben. Parlen i deixen clares les postures en relació al que va 

passar (la situació) aquella nit. 

• Sterling com a home de diners. 

• Campbell es queda al despatx de Draper. Surt disgustat del despatx. 

• Reunió amb Menken. Draper i Menken flirtegen. Moltes mirades. Campbell mira de 

reüll.  

• Draper es disculpa davant de Rachel Menken per no haver vist els seus magatzems.  

• Campbell parla amb els nois de Draper i la clienta. “Draper en acción. Nadie sabe 

como es Draper.” 

• Draper va a Menken’s. Ella li posa uns punys de camisa. Després Rachel porta a 

Don Draper al teulat per veure les vistes de Manhattan. 
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• Menken es sincera davant de Draper. Es fan un petó. “No me haga creer que nunca 

nadie la ha querido.” Ell li diu que està casat. “No ha debido pasar.” Ella vol un 

nou publicista. Vol trencar alguna possible relació amb Draper. Deixa a Draper 

pensatiu. 

• Draper al tren. Pensatiu. A l’endemà Draper al llit. Aniversari de la seva filla. Pla 

detall dels punys regalats per la sra. Menken. 

• Draper muntant la casa. Cervesa i casa en miniatura que es munta poc a poc. (Igual 

que la seva vida?) 

• Draper gravant amb la càmera. Cara de Draper mirant a la parella. (Infelicitat) 

• Don Draper definit per un amic de la família com el “escapista numero 1.” 

• Cotxe aparcat i Draper fumant i pensant. Tren que passa com la vida. 

• Draper porta una gossa. Alliberació. Betty sorpresa i sense paraules. Segons 

paraules de Rachel Menken “un perro lo es todo para una niña. Te protegen, te 

escuchan.” Donen aquella estimació i afecte absent per part d’un pare o una mare. 

 

Mad Men 1x04 “New Amsterdam” (43:18) 

 

• Reunió dels homes al despatx de Campbell. La seva dona apareix per anar a dinar 

junts. Es creuen amb Draper i Peggy. Draper parla bé de Campbell davant de la seva 

dona. Mirada estranyada de Campbell. “No es como lo imaginaba.” expressa la 

dona de Campbell.  

• La seva dona mira un pis. Ell reconeix que són molts diners i que cobra poc… Però 

té ambició de cobrar més en el futur. 

• Menken i Don coincideixen en el passadís de l’Agència. Parlen de la seva relació. 

Ella refusa la proposta de menjar algun dia. 

• Draper arriba a casa mentre les dones estan parlant. 

• Campbell assentat en el sofà. Davant està el seu pare. No veu amb bons ulls la seva 

feina. El seu pare critica la zona de Manhattan. Campbell demana ajuda als seus 

pares. El seu pare no veu que sigui una bona idea ajudar-lo. Falta de modals a nivell 

familiar. El pare expressa “te lo hemos dado todo, incluso hasta tu nombre, y mira 

que has hecho con él.” Pares decepcionats. 

• Campbell menteix a la seva dona. Comenta els problemes de salut del seu pare i que 

ningú sap res sobre les causes.  
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• Peter Campbell com a personatge que té fama de ser un perdedor. 

• Reunió amb un comerciant. Discussió entre Campbell i Don. Don enfadat pel 

comportament de Campbell. “Haz tu trabajo. Llévale en barco y ponle un bañador. 

Dejame a mi las ideas.” Campbell reconeix que ell és també un home d’idees.  

• Campbell i la seva dona sopant amb els pares d’ella. Parlen de Don Draper com a 

cap. L’opinió de Campbell no és escoltada. Els sogres veuen la compra del pis i 

l’ajuda com una inversió. Campbell està enfadat amb la seva dona. És veu 

infravalorat per rebre diners dels sogres. 

• Reunió de Campbell amb un client. El porta de prostitutes. El client no vol sentir la 

seva proposta pensant que és de Draper.  

• Kennedy com a líder dels anys 60’. 

• Nova reunió amb el empresari de l’acer. Idea de Campbell que per sorpresa passa 

per sobre de la Draper i Salvatore. La idea de Campbell agafa per sorpresa a Draper. 

Campbell expressa a Draper que “tengo la sensación de que yo he hecho algo bueno 

y tu te has llevado el merito”.  

• Draper li demana que agafi una caixa i posi les seves coses a dins. Peter Campbell 

sorprès i dolgut per la decisió. Arriba al seu despatx nerviós i fa fora d’ell als seus 

companys. 

• Draper informa a Sterling de la jugada de Campbell. “Sera rastrero.” 

• Campbell plorant i bevent alcohol. 

• Draper i Sterling visiten a Cooper. Cooper no veu ni té la mateixa opinió. Parla de la 

família de Campbell. Poder de la família i de les empreses que van lligades a ell. 

Acaben parlant de la importància de Draper. 

• Sterling i Draper entren al despatx de Campbell. Sterling li diu que segueix gracies a 

Draper. Deixa clar les posicions i l’escala jeràrquica. “No te decepcionare Don.” 

Sterling es mofa del comentari i li demani que no és rebaixi.  

• Sterling diu que “mi generación bebemos porque nos gusta, porque relaja más que 

quitarse la corbata, porque nos lo hemos ganado… Bebemos porque somos 

hombres.” Beuen per afogar les misèries. Per tancar una ferida imaginaria. 

• Don li diu que “puede que yo no aguante sentirme impotente como tu.” Sterling 

aconsella a Don que no competeixi amb Pete Campbell, ja que els dos lluiten / 

competeixen pel món. “Cada generación cree que acabara con todo.” 
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• Sterling diu que “los chicos de hoy no tienen un buen ejemplo, porque se fijan en 

nosotros.” 

