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Abstract: 
 

L’humor, present a la nostra vida quotidiana, ha trobat un nou lloc on desenvolupar-se a partir 

de l’explosió de possibilitats de comunicació que permet Internet. L’individu té ara una nova 

finestra a partir de la qual explorar la realitat i la comicitat hi actua com una manera de filtre. 

Ara bé, la comicitat ajuda a l’individu a entendre el món que l’envolta o més aviat el distancia? 

Les diferents capes que construeixen la nostra realitat es tornen més complexes quan l’humor fa 

d’intèrpret. 
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Intente, por un momento, interesarse por todo lo que se dice y lo que 

se hace (...) los objetos mas ligeros ganan peso. Ahora desapéguese, 

asista a la vida como espectador indiferente:  

muchos dramas se volverán comedia.  

 

“Le Rire”, Henri Bergson 
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INTRODUCCIÓ 
 

 

 

 

 

B. Esteban Murillo va pintar en aquest quadre “Dues dones a la finestra” dues mirades 

atentes cap alguna cosa que fa riure. De les dues dones, una reacciona amb un somriure 

i l’altre amb el riure mig contingut. Des de la seguretat de la seva finestra, observen 

algun tipus d’espectacle que no podem veure. Aquest quadre conté moltes de les idees 

que analitzarem al llarg d’aquest treball. Què és el que desperta aquest lleuger 

moviment als nostres llavis o fa esclatar una riallada? Perquè ens sentim atrets per allò 

que és còmic? Possiblement mirin algun tipus d’entreteniment a una plaça de manera 

innocent, o algú ha sigut posat en ridícul? L’ humor té moltes formes i aquesta petita 

variació de l’entreteniment ja ens mostra que amaga molt més del que mostra. L’ humor 

ha sigut motiu de censura i preocupació d’autoritats. Perquè, la dona del darrere es tapa, 

què hi veu de vergonyós en el fet de riure?  

FIGURA 1.  
Dues dones a la finestra 
1655/1660, Bartolomé Esteban Murillo  
Washington, National Gallery of Art  
Oli sobre tela, 125.1 x 104.5 cm 
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El 29 d’octubre de 2012, Barack Obama va fer servir una de les comunitats socials més 

importants a Internet, Reedit, per a crear un subreedit (o subcomunitat), possibilitat que 

ofereix la pàgina, per a respondre les preguntes dels ciutadans durant la campanya 

presidencial de 2012. Al subreeedit anomenat “IAMA”, els participants escriuen “ I Am 

A ...” per a iniciar el debat on qualsevol podrà preguntar el que sigui seguit de “AMA” 

(Ask Me Anything). Les preguntes i comentaris són votats segons si agrada o no, sent 

aquesta l’estructura base d’organització de la comunitat, que com ells mateixos 

descriuen: the hottest stories rise to the top, while cooler stories sink. Durant aquelles 

hores en les quals va ser possible fer preguntes directes al President Barack Obama l’ús 

de la pàgina es va veure bloquejat per gran quantitat d’usuaris, i fins al moment és 

l’AMA més votat des de l’inici de Reedit al 2005. (Es poden veure dues imatges en la 

següent pàgina per a entendre l’esdeveniment) 

Perquè començo amb la descripció d’aquest fet? Perquè és un dels fets que em va fer 

escollir el motiu d’aquest treball. Barack Obama va demostrar que la seva identitat 

estava fent ús de Internet i va dedicar temps a comunicar-se directament amb ciutadans 

a través d’Internet. És un gest que, cada vegada més, els polítics fan servir per ser més 

pròxims als usuaris, però el President dels Estats Units va fer servir un element que el 

va connectar immediatament amb els membres de la pàgina: acabar el missatge amb la 

frase “NOT BAD!" (veure figura 2). Aquesta frase, precisament, és allò que s’anomena 

MEME que es va crear a partir d’una fotografia seva convertida en plantilla, com 

podem veure a les figures 4 i 5. El MEME de “Not bad” és molt estès dins de totes les 

comunitats i xarxes socials a Internet i Obama va fer-los una referència que va tenir una 

gran rebuda.  

Que el President dels Estats Units fes servir aquest tipus d’humor i de referencialitat ja 

em va cridar l’atenció, però gairebé valien més la pena els comentaris. Un dels membres 

de Reedit va preguntar a Obama quant valia la cervesa de la Casa Blanca, i el President 

va contestar que no ho sabia però que podia assegurar que era bona. Immediatament 

algú va contestar al comentari amb una foto de l’Obama bevent cervesa amb la frase a 

sota “Not bad”. El següent comentari ja apuntava: “Mai més ben dit”.  
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FIGURA 2. Captació de 
IAMA, fil de conversa 

iniciat per Barack Obama a 
la pàgina web Reedit.com 

a 29/08/2012 

 

FIGURA 3. Captació del fil 
de debat de IAMA, fil de 

conversa iniciat per Barack 
Obama a la pàgina web 

Reedit.com a 29/08/2012 

 

FIGURA 4. Fotografia 
original de Barack Obama 

en la qual s’inspira un dels 
MEMES més coneguts a 

Internet 

 

FIGURA 5. Un dels 
MEMES més coneguts a 

Internet resultat de l’acció a 
Reedit per part de Barak 

Obama  

 



LA PERCEPCIÓ DE LA REALITAT A TRAVÉS DEL CODI HUMORÍSTIC 
Assaig sobre la presència de l’humor a Internet 

 

14 

A la figura 3 trobem un altre comentari que em va sorprendre. La cadena NBC va 

escollir per a retransmetre una pregunta absurda. Els comentaris que segueixen mostren 

la relació entre els diferents Mitjans i la realitat: “Hey! I saw this comment on TV!”, “I 

saw it on Reedit, as a picture of it on TV!” 

Aquest esdeveniment no és tant sols una anècdota, sinó una primera mostra del que 

investigaré en aquest treball. Des de l’aparició d’Internet la presència de l’ humor dins 

seu s’ha escampat a tot tipus d’usos i fins i tot aquelles institucions que ens semblen 

més serioses imitem l’estil d’Internet: televisions, diaris, polítics... Ara, les seccions 

d’opinió dins els Mitjans Tradicionals inclouen Tweets o comentaris de Facebook i 

sembla que tot hagi de passar per aquest filtre humorístic, donant la impressió d’una 

certa frivolitat.  

Aquest treball no arrenca de cap idea preconcebuda respecte l’ humor, sinó de la 

curiositat d’entendre els seus mecanismes i, pel que fa al seu ús a Internet, les 

característiques que el diferencien de la resta de mitjans de comunicació.  

Per a fer el treball, s’han utilitzat referències de diferents disciplines per poder tenir una 

visió el més àmplia possible sobre l’estudi de l’ humor i dels diferents elements 

analitzats. Tots aquells textos que s’han citat estan traduïts al català, fins i tot si la 

bibliografia feta servir era en castellà per tal de no trencar la continuïtat del treball. 