• Pete i la seva dona visiten el pis. Parlen del passat de Campbell (Paper de Campbell) 

 

Mad Men 1x05 “Habitación 5 G” (46:03) 

 

• Don i Betty arribant a casa. Parlen d’en Roger Sterling. “Le gusta que le admiren 

porque vende, no por su creatividad.” 

• S’aixequen fets pols. Ressaca. 

• Don arriba a l’oficina. Campbell és sent poderós. 

• Don posant-se a la pell del home diu “necesitamos cuentas ajenas a la familia.” 

• L’amant de Don Draper truca a l’oficina. Peggy descobreix que té una amant.  

• Els nois critiquen a Ken Cosgrove per publicar un relat. Campbell riu i ironitza 

sobre la seva família. 

• Draper i la seva amant al llit. Ell demana a ella que no truqui a l’oficina. Parla de la 

seva vida com un puzle. Ella diu que quan estan junts ell està més frenat i menys 

estressat. 

• Campbell parla del seu relat amb la seva dona. Sent enveja de Ken. Demana que faci 

ús dels seus contactes perquè li publiquin un relat i sentir-se valorat. (Xantatge 

emocional de Pete a la seva dona) 

• IMPORTANT – Adam Whitman es presenta a l’Agència. Don és informat per 

Peggy. Don està nerviós. Adam es dirigeix a Don com a Dick. Adam és el germà 

petit. Ell es dirigeix a Dick. No pot mirar-lo a la cara. Plantegen una cita.  

• Draper està preocupat i callat. Draper immers en els seus pensaments. Absent. 

• Don “Dick” i Adam es troben. Adam pregunta pel passat, perquè el va abandonar… 

Ell creia que estava mort. Don es re-afirma que és una altra persona. “Que importa 

el nombre, la gente se lo cambia.” Don pregunta per la seva mare a qui es dirigeix 

com a “ella”. Adam li explica que va morir de càncer i que el seu oncle també va 

morir.  

• Contrastos de sentiments. Felicitat d’Adam vs Fredor de Don. 

• Betty i els nens apareixen a l’oficina. Draper està al bar amb el seu germà. 

• Adam pregunta on ha estat, qui és Donald Draper?, pregunta per la seva vida actual 

(dona, filla, casat…). Ell vol formar part de la seva família. Però Don no està 
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disposat. Per a ell, aquest re-trobament no ha passat. Draper vol oblidar aquesta 

reunió entre germans i avisa de que no es tornaran a veure. El seu passat no existeix. 

• Draper arriba al seu despatx i es troba amb la Betty i els nens. Don menteix i diu a 

Betty que estava a la impremta.  

• Don està pensatiu. Des del moment que ha sortit del bar, està absent.  

• Rep una carta amb una foto del passat. Nota del seu germà. 

• Campbell arriba a casa. La seva dona li comenta lo de la publicació del relat però en 

una revista menor. Campbell s’enfada. “No quieres darme lo que quiero.” Persona 

dura i freda. Vol tenir algú de que presumir. Fa passar una situació difícil a la seva 

dona.  

• El passat de Don el té absent. Crema la foto antiga en que apareix ell vestit de 

militar.  

• Don truca a Adam. El vol veure. Don obre un calaix tancat amb clau del seu 

escriptori i treu alguna ‘cosa’ de valor i important. 

• Don i Adam es troben de nou. Adam veu 100% al seu germà Dick. “Tengo una vida 

y solo va en una dirección, hacía delante.” 

• Treu 5.000$. Li ofereix que els agafi, que marxi i que no es torni a aparèixer. No vol 

saber res més d’ell.  

• Adam diu que no volia això. “Me dabas por muerto y tienes que seguir haciéndolo. 

Tengo demasiado aquí.” 

• Abraçada de germans. Don li diu que tot anirà bé. (Alliberació del seu passat). 

• Frena la petició de Betty de comprar una casa d’estiu. Don enganya a Betty al no 

dir-li res del seu passat. 

 

Mad Men 1x06 “Babilonia” (45:00) 

 

• Don Draper preparant l’esmorzar. Ensopega i cau per les escales. 

• IMPORTANT – FLASHBACK – Mirada de Draper a ell quan era petit. Amb el seu 

oncle Mac. Naixement del seu germà Adam. Visió del passat. Mirada nostàlgica de 

Don.  

• Han passat el dia en família. 

• Parlen del mite de Joan Crawford. Parella al llit. Fan l’amor. Passió en la parella. 

Ella parla sobre el desig de tenir-lo i d’estar amb ell. “Me tienes. Soy tuyo.” 
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• Reunió de Sterling i Draper amb una empresa de creuers. L’Agència no és 

tradicional. Idea de glamour. 

• Sterling casat i pare de família. Té una filla adolescent. Filla descarada amb els seu 

pare. En canvi, fascinada per l’aparença i saber estar de Don Draper. 

• Sterling parla de la seva filla. Sorpresa – Sterling té com amant a Joan, la secretaria 

en cap de l’Agència. Relació extramatrimonial. Li regala un collar. Parla del menjar 

del Hotel. “Si tuvieras un apartamento podrías cocinar para mi.” Ell parla de que 

es troba en l’any més feliç de la seva vida. De que era una persona infeliç abans de 

conèixer a Joan. Pensa en la idea de divorciar-se. Està cansat d’amagar-se.  

• Sterling somia en donar-li un pis. Ell no vol sentir a parlar dels seus amants o de les 

persones amb qui està. 

• Parlen de les seves relacions com si fossin roba. Passió entre ells.  

• Reunió dels homes. Parlen d’Israel. 

• Salvatore parla de les noies d’Israel. (Camufla alguna cosa?) 

• Draper truca a Rachel Menken. Sol·licita una reunió de treball. (Intenció de sexe?) 

• Gestos de Salvatore. Al parlar d’anuncis de pinta-llavis. Els nois riuen de l’actitud 

de les dones.  

• Arriba Campbell i Sterling. Joan s’insinua a Sterling, que queda petrificat davant la 

sensualitat mostrada per Joan. Penny no reacciona igual que les noies.  

• Reunió Draper – Rachel. Parlen de jueus i de turisme. Idea d’exili. 

• Draper flirteja amb paraules, gestos i mirades. Paraula Utopia (el buen lugar – lugar 

imposible). 2 paraules. 

• Draper, Salvatore i un tercer parlen de les qualitats de Peggy i les sensacions en les 

proves dels pinta-llavis.  

• Rachel Menken parla de Don Draper (possible amor) amb la seva germana.  

• Draper visita a la seva amant. Passió desenfrenada. Un amic apareix i refreda el pla 

passional que tenia Don. 

• Joan es troba amb Sterling. Sterling parla de la seva bellesa com un vaixell que 

navega per l’oficina. “Odio en pensar tener que compartirte.” 

• Parla de desig, d’atracció i d’avorriment dels plans de la seva dona. 

• Draper acompanya la seva amant i l’amic d’ella al bar. “Todos servimos a alguien.” 

Mirada de Don. 
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• L’amic de la seva amant el tracta de manipulador. “Perpetúan una mentida.” 

Discuteixen sobre la visió de la publicitat. 

• L’amant li demana, amb gestos, que es quedi. Pensaments de Draper.  

• Visió de Rachel, Betty, Sterling amb Joan sortint del Hotel i en el carrer fent com si 

no es coneguessin. 

 

Mad Men 1x07 “Devolviendo el golpe” (45:07) 

 

• Draper parlant amb el psiquiatra que porta la seva dona. Desconfia de la teràpia. 

• Sterling parlant amb la seva dona. Parlen de Nixon.  

• Fumar com a signe de debilitat. 

• Roger busca a Joan a l’oficina. Li explica els plans del cap de setmana. Li diu els 

plans de futur. 

• Roger invita a Draper a una copa. Apareix Campbell i fan burla. Es mofen d’ell a les 

seves esquenes. 

• Campbell vol ajudar a Peggy amb la seva campanya. Senyal d’estatus.  

• Roger i Draper parlant de noies. Noies fascinades amb Don Draper. Mirada de 

Roger. Joventut fascinada per el model d’home ideal.  

• Roger li diu a Draper que sembla que es va criar en una granja amb un estany. 

Draper pensatiu. 

• Sopar a casa dels Draper. Sterling de convidat. Conversa sobre la guerra. Roger, 

Draper i Betty. Roger va guanyar una medalla. Ell afirma que va ser per beure.  

• Roger, a l’esquena de Don, flirteja amb Betty. Draper apareix per la porta i 

s’ensuma alguna cosa. Mirada de Betty. Un cop Roger ha marxat, Draper demana 

explicacions a Betty. Draper s’enfada i l’amenaça.  

• Campbell entra al despatx amb els nois. Riuen sobre un regal del casament. Els nois 

el tracten de calçasses.  

• Roger entra en el despatx de Draper. Recordant una anècdota passada, utilitzant la 

comparació d’estar borratxo i un garatge, s’arrepanteix del flirteig amb Betty però 

sense demanar disculpes. Les disculpes serien un signe de debilitat. Draper es queda 

en silenci. 

• Campbell retorna un regal. La gent veu als publicistes com uns bevedors. És vol fer 

el interessant davant de l’amic i de la noia, però fracassa.  
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• Campbell adquireix un rifle. Es vol fer un home dur i interessant davant dels 

companys.  

• Reunió dels publicistes sobre Nixon. Critiquen a Kennedy. L’opinió de Campbell 

sobre Elvis no és presa seriosament. 

• Draper li retreu a la cara l’acció del sopar. 

• Discussió de Campbell amb la seva dona. Campbell és tractat per la seva dona de 

nen i de persona amb poca maduresa.  

• La gent el veu amb una pistola i s’estranya. No el comprenen.  

• Campbell parla amb Peggy sobre anar de cacera com si fos un heroi i un autèntic 

caçador. Desitja ser el home de la casa. 

• Dinar entre en Roger i en Don. Dinar a ritme de mariscada i alcohol. “Capaz de 

seguirme el ritmo.” 

• Els dos mig ‘contents’. Roger li diu a Don que “si sigues mi ritmo te saldrá una 

ulcera.” 

• Els dos tornen del dinar. L’ascensor no funciona. Decideixen pujar les escales de 

l’edifici. Venjança de Don Draper al Roger.  

• “Me encantan las pelirojas con grandes tetas.” Roger Sterling.  

• Després de pujar les 24 plantes, Roger entra i vomita davant els representants de 

Nixon.  

• Jugada de Draper a Roger. Somriure final mentre en Roger es recupera assentat a 

l’entrada de l’Agència. El guanyador del partit és Don Draper. 

 

Mad Men 1x08 “El código del vagabundo” (46:03) 

 

• Campbell i Peggy coincideixen a l’ascensor. Parla (amb aires de superioritat i per 

lluir-se) sobre la seva mudança. I de males maneres, després de disculpar-se el 

responsable de l’ascensor, critica el servei d’ascensor amb menyspreu. 