També els conceptes o categories que menciono d’altres autors han sigut traduïts per mi 

mateixa amb el màxim rigor possible. 

Trobarem que per a referir-nos a la paraula humor, s’han utilitzat sinònims per a 

significar el mateix com ara “comicitat” o “allò còmic”. 

Aquelles paraules que vénen de l’anglès per a referir-se a diferents fenòmens o elements 

d’Internet no han sigut traduïdes ja que el seu ús més estès és igualment en aquesta 

llengua.  

1. Plantejament de la problemàtica 

L’objecte d’aquest treball es centrarà en estudiar una de les peculiaritats d’aquest codi 

de percepció i comunicació que emergeix d’Internet: l’ús del codi humorístic. Podríem 

dir que l’humor, en totes les seves variants, té molta presència a Internet i és per tant, a 
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través de l’humor una de les maneres en què la part de societat que és usuària d’Internet 

arriba a conèixer o transformar el coneixement que té dels esdeveniments. 

La influent presència de l’humor a Internet la trobem en multitud de maneres, però allò 

que ho il·lustra millor són dos esdeveniments que giren entorn als fets polítics. Un ja 

l’he comentat a l’inici de la introducció: Obama utilitzant la seva pròpia paròdia per a 

acostar-se a un sector de la població que utilitza Internet, fent ús d’un humor que crea 

una imatge agradable i bromista de la seva personalitat a través d’una referència que 

només els usuaris poden entendre. Aquest fet però, transcendeix els mitjans tradicionals 

com veiem a la Figura 2 i no queda només aïllat dins la comunitat social de Reedit. La 

segona és l’ús de l’humor com a eina de crítica política i social que s’ha desenvolupat 

especialment des dels moviments revolucionaris que es van iniciar amb la Primavera 

Àrab. 

Que ens trobem davant una època de canvi polític, ho sabem. Que possiblement totes 

les èpoques han sigut de canvi polític, potser també és veritat. La història és cíclica i les 

crisis es repeteixen i a cada generació li tocarà viure una mica enfadada amb el seu 

temps, i amb els que hi havia abans, que no van saber-ho fer millor. Però sí que hi ha 

alguna cosa que canvia en cada generació: els codis de comunicació i l’ús del 

llenguatge. El llenguatge, com a construcció social, evoluciona seguint el ritme de la 

societat (a través d’eines que aquesta utilitza, contacte amb altres cultures, avenços 

tecnològics...). Hi ha hagut importants canvis en el llenguatge durant els últims 20 anys, 

producte dels avenços tecnològics vertiginosos durant aquesta transició de mil·lenni.  

La societat s’enfronta a les seves estructures de poder per tal de canviar-ne el que no li 

agrada i una de les formes amb que ho fa és a través del llenguatge (verbal i no verbal); 

a través dels codis de comunicació que fa servir per enviar missatges al poder i entre els 

representants de la comunitat (a escala reduïda) o de la societat sencera. De la manera 

en que es formulen els missatges amaga també la maduresa de la societat i per tant les 

possibilitats que aquesta té de trobar una solució als seus problemes.  

Durant la Primavera Àrab, el missatge que llençaven aquells que eren a les places va 

ser: “volem llibertat i volem fer fora a qui ens mana”. El missatge era clar i concís. La 

població sabia el que volia, ho va dir i demanar. Hi havia un camí marcat per a assolir 

l’objectiu. Alain Badiou a El despertar de la història (2011) analitza el naixement de les 

Primaveres Àrabs comparant-les amb el de les revolucions de societats que es 
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consideren a si mateixes “occidentals” (el 15M a Espanya, les revoltes a Grècia, 

l’Occupy Wall Street a Nova York...). Per a ell, el fracàs de les revoltes dutes a terme 

durant els últims anys a Europa i Estats Units és un problema de la no aparició d’una 

idea concreta durant la revolta. Una revolta s’esdevé quan, com ell mateix descriu, gran 

part de la població s’aixeca entorn a la creença que la situació és inacceptable. Per a 

poder aconseguir un canvi important, el que ell anomena un Despertar de la Història, es 

necessita l’aparició d’una idea que sigui coneguda per aquesta població i que sigui 

concretada i resposta durant la revolta.  

L’assaig de Badiou, que assenyala l’absència d’una idea com a problema principal de 

fracàs de les revoltes, comença un debat interessant però que queda inacabat, sense cap 

més concreció. Es fixa tot l’esforç en assenyalar una problemàtica: no aparició d’una 

idea, però es critica sense intentar troba una solució o intentar arribar a l’arrel del 

problema. “Faltava concretar en alguna cosa tot allò que s’estava dient” ha sigut la 

crítica continua després de les revoltes europees i en concret a aquella que queda més a 

prop, la del 15M i protestes posteriors. La pregunta que es podria de plantejar, doncs, és 

perquè no apareix aquesta idea en certes revoltes i perquè sí que apareix en altres. 

Per a poder-hi donar resposta, una manera d’encarar-ho és fixant-nos en la manera com 

les diferents societats han captat el problema i han, posteriorment, transmès el missatge. 

En ambdues situacions de revolta (les àrabs i les occidentals) es va destacar que més 

enllà del que deien els mitjans tradicionals, un dels factors més importants de 

comunicació va ser l’ús de les xarxes socials per a fer un efecte “crida”. Si bé això pot 

ser cert, mentre que durant la Primavera Àrab, l’ús d’Internet va ser utilitzat per a fer 

una crida boca a orella, i un cop reunida la gent, l’acció es va centrar en el que 

s’esdevenia allà; a les revoltes occidentals hi va haver una crida i un cop reunida la gent 

a la plaça, gran part de l’acció es va traslladar a Internet i les crítiques a la plaça es 

confonien amb les fetes a la xarxa: acudits que apareixien al Facebook els trobàvem a 

les pancartes i, per altra banda, pancartes enginyoses van ser fotografiades i Twitejades 

o penjades a Instagram a gran velocitat.  

Per primer cop, s’utilitza Internet com a eina de protesta i part de l’esforç de la revolta 

es desplaça al nou mitjà. Tot i que alguns dels mètodes tradicionals (recollida de firmes, 

difusió de dades, creació de manifestos...) es conserven inclús a Internet també 

apareixen noves formes d’acció. El fet que part de la percepció de la realitat, que abans 
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obteníem dels mitjans tradicionals, passi a través de l’ús d’Internet, ha fet que hi hagi un 

important canvi en la manera que tenim d’interpretar-la. És interessant doncs, veure 

com s’esdevé la percepció de la realitat a través d’Internet i quins efectes té en la 

protesta política i la crítica a la societat. A més, Internet, en ser considerat un mitjà 

fonamentalment popular (entenent popular com a pertanyent al poble, democràtic), ha 

construït nous codis de llenguatge i comunicació. Internet comparteix amb els altres 

mitjans de comunicació una característica que aquest ha convertit en fonamental, com 

veurem més endavant, i és que no és només un intermediari o filtre entre realitat i 

individu, sinó que és també creador de realitats. 