• Campbell mirant al horitzó. Peggy entra en el despatx. Campbell s’apropa, es 

morregen i tenen sexe en el despatx.  

• Campbell es sincera sobre la seva proposta i li diu que no la va llegir. Li confessa 

que pensa en ella. Confessa que la seva dona és una estranya.  

• Peggy li diu que no està sol. 
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• Parlen de Salvatore. Guapo, molt elegant, utilitza colònies de les cares… en paraules 

de Joan. 

• Draper arriba a l’oficina. Cooper el vol veure. 

• Cooper agraeix el seu esforç. Li dona un xec. Segons Cooper, Draper és un home 

productiu, raonable i molt interessant. Això genera força. Els fa diferents. 

Indiferents davant de les persones que depenen del seu treball. 

• Lois, la recepcionista de trucades, visita el Departament de Salvatore. Salvatore li 

diu a un dels treballadors que “mejorar tu estilo no es cuestión de dinero.” (Forma 

femenina de tirar el sobre) 

• La dona de Campbell apareix a l’Agència. Campbell menysprea els gestos i accions 

de la seva dona. No veu correcte l’aparició per l’oficina. L’enganya dient que té 

molta feina i no pot sortir a dinar amb ella. Campbell literalment la tracta com una 

estranya. 

• Draper i la reunió amb la marca de maquillatge. “Las mujeres quieren opciones. No 

quieren ser un color más dentro de una caja. Quieren ser únicas.” 

• Els nois celebren la victòria i l’acceptació de la campanya de l’empresa de 

maquillatge al despatx de Don Draper. Don invita a Peggy. 

• Campbell enganya als nois amb la botella portada per la seva dona. “Yo me quedo al 

mando cuando los demás no estan.” 

• Lois flirteja amb Salvatore. Ell es queda pensatiu. 

• Don visita a la seva amant. A la casa de la seva amant celebren una festa estil 

hippie. La seva amant està acompanyada de diversos amics. Don vol portar-la a 

Paris amb la prima donada per Cooper, però ella refusa la idea perquè té plans. 

Dirigint-se a una amiga, ella diu que “hay que salir del village para un polvo 

decente.” 

• Festa estil hippie. Mirada al mirall de Don Draper. IMPORTANT – FLASHBACK 

(Passat de la granja). Don (Dick) de petit vivint en una granja sense un pare i amb 

una mare estricte.  

• Salvatore amb un dels responsables de l’empresa (comerciants) de maquillatge. Es 

presenta en un bar de copes. “New York es una obra maestra.” 

• El responsable li diu a Salvatore que “apuesto que no tiene cuenta de gastos”. 

Mirada de Salvatore. Proposició del responsable. 
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• A la festa que celebren, Lois, la treballadora de recepció, esperava a Salvatore. 

Campbell observa des de la llunyania a Peggy ballant.  

• Peggy s’acosta a Campbell i li demana que balli amb ella. Ell mostra una cara de 

possessió, amb molta fredor i mala educació. Autentica cara de Pete Campbell. 

Tracta a la Peggy com si fos seva i amb molt menyspreu. Provoca que la Peggy 

s’allunyi i deixi caure unes llàgrimes. 

• Cafè i copa de Salvatore amb el responsable de l’empresa de maquillatge. A la 

pregunta del responsable, Salvatore reconeix que no està feliç, que voldria tenir la 

seva empresa… El responsable el convida a la seva habitació. 

• IMPORTANT – Pla del tocament suau de la mà del responsable a la mà de 

Salvatore. Insinuació i mirades. Salvatore té por. El responsable li aconselli que es 

deixi portar i que no tingui por. Salvatore té ganes, es veu en la seva mirada, però 

refusa la invitació. Hi ha cert dubte. 

• Festa a casa l’amant de Don. La foto que es fan l’amant i el seu amic trasllada a Don 

al passat. FLASHBACK. El nen (Don-Dick de petit) descobreix que la seva mare és 

prostituta. I que ella no és la seva mare.  

• Don recorda el vagabund que li va dir que “todavía no eres un hombre.”  

• Don veu amor en la foto de la seva amant i l’amic d’aquesta. Draper rep critiques 

dels joves hippies. Don li diu que “haz algo con tu vida.” Segons els joves, Don és 

una persona que crea mentides, inventa el desig… que viu en un món que no és el 

real… 

• Don li dona el xec de la prima a la seva amant després de fer-li un ultimàtum per 

marxar lluny de Manhattan.  

• Draper marxa del pis i torna a casa seva. Desperta al seu fill i li demana que faci una 

pregunta. El seu fill pregunta sobre les bombetes i Don respon que “Yo nunca te 

mentiría.” Sinceritat i estimació Pare – Fill. 

• FLASHBACK – El nen (Don – Dick) veu que, després de conèixer el codi universal 

utilitzat pels vagabunds, en aquella casa on viu d’acollida hi ha un home deshonest. 

(Marca realitzada pel vagabund). 

• Draper dormint al costat del seu fill. 

• Al dia següent, Peggy veu com Campbell no li dirigeix la mirada ni la saluda.  

• Nom de Donald Draper (Cartell de la porta). 
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Mad Men 1x09 “Mira el pajarito” (45:36) 

 

• Casa Draper. El veí allibera uns coloms. 

• Don Draper en un hall de un teatre o hotel. Es troba amb el propietari de creuers. Li 

ofereix feina.  