No serà part de l’objecte d’aquest text analitzar el fenomen de la tendència a penjar 

absolutament tot el que passa a la nostra realitat a les xarxes socials, però sí que és 

interessant anomenar-ho, ja que forma part d’aquesta nova vivència de la realitat i 

il·lustra la preocupació de quin paper té l’humor en tot això. Anant més enllà, l’humor 

ha pres partida en l’anàlisi d’absolutament tot el que ens envolta, des del detall més 

insignificant de la nostra quotidianitat fins al de l’actualitat política, fins a ser també 

creador d’opinió pública.  

Quan ens trobem davant de qualsevol situació o fet podem encarar-lo de dues maneres: 

ens el podem prendre seriosament o no, però en tots dos casos podem fer servir l’humor. 

L’humor no és enemic de la serietat, però té efectes en la manera d’entendre les coses. 

És objectiu? Podríem dir a priori que no, ja que si un individu interpreta la realitat a 

través de l’humor vol dir que l’està subjectivant. L’humor es troba present a totes les 

cultures i totes les edats, això vol dir que forma part d’una dimensió de l’esser humà  

present en cada individu i no només una construcció social. 

Es farà doncs, una anàlisi d’aquestes noves imatges humorístiques que ens envolten en 

l’actualitat. Potser l’aparició d’una d’elles al nostre ordinador ens provoca un somriure 

cada dia, arriben a formar part d’una conversa o inclús salten per ser notícia als mitjans 

tradicionals o són utilitzades per a explicar-ne una. L’actitud humorística d’Internet pot 

estar causant canvis en la manera com interpretem el món i per tant com hi actuem, així 

que intentaré veure, de manera comparativa amb altres èpoques, quins efectes provoca.  

L’estudi està fet basant-me en teories existents sobre l’humor i suportat per teories 

filosòfiques sobre la percepció de la realitat, així com una visió sociològica a l’hora 

d’analitzar el fenomen de la comunicació interpersonal. 
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Sócrates 

De esta reflexión resulta que cuando nos reímos de la parte 

ridícula de nuestros amigos, mezclamos el placer con la 

envidia, y, por consiguiente, el placer con el dolor, puesto 

que ya hemos reconocido que la envidia es un dolor del 

alma, el reír un placer, y que estas dos cosas se encuentran 

juntas en tal caso. 

Protarco 

Es cierto. 

Sócrates 

Esto nos hace conocer que en las lamentaciones y 

tragedias, no sólo del teatro, sino en la tragedia y comedia 

de la vida humana, el placer va mezclado con el dolor, así 

como en otras muchas cosas. 

 

“Filebo o del placer”, Plató 
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L’HUMOR COM A PORTA CAP A LA REALITAT 

 

 

Gilles Lipovetsky a La era del vacio (1992) dins el capítol anomenat “La Sociedad 

Humorística” simplifica la història del riure en tres moments històrics: L’Edat mitjana, 

en la qual el riure era cruel i es basava en la burla de les classes establertes; l’Època 

Clàssica en la que el riure s’estilitza, s’intelectualitza i la comicitat està al servei de la 

raó; i l’Època Postmoderna, on es torna banal i buit de sentit. L’autor, emmarcat dins un 

context d’escriptura postmoderna, veu  l’ús de l’humor dins la societat hedonista i de 

consum com un producte normal i una conseqüència natural en una societat que busca la 

felicitat de la massa. Malgrat l’exageració de la que fa ús Lipovetsky quan escriu, sí que 

podem estar d’acord a dir que l’ús d’un codi humorístic a l’hora d’encarar la realitat 

s’ha multiplicat durant l’última dècada en que Internet ha ocupat les nostres vides. Així 

doncs, va lligat a un tipus de societat consumista com ell afirma? O va més aviat lligat a 

les eines que aquesta societat té per a comunicar-se? Ha aparegut un tipus de llenguatge 

que pertany exclusivament al mitjà d’Internet i aquest tipus de llenguatge s’està estenen 

a altres parts de les nostres vides.  

Prenent l’ humor des d’un punt de vista epistemològic, i fent el camí que fa Lipovetsky 

però a la inversa, podríem estudiar de quina manera una societat interpreta la realitat i 

per tant, què ens diu això d’aquesta societat. Caldria fer aquest exercici per a realment 

entendre a quin tipus de temps pertanyem, com interpretem la realitat i encarem els 

problemes. 

Alguns pensadors han vist algun problema en l’ús de l’humor: riure’s del que passa com 

a mètode d’evasió. El riure pot banalitzar la gravetat dels problemes i fer que no hi 

reaccionem. En riure d’allò que ens desagrada sembla que es banalitzi el problema. 

Henri Bergson a la seva anàlisi sobre allò que ens fa riure Le Rire (1900), diu que el 

riure va acompanyat de la indiferència, el riure no pot ser sensible sinó que és 

intel·ligent, ja que si sentíssim empatia, no ens provocaria riure sinó pena. Vol dir que 

en riure d’un fet prenem una distància emocional i l’únic que ens aporta és 

despreocupació? 

Les demandes de canvi polític i les crítiques a la societat espanyola o catalana dels 

últims 10 anys ja s’ha comentat que s’han desenvolupat en gran part dins de l’espai 
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d’Internet. Si hi ha, però, una nova fórmula o mode de crítica que hagi esdevingut 

popular és aquella crítica que es fa a través de l’humor, la ironia o la paròdia. Després 

de cada esdeveniment polític significatiu apareixen amb rapidesa vinyetes 

humorístiques, vídeos parodiant-ho, canviant-ne el sentit, jocs de paraules... Aquestes 

creacions en molts casos s’acaben convertint en allò que en ficció s’anomena running 

gag, és a dir una broma o referència còmica que dins un tema es repeteix ja que els 

espectadors en coneixen la seva prèvia existència i serà divertit perquè fa referència a 

allò passat. Com en el llenguatge, les bromes a Internet evolucionen fins al punt de ser 

independents i desprendre’s d’allò al qual feien referència. L’origen potser ja no serà 

conegut i el gag podrà ser fer servit per si mateix com un element més de la realitat.  

A través de la comunicació oral, la seva transmissió és molt més lenta i ha de fer ús de 

la memòria, la qual cosa fa molt més difícil la seva propagació i evolució. A Internet en 

canvi, una broma pot ser contestada ràpidament per milers d’espectadors i estesa en 

qüestió de minuts, per la qual cosa evolucionarà de manera viral i aquelles 

transformacions que siguin més bones, d’una manera bastant similar a la selecció 

natural, sobreviuran. Aquesta selecció natural es fa a través de la popularitat, de les 

visites, de les votacions i likes, i allò que té més èxit còmicament sobreviu i pot seguir 

evolucionant. Aquests elements se’ls anomena “MEMES”, i tant poden ser un joc de 

paraules, una imatge gràfica, un vídeo, un personatge o qualsevol altre element. 

Aquesta importància de la comicitat a internet no és arbitrària. Una de les 

característiques principals d’internet és la possibilitat de crear una personalitat nova o 

un “ideal” de nosaltres mateixos. És capaç de riure dels esdeveniments amb una certa 

mostra d’intel·ligència serà una de les característiques principals de les personalitats 

internautes, ja sigui a l’hora de crear posts o comentar-los. La crítica política a Internet 

neix precisament a través d’allò còmic i dóna peu al naixement d’un dels fenòmens 

d’Internet més particulars. L’any 2003 apareix una pàgina anomenada 4chan que en 

principi és un taulell d’imatges que poden ser comentades i votades, principalment una 

comunitat d’entreteniment, però que acaba evolucionant per a ser un portal d’activisme i 

discussió de tot tipus de temes i que dóna peu al naixement del grup Anonymous. 

El nom i la idea del grup es basen en aquests comentaris que pots deixar 

“anònimament” als posts d’altres membres, i es pot considerar realment la primera 

forma d’autoconsciència d’existència d’una comunitat internauta. Aquesta consciència 

de comunitat és, alhora, una consciència d’expressió personal, que engloba tots els 
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membres, Anonymous és una personalitat que qualsevol pot adoptar i és per excel·lència 

cínica amb la realitat. El llenguatge d’Anonymous i tot allò que se n’ha derivat i 

qualsevol tipus de fenomen o MEME són la presència primera de la comicitat a Internet.  

Allò còmic a Internet ha esdevingut un procés molt més complex d’interpretació i 

connexió amb la realitat. És un tipus d’humor que neix de la interpretació de la realitat, 

però en fer-ho sobre un suport que es multiplica, es creen immediatament noves formes 

de realitat en clau còmica. Així doncs, aquell individu que es troba davant un element 

còmic a Internet s’està relacionant no només amb ell, sinó amb la història que hi ha al 

darrera i amb la realitat que imita. Per a entendre realment el fenomen de la comicitat a 

Internet i quin tipus d’efecte té sobre la nostra percepció de la realitat, si és realment una 

percepció subjectiva o si té efectes negatius en la implicació amb els problemes, cal 

entendre realment què és la dimensió humorística o còmica de l’ésser humà. 

1. Què és allò que ens fa riure? 

Són vàries les teories que han intentat descriure què és el fenomen d’allò còmic i tot i 

que els estudis sobre què és l’humor i el riure no són molt abundants cal anar a pams per 

a poder-los conèixer, ja que cada teoria aporta un punt de vista interessant per a 

entendre “el riure”. Els autors que se n’han ocupat van des d’Aristòtil fins a l’actualitat, 

i és un tema que s’ha enfocat des de vàries disciplines que estudien el comportament 

humà, ja sigui la filosofia, la psicologia, la sociologia, l’antropologia... Els autors que 

han tractat el tema es queixen de la falta d’estudi en aquest camp, ja que històricament 

s’ha tractat el tema del riure com un assumpte de poca importància però, tot i que 

l’estudi del fet còmic pot semblar poc seriós, el fenomen no és en cap moment de poca 

importància ni frívol.  

L’influent sociòleg Peter Berger va escriure Risa Redentora. La dimensión còmica de la 

experiència humana (1999) que és un dels estudis més influents sobre la comicitat. Tot i 

que l’estudi de Berger conté també una interessant perspectiva històrica, no és complet, 

ja que ell accepta la teoria de la incongruència com a bona per a descriure el fenomen i 

obvia les altres perspectives també interessants. Dins la revisió i descripció d’allò còmic 

també hi ha citats altres autors que van desenvolupar les tres altres teories igualment 

esteses sobre el riure: la de superioritat, la de la catarsi i la del joc. 
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Per començar, cal destacar les dues principals característiques de l’humor: 

-  La primera d’elles és el caràcter universal de l’humor, capacitat que és exclusiva dels 

humans; la seva presència en totes les cultures s’ha demostrat empíricament a través 

d’estudis psicològics i antropològics. Els humans reaccionen físicament amb el riure a 

diferents situacions, però el fet de “riure” no és només una reacció física, sinó que 

inclou factors intel·lectuals, culturals i socials ja que no tots riem del mateix; un fet que 

ens pot fer esclatar de riure en determinat moment o a certes persones, pot no fer-ho en 

una ocasió amb circumstàncies diferents. Podem riure per moltes raons, perquè ens fan 

pessigolles, perquè estem alleujats o alegres o perquè percebem alguna cosa que ens fa 

riure. Aquest últim tipus de riure és el que Berger explica, citant Mary Swabey (Berger: 

1999, 74), i identifica com a riure còmic i en el que es centra aquest estudi. Com ella 

afirma, cal distingir entre les circumstàncies físiques o socials que estimulen el riure 

d’allò al qual aquest es refereix. No ens interessa, doncs, la facultat de riure sinó el seu 

objecte, allò còmic.  

- La segona característica és que el riure, tot i que també hi ha casos de riure en solitari, 

és una experiència que majoritàriament s’esdevé en un context social. És important 

veure quines són les implicacions que l’ús de l’humor té dins la interacció social entre 

humans i quines funcions socials desenvolupa. El riure que ens ajuda a comunicar i 

adaptar-nos a noves situacions. Si bé veurem que el fet de riure no ha sigut ben vist en 

altres èpoques històriques, en l’actualitat s’hi mostra un interès acadèmic i se’n 

reconeixen els seus beneficis. Així com ha canviat la postura i opinió social del fet de 

“riure”, també ha canviat el “de què riem”, i és aquí on és interessant arribar per tal de 

poder entendre el context en el que s’esdevé l’humor a Internet.  

2. L’humor dins la Història i Història de l’humor 

Berger comença el capítol Filósofos de lo cómico fent una revisió històrica del 

pensament sobre allò còmic amb l’explicació d’un dels contes que es troben a les Faules 

d’Isop (aprox IV aC). Aquest conte parla d’un filòsof que, mentre caminava mirant les 

estrelles, va caure dins d’un pou. Més tard Plató identificaria aquest filòsof com a Tales 

de Milet. Dins la faula apareix un fet important, la caiguda d’aquest filòsof com un fet 

risible. “La patacada” constituirà una de les línies principals de l’explicació de la 

comicitat. Perquè podem riure d’un fet que a priori hauria d’alarmar-nos? Què s’amaga 

darrere del fet que una patacada pugui fer-nos riure? 
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Malgrat la poca abundància històrica de tractament del fet còmic, ja dins Els diàlegs 

(segle 4 a.C.) de Plató es fa esment a allò còmic. Plató ho tracta des de la desconfiança, i 

el seu pensament queda exposat en el diàleg anomenat Fileb (segle 4 a.C.), on els 

oradors Fileb, Protarc i Sòcrates discuteixen sobre els avantatges de la comèdia i la 

tragèdia. Sòcrates defensa que el plaer que causa la comèdia pot ser maliciós. No tot 

plaer és bo o dolent, aquell que és resultant del saber o la filosofia, per exemple, és bo, 

però en el cas de la comèdia pot ser reprovable i per tant, la facultat de riure no és una 

qualitat admirable. Berger identifica però, aquesta desconfiança com a conseqüència de 

l’obsessió de Plató per l’ordre. (Berger: 1999, 49) 