• Don i Betty en el cotxe. Parlen del propietari dels creuers. Interès de Betty per 

treballar (i recuperar) la feina de model.  

• Draper arribant a l’oficina. Regal de Jim (el propietari dels creuers). Vol contractar a 

Draper. Vol que vagi més enllà de Madison Avenue. “¿Lo pequeño es malo?” 

• Anunci de Jackie Kennedy. Candidatura del seu marit. “Yo no cuestiono los deseos 

del cliente.” 

• Frase de Salvatore sobre el tenir “celos” de Kennedy. Don creu que Nixon pot 

perdre. 

• Don i Betty parlen de la idea de ser model. Recuperar el seu antic treball.  

• Roger entrant amb els Pals de golf al despatx de Don Draper. Ha descobert l’oferta 

que Jim ha fet a Don Draper. “Para mi eres único Draper. Yo ya he perdido a 

hombres como tu… Y ha sido porque no expreso mi confianza.” 

• “Los mejores atraen a los mejores.” Roger confessa a Draper que ell també va 

voler marxar. Perquè aquest desig de jugar amb el fracàs. 

• Roger li confessa a Don que “me tomo esto como algo personal.”  

• Conversa del grup de nois. Campbell es compara amb Draper. “Todo el mundo lo 

adora.” Critica l’actitud i la forma de ser de Don Draper. Aprofiten també per 

criticar el cos de Peggy. 

• Despatx de Campbell. Idea de reduir la presencia de Kennedy. Frenar la compra 

d’espais publicitaris.  

• Betty escollida com a nova noia Coca-Cola. Draper orgullós pare de família. Parlen 

del incident amb el veí i els nens. 

• Cooper i Sterling feliciten a Campbell i Harry per la seva jugada en els anuncis. Per 

aquesta jugada, a Campbell li pugen els fums. És groller i es dirigeix amb 

menyspreu a la secretaria. 

• Draper visita a Roger al seu despatx. Draper es queda per un gran salari i sense 

lligament contractual. Si algun dia Don decideix marxar, serà per deixar la publicitat 

i viure la vida per recuperar-la. Reconeix que ha mort amb les botes posades. 
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• Draper refusa l’oferta de Jim. Aquesta decisió implica que Betty perdi també la seva 

oferta de Coca-Cola. 

• Campbell es baralla amb Ken al veure com aquest menysprea a les noies. 

• Draper pregunta per la sessió a Betty. Ella menteix i li explica la decisió d’estar a 

casa cuidant dels fills. Don sap perfectament que l’han fet fora degut a la negació 

que ha fet ell a l’oferta de Jim. Betty veu aquesta oportunitat que ha tingut com una 

equivocació. 

• Don valora i considera que Betty té un treball on és la millor del món. Draper la ver 

com la mare ideal; una mare guapa, dolça, com un àngel, plena de pau… 

• Les imatges finals són de Betty agafant una escopeta i disparant als coloms 

alliberats pel veí. 

 

Mad Men 1x10 “El puente” (45:58) 

 

• Casa Draper. Visita del pare de Betty amb una senyora. 

• Don entra a la cuina. Betty amb l’excusa de la maleta demana ajuda a Don. Els dos 

es tanquen a la habitació i Betty comença a criticar l’amistat del seu pare. La tracta 

de escurçó, farsant… 

• Don defensa el seu sogre en aquesta situació. 

• Campanya de Kennedy. Reunió dels homes. “El presidente es un producto.” 

• Apareix Sterling. Critiquen a Kennedy. “Porque atacar cuando hay una historia 

que contar. Nixon empezó de 0. Se hizó a si mismo.” [Idea de self made men] “En 

Nixon me veo a mi mismo.” 

• Sterling demana ‘bons modals’ a Draper en relació a la visita dels Menken. 

• Sterling falseja davant de tothom en l’oficina. Li ofereix plans a Joan. Sensualitat i 

atracció. 

• Reunió de Menken’s amb els publicistes. Presenten la promoció. Parlen de les 

reformes. Don avisa de que no poden seguir depenent dels clients habituals. 

Insinuació de la filla. 

• Flirteig Don – Rachel Menken. Parlen de les qualitats de Don. 

• Campbell visita a Draper. Han perdut un client. Campbell deixa la mala noticia a 

Draper. Draper s’enfada i tira els objectes de la taula quan està sol i Campbell ja ha 

sortit del despatx.  
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• Draper visita a Sterling per comentar-li la pèrdua del client. Sterling tallant-se els 

cabells en el despatx. Mateixa frase dita instants abans per Draper “cuando ganas 

un cliente empiezas a perderlo.” 

• Comparació Client = Matrimoni feta per Sterling. 

• Campbell amb autoritat es posa a parlar amb Peggy. Ella mostra caràcter. Campbell 

li retreu el seu comportament. Peggy parla d’ell i li retreu el seu comportament.  

• Nois lligant amb les noies que es presenten a un càsting. Sterling i Draper fan acte 

de presencia. Don es queda en un segon pla. 

• Sterling dient flores (paraules boniques) a les noies. Don mirant l’escena de Sterling 

amb les bessones al despatx. Don fa un intent per marxar i acaba ballant amb una de 

les bessones. 

• L’amiga de Joan es declara a ella. Ella li resta importància. 

• Insinuació d’una de les noies a Draper. Infravaloració de Sterling, a través de jocs, a 

una de les noies. La germana li demana a Draper que no marxi i s’estigui amb ella 

esperant la seva germana. 

• Conversa bessona i Sterling sobre la seva filla. Sinceritat. Parlen sobre el menyspreu 

de la filla i el sexe. 

• Conversa bessona i Don. “No dejes que te lleven.” Parlen sobre el matrimoni. 

Sterling té un atac de cor. Mentre es portat en llitera, Don li clava una bufetada per 

tal que s’oblidi del nom de l’amant i només pensi amb la seva dona Mona. 

• Al hospital, Sterling i Don parlen sobre l’ulcera que té Roger i com el dolor gairebé 

mortal apareix en el cor. Es confessa amb en Don parlant d’energia, viure al límit, 

parlar del més enllà… 

• Sterling plora al entrar la seva dona. “Te quiero mucho.” No vol que la seva filla el 

vegi així. Entra la seva filla a la habitació. Don observa la imatge des de fora i 

marxa. 

• Don truca a Betty per informar del infart a Roger. Menteix sobre com ha passat. 

Betty parla dels nens i de la novia del seu pare. 

• “La vida sigue, y sigue… pero nada es bueno.” Frase de Betty i Don escoltant. 

• Apareix Campbell al hospital. Don li diu, enganyant-lo, que no sap que ha passat. 

Els dos junts observen per la televisió una entrevista del president parlant de Nixon. 
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• Don visita a Rachel Menken. “Estas horrible.” Parlen de Roger Sterling i la seva 

salut. Debil i gris. Pell literalment com el paper. “Sois amigos” li pregunta Rachel. 

Don respon “Que importa eso…” 

• Don s’impulsa i fa un petó a Rachel. Ella el frena. Li recrimina que es creu l’amo 

del món i que pot fer el que vulgui. 

• Don demana a Rachel que l’acompanyi. Parla del passat i de la mort. “Me había 

echo mayor.” Rachel descobreix que Don mai l’havia parlat així. “Nunca me habías 

hablado así.” 

• Don segueix el seu impuls. Rachel l’intenta frenar. Li dona l’excusa de la seva dona 

i dels seus fills. Però l’atracció i la passió entre ells és massa forta. No hi ha excusa 

que valgui. 

• Don i Rachel recolzats en el sofà. Don parla sobre la seva mare. Prostituta. El seu 

pare, segons ell un borratxo, va morir quan tenia 10 anys. Va ser criat per dos 

miserables.  

• Confessió de Don Draper. Amb els ulls tancats. 

 

Mad Men 1x11 “Veranillo de San Miguel” (45:59) 

 

• Germà de Don Draper, Adam. Entrega un paquet per a Don a la recepció del hotel 

on està. Instants després, se suïcida a l’habitació. 

• Don arriba a l’Agència. Parlen sobre Sterling. Arriben els homes. Parlen amb 

menyspreu de la Peggy. 

• Parlen d’un nou invent per aprimar. Tots fan menció a Peggy. “No es un ejemplo de 

perder peso.” Un dels nois confia amb Peggy. Campbell dubte de que Peggy sigui 

una persona útil.  

• Draper demana opinió a Peggy i confia en ella. 

• Peggy prova el cinturó d’aprimar a casa. 

• Betty sola al llit. Don al llit de l’amant. “Duro para mi.” “No doy vueltas.” “Estar 

juntos.” “No es una fantasia.” “Estoy donde quiero estar. Voy a hacer lo que 

quiero hacer.”  

• Don entra en el despatx. Entra Peggy per comentar-li el informe sobre el cinturó. 

Draper li dóna consells.  
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• Entra Cooper al despatx de Draper. Parlen sobre un sopar amb Lucky Strike. 

Confiança total de Cooper a Draper lligada també a la baixa de Sterling.  

• Casa Draper. En el llit estan Betty i Don. Parlen de feina, de calor… i discuteixen 

sobre el venedor d’aires condicionats que Betty ha deixat entrar a casa. Don no vol 

seguir la conversa. 

• Sterling és rebut a l’Agència amb aplaudiments. La gent aplaudeix. Els nois el 

comparen amb un cadàver. 

• Joan es avisada per maquillar a Sterling i camuflar-li el color de la cara. Un cop 

estan sols en el despatx, es fan un petó. Parlen de les eleccions, les campanyes i els 

candidats. Però instants després, Sterling es sincera dient a Joan que “eres el mejor 

revolcón que he tenido nunca. Y me alegro de haber explorado esas laderas.” 

• Per a Sterling, Joan no és un error. “Pelirroja, Joannie…” 

• Reunió amb els responsables de Lucky Strike. Fan acte de presencia Don i Sterling. 

Parlen sobre la derrota en el judici en termes de llei i salut. Roger torna a tenir un 

principi d’infart durant la reunió. S’emporten a Roger al hospital. Campbell 

silenciós veu la conversa Cooper – Cap de Lucky Strike. 

• Reunió dels nois al despatx de Campbell. Parlen del futur de l’Agència i la 

possibilitat de que Don Draper sigui soci. Campbell critica els mèrits de Don. És 

sent infravalorat. 

• Don i Betty en el sofà mirant la televisió. Don enganya a la seva dona sobre una 

trucada. Enlloc de trucar a Roger, truca al psiquiatra. Veu a la seva dona dèbil i més 

infeliç.  

• Reunió dels nois amb Peggy sobre l’aparell per aprimar-se. Certa burla al parlar 

Don (quan intenta fer-li un cop de mà).  

• Quan estan apunt d’arribar a les mans dos dels publicistes per una discussió sobre 

les seves dones, Don finalitza la reunió. Felicita a Peggy. Campbell es vol posar a 

l’altura de Draper i la felicita també. 

• Somni eròtic de Betty amb el venedor. Betty acalorada. 