Trobem en l’inici històric del debat filosòfic sobre el riure que és valorat com una forma 

essencialment d’agressió, des de Plató fins la menció que en fa Aristòtil a Poètiques 

(335 a. C.). Segons ell, la comèdia simplement és una imitació de la realitat i allò còmic 

el que fa és riure de la lletjor del món. Mentre que la tragèdia ens mostra la caiguda en 

desgràcia dels personatges, pels quals sentim pena, la comèdia ens permet contemplar 

aquesta caiguda (que podríem anomenar altre cop patacada) sense sentir dolor. A través 

de la tragèdia el filòsof ens parla de la catarsi, que és la purificació de l’ànima que 

l’espectador aconsegueix després de l’experiència de la compassió i la por que li 

provoca la tragèdia. A la comèdia, en canvi, riem d’aquesta situació i per tant la catarsi 

no ens redimeix de les nostres pròpies passions, sinó al contrari. 

Aquestes primeres apreciacions de la comicitat, que es basen en l’anàlisi de la tragèdia i 

la comèdia, la descriuen com la percepció indolora de “la caiguda” o “patacada”, però 

sobretot és important destacar la visió negativa d’allò còmic o el riure. Aristòtil inicia 

un dels fils de pensament que més tard serà anomenat teoria de la catarsi, que acabem 

de descriure, com el plaer que sent aquell que riu de la desgràcia de l’altre. Es poden 

seguir les empremtes d’aquest fil no tant sols en l’estudi sobre allò còmic en els segles 

posteriors sinó també en l’actitud social negativa envers el “riure”, una concepció que 

s’estendrà especialment a través de la religió cristiana. “La majoria de referències sobre 

el riure que trobem a la Bíblia, per exemple, estan lligades a l’escarni, la mofa, la burla 

o el menyspreu”. (Martin: 2007, 21) 

Durant l’Edat Mitjana, la presència de l’humor dins l’estructura social es troba en rituals 

i formes que queden delimitades en el temps i l’espai i diferenciades de la quotidianitat. 

Mijail Bajtin, teòric i escriptor rus, va veure finalment publicada el 1965 una de les 

obres més influents d’anàlisi del caràcter de la cultura popular i el riure: La culutura 



LA PERCEPCIÓ DE LA REALITAT A TRAVÉS DEL CODI HUMORÍSTIC 
Assaig sobre la presència de l’humor a Internet 

 

26 

popular en la Edad Media y en el Renacimiento: el contexto de François Rabelais 

(1965). En l’assaig, Bajtin parla de la creació en l’Edat Mitjana d’un univers d’allò 

còmic que burlava el món “real” i que va construir el seu propi món contra l’oficial. 

Això va provocar que allò còmic fos temut pel fet que podia alterar l’ordre social i, per 

tant, la comicitat només apareixia en certes ocasions i es trobava identificada sota 

formes com la “bogeria”, o va quedar institucionalitzada en figures determinades que 

practicaven l’humor com a professió, com ara joglars o bufons. Allò còmic també es va 

delimitar i oficialitzar a través de la seva aparició en certs rituals, com el carnaval o 

festivitats en les quals era possible, durant un temps determinat, fer ús de l’humor i la 

bogeria sense trencar l’estatus social.  

El món d’allò que és risible, com diu Lipovetsky, es va construir al voltant del 

rebaixament del sublim a través de pràctiques de burla dels rituals i símbols religiosos 

“oficials” i, com afegeix Berger “a partir de la inversió de la jerarquia social establerta” 

(Berger: 1999,135). A través del llenguatge i rituals pagans, “es profanaven els elements 

sagrats i es violaven les regles oficials” (Lipovetsky: 1992, 138). Tot i que es podria 

considerar que allò còmic estava mal vist, hi ha una forta presència d'un humor grotesc 

dins la societat medieval, un humor que era present a totes les classes socials en forma 

de rituals i personificacions, però que no impregnava tots els aspectes de la vida 

quotidiana sinó que quedava limitat a aquest món del més enllà, on tot es possible, el de 

la bogeria, sempre i quan quedés ben delimitat. 

Berger identifica el final de l’Edat Mitjana amb l’arribada del text d’Erasme Elogi a la 

bogeria (1511), un text que precisament l’autor va descriure com una broma en si 

mateix per a excusar-se de les crítiques. L’obra fa servir un concepte de bogeria que, 

dins la mateixa societat, ja estava desapareixent per donar pas a la reivindicació del 

pensament racional. En canvi Berger no s’atura a parlar de Thomas Hobbes, el filòsof 

britànic que també es considera que va marcar la ruptura amb el pensament medieval 

per a donar pas a la consciència moderna. Berger no hi para gaire atenció potser perquè 

les visions de Hobbes envers el riure no coincideixen amb la seva apreciació, ja que 

Hobbes, seguint a Plató i Aristòtil, veu en el riure una de les qualitats humanes més 

miserables. El filòsof parla del fenomen d’allò còmic tant a el Leviatán (1651) com a 

Naturalesa Humana (1650). Tot i que és cert que critica amb duresa el riure, és també 

interessant veure què n’opina. Hobbes en la seva crítica planteja la teoria de la 

superioritat que Berger ignorarà per complet en el seu estudi:  
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“I may therefore conclude, that the passion of laughter is nothing else but sudden 

glory arising from some sudden conception of some eminency in ourselves, by 

comparison with the infirmity of others.” (Hobbes: 1840, 46) 

El riure és per a Hobbes el que anomena la glòria sobtada, un sentiment que ens apareix 

de forma sobtada en descobrir l’absurditat de l’altre, seguit de la imaginació de nosaltres 

mateixos alçats davant de la seva mala fortuna, fet que provoca la passió de riure. 

L’autor diu que sempre riem de les desgràcies dels altres i per ell allò còmic és la 

percepció de la inferioritat aliena. L’única manera de riure sense ofensa és en el cas que 

s’abstregui l’absurditat de l’altra persona i que tothom rigui alhora, ja que riure sol, 

inclús d’un mateix, és posar als altres en evidència intencionadament i per tant també 

ens fa sentir superiors.  

El canvi social que s’esdevé amb l’arribada de la il·lustració i l’entrada del que podríem 

anomenar pensament modern, és el que possiblement dóna pas als seus pensadors a 

poder-se preguntar sobre el caràcter epistemològic del riure més enllà de la consideració 

ètica: l’experiència d’allò còmic és un bé moral, però sobretot, què és? (Berger: 1999, 

58). Kant, que tracta el tema dins l’estudi sobre la naturalesa de la bellesa, reconeix 

l’estatut epistemològic de la comicitat més enllà de ser un procés físic. “L’experiència 

del fet còmic ofereix una percepció de la realitat diferent de la que ofereix la raó” 

(Berger: 1999, 59). Segons Berger, Kant troba una de les claus dels acudits i la 

comicitat: es tracta de la percepció d’una incongruència que tenim, de sobte, dins el 

context d’una expectativa diferent.  