• Draper en el despatx. Peggy li sol·licita un augment. Apareix Cooper. Campbell veu 

com Draper i Cooper entren en el despatx de Sterling. 

• Draper es pensa que Sterling s’ha mort. Al contrari. Sterling està millor. Cooper vol 

fer soci a Draper. Ell accepta. Cooper ho fa com estratègia per recuperar la 

confiança dels clients.  
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• Un cop finalitzada la reunió, Campbell apareix en el despatx després de sortir 

Cooper. Parlen de l’ascens. Campbell fa la pilota a Draper. Parla de l’equip i bon 

treball que poden fer junts. Draper l’escolta però el deixa amb la paraula a la boca. 

Considera que no és la persona idònia. 

• Draper concedeix l’augment a Peggy. 

• Campbell surt del despatx amb un vas de whisky i entra en el despatx de Draper. 

S’assenta a la seva cadira i mentre està en silenci i observant, una persona entra en 

el despatx i deixa un paquet per Don Draper. Campbell el mira i l’agafa. Campbell 

s’apoderà del paquet que Adam enviava per a Don. 

• Don arriba a casa. Li diu a Betty que l’han fet soci. Betty s’alegra i demana perdó a 

Don pel tema del venedor. Parlen del temps. Buidor familiar. Sensació de estranyesa 

i de parella separada. 

 

Mad Men 1x12 “Nixon contra Kennedy” (45:51) 

 

• Dia d’eleccions. Despatx Cooper. Entren Draper i Herman “Duck” Phillips, el 

possible nou fitxatge com a Director de Comptes. 

• Reunió d’homes. Parlen de la celebració de les eleccions. Campbell té un sopar. 

Veuen passar a Herman i Draper. Especulen sobre Herman. Mirada penetrant i amb 

cert odi-menyspreu de Campbell cap a Draper i Phillips. 

• Campbell és dirigeix al despatx de Draper. Parla amb ell sobre el càrrec de Director 

de Comptes. S’intenta vendre a Draper. Ell fa veure que és el millor. Draper diu que 

Cooper l’admira i que s’haurà d’acostumar a seguir amb un superior. 

• Don marxa de les oficines. Fan festa per celebrar les eleccions. 

• Don arriba a casa. Betty i la seva filla al menjador. Don llança una mirada a la seva 

dona. Poques paraules.  

• Festa en les oficines. Dones tractades com a regals i objectes de diversió. 

• Campbell mirant les fotos i records del paquet de Draper. La seva dona li pregunta 

sobre la Caixa. Ella sap que aquesta caixa no li pertany. 

• Representació de l’obra de teatre escrita per un dels publicistes. 

• Salvatore fa el petó escrit a la Joan. Mirada estranya d’ella. Aplaudiments de la gent 

a Salvatore. 

• Nois amb ressaca menyspreant a Peggy (entre ells, Salvatore). 
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• Draper entra en el despatx de Cooper. Parlen de les eleccions i els resultats. 

Previsions de futur. No existeix el concepte just. 

• Campbell és creu superior. Dirigint-se a Peggy li diu que “Yo tendría más cuidado 

con el tono en el que me hablas.” Entra en el despatx de Don amb el paquet. 

• Li torna el paquet. Campbell pregunta si s’ha replantejat el seu perfil i el 

corresponent ascens. Draper amb menyspreu li diu que no.  

• Campbell tanca la porta del despatx de Draper.  

• IMPORTANT – Campbell revela a Draper la veritat. Sap la seva veritable identitat. 

Draper li diu que està fent el ridícul. Amenaça a Draper en explicar-ho tot a Cooper. 

Xantatge de Campbell. Ell solament vol aconseguir l’ascens. I veiem que és una 

persona disposada a tot.  

• Draper nerviós. Tanca la porta i veu tots els records. 

• FLASHBACK – Dick arriba al campament de Vietnam. La guerra com a via 

d’escapament. Don nerviós en el despatx. 

• Draper visita a Rachel Menken. Petó intens. Petició de fugida amb ella. Ell està molt 

nerviós i preocupat. Vol fugir de Manhattan i no tornar. No vol estar separat d’ella i 

vol marxar. Rachel no vol. Draper fa la comparació d’ells amb Adán i Eva. Ella 

l’escolta però té la sensació de que no el coneix. Ell vol fugir. Ella el veu com un 

covard que en realitat no l’estima. 

• Draper torna a l’oficina i es troba amb Peggy plorant al interior del despatx. Li 

explica la situació que ella veu (després de que Draper la cridi). “Los inocentes 

sufrimos y los demás, las personas con maldad van por allí haciendo lo que 

quieren. No es justo.” 

• Don queda pensatiu al despatx. Es dirigeix al despatx de Campbell i li diu que 

contractarà a Duck Phillips. Campbell admet que li confessarà a Cooper la veritat. 

Ell diu que Cooper amb aquest gest apreciarà la seva lleialtat. I que possiblement 

Draper perdrà la feina.  

• Draper respon a la prepotència i aires de superioritat de Campbell amb fets. Es 

dirigeix al despatx de Cooper. Campbell creu que es mereix el lloc. És un lloc 

(ascens) que s’ha guanyat amb mèrits.  

• Draper li contesta que per tenir uns pares rics, per haver anat a una universitat 

privada, perquè porti un tall de cabells ric, etc. no vol dir res. “Te lo han dado todo, 

no has trabajado por nada en tu vida.” 
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• Draper informa a Cooper sobre la contractació de Duck Phillips. Campbell confessa 

la veritat sobre Don Draper / Dick Whitman. Cooper descobreix de la mà de 

Campbell el passat de Don. Don és tractat per Campbell de desertor, mentider i 

possible criminal.  

• Cooper no li dóna importància. Segons ell, Amèrica la dirigeixen gent pitjor. “Un 

hombre es en el lugar en el que se encuentra.” Donald Draper està en aquesta 

despatx i en aquesta Agència.  

• Cooper avisa a Draper al finalitzar la reunió. “Nunca sabe como se nace la lealtad.” 

• FLASHBACK – Guerra. Dick i Don són atacats mentre estan en el campament. 

Explosió accidental. Dick desperta al hospital sota el nom de Don Draper.  

• Hospital vs Campament (imatges). Informen a Draper del retorn a casa. Canvi 

d’identitats. 

• Entrega del fèretre a la família Whitman. Dick no pot presentar-se davant de la seva 

família. El seu germà petit el reconeix entre les finestres del tren. Per al seu germà 

petit, Dick Whitman està viu.  

• Dona (passatgera) del tren. Consell de “tiene una vida por delante. Olvide al 

hombre que ha muerto.” 

• Don al tren i arribant a casa de nit. Betty dormint en el sofà i Draper es queda davant 

del televisor veient les declaracions de Nixon assumint la derrota davant de 

Kennedy. 

 

Mad Men 1x13 “La Rueda” (46:25) 

 

• Casa Campbell. Amb els pares de la seva dona. Parlen de les eleccions i del no 

ascens de Campbell. Parlen també de tenir un fill. 

• Dormitori Draper. Discuteixen sobre el sopar d’acció de gràcies. Don s’excusa amb 

la feina i la seva posició de soci. Betty renega de que no faci l’esforç per integrar-se 

en la família d’ella. 

• Draper en el despatx de Cooper. Li explica la no disponibilitat de Rachel Menken en 

la reunió que tenen convocada amb els publicistes. Cooper sospita de l’actitud de 

Draper. Interessos Personals vs. Agència i Clients. 

• Reunió dels homes. El nou Director de Comptes marca les pautes. Frase de Draper 

en relació a la professió – estatus. Mirada de Campbell. 
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• Draper arribant a casa. Betty l’espera a la cuina. Li tira a la cara (crítica) de que no 

es veuran en quatre dies. Li demana que s’assenti.  

• Betty parla a Don de Francine i de la infidelitat del seu marit. Draper diu que “hay 

cosas que escapan a la razón.” Mirada penetrant de Betty. DESCONFIANÇA. 

• Don i Duck parlen del nou invent de Kodak. 

• Draper carregant la roda de Kodak amb fotos del passat. Mirada a les fotos enviades 

pel seu germà en el paquet.  

• Don truca al hotel on va estar allotjat el seu germà Adam Whitman. El conserge 

informa a Don de que el seu germà es va suïcidar. Draper tocat veritablement per 

primera vegada. Sentiment. 

• Betty, després de la conversa amb Francine i la factura del telèfon, decideix espiar 

les trucades/factura de Don. Betty descobreix les trucades de Don al psiquiatra. 

• Don despertant-se en el despatx a mitjanit. Descobreix a Harry a l’oficina i el 

convida a parlar sobre la roda de Kodak. Parlen sobre el projector i el treball passat 

de Harry en una empresa de fotografia i premsa. Don torna a estirar-se en el sofà. 

• Betty parla amb Glen Bishop, el nen de la seva veïna. Li confessa que està molt 

sola, trista i que no pot parlar amb ningú.  

• Campbell visita a Draper i li explica l’obtenció de la nova compte. Campbell 

aconsegueix la prima, però ell el que vol veritablement és impressionar a Don. “Lo 

estoy.” afirma Don Draper. Idea de prestigi i estatus. 

• Confessió de Betty al psiquiatra. Confessa les infidelitats de Don i el sentiment de 

pena que té en relació a Don per la falta de família que té. Confessa també al 

psiquiatra el sexe amb en Don al parlar de “a veces como lo quiero yo. A veces 

como lo quiere otra. Yo no soy suficiente, pero puede que el fallo sea él.” 

• Reunió dels publicistes amb els responsables de Kodak. Idea de buscar l’enllaç 

emocional amb el producte. Nostàlgia. “Dolor de una vieja herida.” 

• Fotos de Don amb la família (Betty, els nens…). Passat i futur. Carousel. Una eina 

per viatjar com ho fa un nen. Tornar a casa. 

• Imatge de Don mirant intensament la fotografia en la que surt ell i Betty fent-se un 

petó. Finalitza la reunió. 

• Els nois entren al despatx d’en Don. Celebren l’obtenció de Kodak. Campbell és vol 

sentir gran amb l’obtenció de la compte provinent del seu sogre. Don ofereix la 
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compte a Peggy. Campbell menysprea i infravalora a Peggy. La considera una 

simple secretaria.  

• Don ascendeix a Peggy a creativa. Campbell enfadat, abandona el despatx derrotat. 

• Peggy descobreix que està embarassada. 

• Campbell arriba a casa i es troba amb els sogres. Campbell decebut i derrotat, 

s’amaga a la habitació. 

• Don en el tren. Arriba a casa, saluda i es troba la Betty i els nens apunt de marxar. 

Don decideix acompanyar-los. I és llança a abraçar els seus fills. 

• Don en el tren. Arriba a casa, saluda i la casa està completament en silenci. No hi ha 

ningú en ella. Don s’assenta a les escales i es queda en silenci amb la vista perduda. 

Sensació de pèrdua i de solitud.�
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