Durant els segles XVII i XVIII l’evolució del debat sobre el que és còmic i l’actitud 

envers allò risible passa de la concepció pejorativa de la tradició clàssica i cristiana 

centrada en la qüestió moral, a la visió d’una possible utilitat en la qüestió 

epistemològica. No només en el camp acadèmic sinó també l’actitud social envers el 

riure canvia. Berger detecta que la transformació de la comèdia en un gènere dramàtic 

en tots els principals països europeus exerceix aquesta capacitat de detectar mal 

funcionaments de la realitat i mostrar-los, fet que explica, en part, el creixent interès per 

la comicitat a nivell acadèmic. Aquests canvis tenen relació amb l’emergència d’una 

consciència moderna que intenta penetrar dins les estructures socials i destapar les 

incongruències que la construeixen.  
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L’humor deixa de ser grotesc i el seu ús dins la burgesia l’estilitza i intel·lectualitza. 

Martin (Martin: 2007, 22) analitza com l’ús de la paraula ridícul (del que podem riure), 

significava el que avui coneixem per humor. Malgrat això, tenia una connotació molt 

més agressiva i negativa que no pas avui, i s’esdevenia en una actitud activa similar a 

una forma d’atac. Tot i així, el ridícul esdevingué una forma popular a tota Europa dins 

de les tècniques de debat, i provocar el riure va passar a ser una habilitat desitjable. 

“Amb la creixent visió del ridícul com una forma socialment acceptable i part admirable 

d’una conversa amigable, la idea de riure com expressió de menyspreu i escarni va 

donar pas gradualment a ser vist com una resposta a l’astúcia i la intel·ligència” 

(Martin: 2007, 22). Té sentit que un moviment intel·lectual que pretenia arrencar les 

antigues supersticions del món, defensant la raó com a mètode per arribar a la veritat, 

tingués una actitud favorable vers la percepció còmica capaç de detectar i 

desemmascarar les falses façanes de l’ordre social. 

El sentit de l’humor i l’actitud social envers allò còmic es converteix en una virtut amb 

connotacions positives durant el s. XIX. Com veiem en el resum de Martin des del punt 

de vista de la psicològica social: “Cap al 1870, el sentit de l’humor havia adquirit el 

sentit desitjable que té avui. Dir que algú tenia sentit de l’humor era dir alguna cosa 

molt positiva sobre el seu caràcter. Dir que a algú li faltava sentit de l’humor va passar a 

voler dir que era excessivament seriós, fanàtic o egoista, un inflexible” (Martin: 

2007,24). Malgrat aquesta evolució de l’actitud social envers el riure i el fet còmic, dins 

el pensament filosòfic encara es va continuar tractant dins l’estudi del fet estètic. Hegel 

defineix la comicitat com allò que neix de la contradicció entre la subjectivitat humana i 

la substància de la realitat. Hegel, que dins el seu estudi estètic considera l’art com una 

aparença i il·lusió d’allò bell, no com una representació de la bellesa en si o de l’esperit, 

considera la comèdia com la mostra d’un món sense substància. 

A principis del s. XX apareix dos dels estudis més notables i que no podrien ser més 

diferents l’un de l’altre, sobre el riure i allò còmic. El primer fet per Henri Bergson 

anomenat Le rire (1900) i el segueix l’anàlisi dels acudits fet per Sigmund Freud 

anomenat El chiste y su relación con lo inconsciente (1905). Henri Bergson, abans 

d’exposar la seva tesi central distingeix, les característiques del riure com un fenomen 

exclusivament humà, tant en la capacitat de riure com en la capacitat de fer riure; també 

com un fenomen grupal, fet que hem de destacar perquè vol dir que posseeix funcions 

socials; i com un fenomen amb textura emocional. Per a Bergson el riure es 
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desenvolupa en una mena d’estat antisèptic de la percepció, riem quan som capaços 

d’allunyar-nos d’una situació el suficient per a no sentir emoció. 

Henri Bergson descriu el riure com la percepció d’alguna cosa que estava viva i queda 

reduïda a un procés mecànic, aquesta reducció és precisament el que ens fa riure. “Les 

actituds, gestos i moviments del cos humà son risibles en la mida exacta en que tal cos 

ens fa pensar en un simple mecanisme” (Bergson 2011:25). Per a ell la visió d’un 

mecanisme instal·lat en la vida és el que ens provoca comicitat, perquè és allà on veiem 

aquell error que no s’adapta, que no accepta la vida, que està inanimat i en esperar 

aquest error i trobar-lo, arriba la comicitat. És per això que gestos que no ens feien riure 

es tornen risibles quan algú altre els imita, aquesta interpretació mecànica d’algú altre és 

una de les bases de la paròdia. 

Bergson esmenta la “percepció d’una incongruència” en la seva descripció del riure tot i 

que no de manera extensa. Segons Berger tot i que l’anàlisi de Bergson suposa un gran 

avanç en l’estudi sobre allò còmic, apunta que hi ha casos que no poden encaixar dins la 

seva teoria. Un d’ells és el de l’humor polític, que no se’l podria incloure dins de 

l’esquema de Bergson. 

Freud en canvi, no analitza l’humor o la comicitat en si, sinó l’acudit. De fet ho fa com 

a punt de partida per trobar les claus de l’humor: analitza detalladament el procés de 

creació i recepció de l’acudit per veure on es troba el moment de l’obtenció de plaer i 

deixa clar que es desmarca de les altres teories. Per a Freud l’acudit és una fórmula 

particular d’utilitzar el llenguatge, escriu el següent: 

“Recordem molt bé que quan s’ha resumit l’acudit, és a dir, s’ha substituit per una 

altra expressió, conservant curosament el sentit, desapareixia no tant sols el caràcter 

graciós, sinó també l’efecte hilarant i, per tant, el plaer que en l’acudit es pogués 

trobar.” (Freud: 2000,91) 

El plaer que obtenim dels acudits sorgeix a través de la tècnica que utilitzen de 

simplificar idees a través de jocs de paraules, dobles sentits, ironies... És a partir 

d’aquesta manera de fer servir el llenguatge de manera simplificada i condensant una 

idea, que a l’entendre el missatge a través d’un acudit estem fent un estalvi d’esforç 

psíquic que és el que produeix plaer. Alhora, els acudits contenen idees que sovint no 

poden ser expressades per la raó per diversos motius (ja siguin tabús o ja siguin raons 

no conscients). Freud ho compara amb el plaer de fer bajanades, que sovint podem 
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veure en un nen ja que “troba el plaer en l’atractiu d’infringir les prohibicions de la raó” 

(Freud: 2000, 125). Això és el que ell anomena l’alliberament de la coerció de la crítica, 

aquella coerció imposada per l’educació intel·lectual que ens ha fet retenir unes tensions 

psíquiques. Al descarregar-les a través d’un acudit, reduïm la càrrega psíquica que 

aquesta ens suposava. Per tal d’evitar la retenció durant temps d’aquestes càrregues, 

expliquem acudits: 

La psicogènesis de l’acudit ens ha ensenyat que el plaer que crea prové del joc de 

paraules o del desencadenament del disbarat, y que el seu sentit es troba destinat 

exclusivament a protegir aquest plaer contra la seva supressió per la crítica. (Freud: 

2000, 131) 

Freud, va continuar el fil que s’havia iniciat amb Aristòtil sobre la teoria de la catarsi, 

tot i que el pare de la psicoanàlisi no veia cap qualitat negativa o reprovable en l’acudit 

o en allò còmic, sinó al contrari, l’alliberament necessari d’una càrrega. Així doncs, la 

catarsi s’esdevé quan l’energia psíquica és descarregada i l’acudit provoca l’efecte de 

plaer, tot i que dependrà de les seves característiques que s’alliberin o no totes les 

tensions retingudes.  

A la teoria de Freud sobre la comicitat com a forma d’accedir a la realitat- teoria que va 

estretament lligada a la dels somnis als quals compara amb l’acudit- es destacarà la 

capacitat cognitiva del fet còmic.  

L’anàlisi de Mijail Bajtin escrita en la dècada dels 40 sobre la cultura popular de l’Edat 

Mitjana i el Renaixement a propòsit de Rabelais- que ja hem citat anteriorment i que va 

tenir una gran influència en estudis posteriors- descriu la comicitat de la següent 

manera: 

“El riure posseeix un profund valor de concepció del món, és una de les formes 

fonamentals a través de les quals s’expressa el món, la historia i l’home; és un punt de 

vista particular i universal sobre el món, que percep a aquest d’una forma diferent, 

però no menys important (potser més) que el punt de vista seriós: només el riure, en 

efecte, pot captar aspectes excepcionals del món.” (Bajtin: 1990, 63) 

Malgrat arribar a l’acceptació molt generalitzada de la teoria que accepta que allò còmic 

apareix quan s’esdevé la percepció d’una incongruència, hi ha autors que ho han 

contradit afirmant que alguna cosa es percep incongruent depenent del moment en que 
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ocorre, però pot no ésser incongruent per si mateix. Berger ho contradiu dient que tot i 

que “la relativitat històrica i sociològica bé influeixen en la manera de provocar el fet 

còmic, això no invalida que la idea de la comicitat consisteix en una percepció implícita 

d’una incongruència que transcendeix qualsevol relativitat”. (Berger: 1999, 72) 

Berger destaca a l’estudiosa Mary Collins Swabey que afirma que el riure no és només 

una expressió emocional que no aporta cap satisfacció a l’intel·lecte i en ressalta el 

caràcter cognitiu, és a dir, la capacitat de millorar la comprensió. Així doncs, allò còmic 

resideix en la percepció d’una incongruència, però entre què i què? La percepció de la 

incongruència és subjectiva o també hem de destacar un referent objectiu més enllà de 

les relativitats de cada individu i situació? D’acord amb el pensament de Collins, és això 

segon, ja que la percepció del fet còmic és la percepció d’alguna cosa que queda “allà 

fora” en forma d’incongruència. Per tant, la percepció de la comicitat depèn de l’impuls 

humà d’ordenar la realitat i aquesta qualitat rebutja que el riure sigui hedonista o es doni 

per pur plaer segons els pensadors de la teoria de la incongruència.  

Finalment Berger conclou que l’experiència còmica és un component cognitiu que 

percep incongruències entre l’ordre i el desordre. Entre l’home que busca l’ordre i el 

món, que està desordenat. L’home està en discrepància amb aquesta realitat 

desordenada i l’experiència d’allò còmic ajuda a fer una diagnosi del món. Allò còmic 

però, revela errors d’allò que nosaltres donem per fet i és per això que té un component 

perillós.  

“L’experiència d’allò còmic fa referència a la ment immersa en un món aparentment 

sense sentit. A la vegada, suggereix que, potser, el món no està tant mancat de sentit.” 

(Berger: 1999, 79) 

Fins ara, són tres les teories que hem tractat, la quarta, la del joc és aquella que fa 

referència a les funcions socials del riure. Com s’ha exposat, totes quatre apareixen 

entrelligades, ja que no hi ha una teoria que expliqui per complet el fenomen sobre el 

que ens fa riure i quedarà palès al següent apartat. Les diferents teories s'entrelliguen 

formant un prisma complex que configura què és el riure.  
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3. Funcions socials del riure 

A l’apartat anterior he descrit quina és l’experiència individual del riure, però una de les 

característiques més importants d’aquest fenomen és que el riure és fonamentalment 

social. Per poder veure com es duu a terme l’ús de l’ humor a Internet primer hem de 

distingir quines són les motivacions dels individus a l’hora de fer servir el riure en un 

entorn social humà. A través de les idees teòriques sobre allò còmic descrites a l’apartat 

anterior ja s’han mencionat algunes funcions, com ara la capacitat essencial cognitiva i 

intel·lectual com a porta d’interpretació del món a través de l’ús de l’humor. Com que 

ara tractarem l’humor dins el context social, ens referirem a la quarta gran teoria sobre 

el riure a través de la qual en Psicologia s’han estructurat el que són les funcions socials 

del riure. Aquesta disciplina ha descrit el riure i l’ús de l’humor dins el context social 

com a “joc”. 

Freud tot i que no parla del joc, destaca aquesta necessitat de comunicar els acudits quan 

posa en contrast les característiques de l’acudit i l’humor: diu que el primer es 

distingeix del segon en el fet que “ningú s’acontentaria en fer un acudit únicament per a 

sí mateix” ja que fer un acudit va “lligat a l’impuls de comunicar-lo” (Freud: 2000, 

142). En canvi, tot i que també podem comunicar allò còmic, aquest pot ésser igualment 

gaudit de manera aïllada, i per tant, l’impuls o necessitat de comunicar-ho no és tant 

gran. Per al procés còmic, tant sols es necessiten, segons l’autor, el jo i la persona-

objecte; en canvi, per l’acudit, no obtenim plaer en el moment que se’ns acudeix, sinó 

que el plaer s’obté al comunicar-ho a una segona persona, ja que és realment el receptor 

de l’acudit qui n’obté més plaer segons l’autor. Malgrat que ell segueix l’estudi per a 

descobrir com funciona aquest mecanisme de plaer, que abans ja hem resumit, nosaltres 

agafarem aquesta idea de la necessitat de comunicació per entendre part de les funcions 

socials.  

La resposta emocional que obté l’individu a través de l’humor, més enllà de l’aspecte 

intel·lectual, considerada com a plaer té a més altres atributs. S’ha demostrat a través 

d’estudis que l’humor i el riure tenen influència en el nostre estat emocional i afectiu de 

manera positiva. Riure és beneficiós i fomenta la salut i quan les persones experimenten 

aquestes emocions positives hi ha millores en diferents habilitats cognitives i de 

comportament social (Martin: 2007, 16). L’humor pot ser fet servir com a eina en una 

situació social que és la base de la teoria del joc social i que va molt més enllà del fet 

d’entretenir altres individus. Quan se’n fa un ús en forma de joc social és perquè hi ha 
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una motivació al darrera. Fer riure pot involucrar intencions tant diverses com intentar 

agradar als altres, impressionar, aconseguir prestigi, atenció o aprovació (Martin: 2007, 

17). Allò còmic té una vital importància en la primera socialització i hi recorrem sovint 

per a aconseguir aquesta acceptació. El fet que a través de l’humor juguem amb 

incongruències o idees contradictòries, pot ser útil en casos en que seria massa formal 

utilitzar un to seriós o l’ús d’aquest to podria comportar un risc. També utilitzem 

l’humor per a comunicar missatges que poden ser massa durs d’entrada i ens interessa 

rebaixar-ne l’impacte, com apunta Freud. Fer riure és útil per a la comunicació 

interpersonal ja que ajuda a suavitzar conflictes i tensions entre la gent. 

Riure inclou un efecte sociopositiu, “aquells que riuen junts, resten junts”, diu Berger 

(Berger: 1999, 109). Però també hi ha situacions socials en les quals s’utilitza l’humor 

de manera agressiva o manipuladora. L’humor es pot fer servir per a crear identitat 

grupal, cohesionar i reforçar normes socials, però aquesta funció també marca les 

diferències amb membres fora del grup. El missatge d’exclusió sovint a expenses de 

riure d’algú provoca plaer i crea un fort lligam entre els membres del grup. Aquest és un 

efecte socionegatiu de l’humor, utilitzat com a instrument de control social dins del 

grup. El tipus de plaer que s’aconsegueix gràcies a riure d’altres individus podem dir 

que és una forma agressiva de l’humor, ja sigui de manera passiva (fent broma de la 

seva desgràcia) com de manera activa (quan es persegueix humiliar l’altre). Les formes 

agressives de l’humor, que van lligades a la teoria de superioritat que va descriure 

Hobbes, es poden fer servir per a diferents funcions socials com reforçar estatus i poder, 

excloure individus o reprimir comportaments que no s’adeqüen a les normes. L’humor 

com a joc social tant pot tenir finalitats positives com intencions agressives, però tant en 

un cas com en l’altre, riure provocarà plaer.  

Una de les funcions que psicològicament obtenim del riure és d’alleujament davant 

d’allò que se’ns presentava complex, sense sentit o amb diferents interpretacions 

possibles. La funció defensiva de l’humor ens ajuda a tractar amb la por, i el plaer 

l’obtenim de l’alleujament que segueix la por (Berger: 1999, 111). Quan a través de la 

percepció humorística cognitivament donem un nou sentit a aquest tipus 

d’esdeveniments, el riure o l’humor substitueixen l’angoixa, la preocupació o la ira que 

ens podria haver causat. L’humor ens fa més flexibles davant d’aquelles situacions que 

podrien ser d’amenaça o d’estrès i per tant se li reconeix el poder alliberador de tensió 

que tracta la teoria de la catàrsi. Tot i així, aquest poder pot ser agressiu en resposta a les 
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amenaces d’altres humans. En aquest cas, quan fem broma de les mancances o errors de 

l’altre, el que estem fent és obtenir plaer per a sentir-nos superiors a la situació i 

minimitzar així l’angoixa que ens provocava.  

Les funcions socials descrites, la de primera socialització, la de comunicació 

interpersonal, la delimitació de les fronteres de grup, la funció defensiva i, afegim-hi 

també, la funció intel·lectual, són perfectament aplicables a l’ús de l’humor a Internet, 

pel fet de ser un espai essencialment de comunicació i, com ja veurem, amb gran 

importància pel que fa a la interacció social. Malgrat que l’ús que se’n fa com a usuaris 

és individual, el cert és que, els tradicionals espectadors dels altres mitjans de 

comunicació, a Internet troben la possibilitat de comunicar-se directament amb altres 

individus, de vegades milers, recreant alhora patrons de comunicació que experimenten 

en la realitat.  

Ara bé, és possible i coherent separar Internet de la realitat, com si no en formés part? 

Internet, com he intentat mostrar al principi, és realitat i és creadora de noves realitats. 

Aquest estudi té com a objecte estudiar-lo perquè precisament és un agent que té gran 

influència al “món real”. És necessari doncs, veure quina és la posició d’Internet dins la 

realitat i, per tant, dels missatges humorístics que inclou a través dels quals nosaltres 

percebem una visió de la realitat, del món que és “allà fora”. 
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De todos modos, si estas historietas son chistes, lo son de 

excelente calidad, pues gracias a su fachada pueden ocultar no 

sólo lo que tienen que decir, sino hasta que tienen que decir 

algo prohibido. (…) Todo aquel que en un momento de 

distracción deja escapar la verdad, se alegra en realidad de 

verse libre del impuesto disfraz. 

“El chiste y su relación con lo inconsciente”, Sigmund Freud. 
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UN NOU ESPAI PER LA COMICITAT 

 

1. Les màscares de la realitat 

Alfred Schütz té un text captivador sobre El Quixot anomenat Don Quijote y el 

problema de la realidad (1962-1966) en el que exposa el problema de la realitat social 

en el que hi ha concentrada la seva tesi. El Quixot confon la realitat que Schütz 

anomena quotidiana, aquell món que ens envolta, amb el món de la novel·la. El món 

quotidià inclou subuniversos simbòlics que construeixen àmbits finits de sentit, un 

d’ells serien els mons de ficció dins les novel·les. Qualsevol de nosaltres distingim els 

límits d’aquestes realitats subordinades i per tant no deixem que es confonguin amb la 

vida quotidiana, el problema del Quixot és que un d’aquests subuniversos envaeix el 

món quotidià. Sancho representa la realitat quotidiana amb la que el Quixot anirà xocant 

fins que a la tercera sortida es qüestioni la seva identitat, ja que l’esquema del que ell 

percebia com a realitat s’acaba revelant com a falsa. Així planteja Schütz la seva visió 

sobre què és la realitat i ens recorda:  

“També nosaltres, Sanchos, quan anem al teatre estem disposats a substituir la 

dimensió del món circumdant per la de l’escenari” (Schütz: 1974, 324) 

Les dues grans idees que es poden extreure de l’idea de Schütz sobre la realitat social, i 

que Berger i Luckmann ampliarien més tard, poden acabar de donar-hi sentit però 

d’alguna manera són també contradictòries. La primera és que aquests subuniversos o 

àmbits finits de sentit poden donar-nos més informació sobre la realitat, poden ampliar-

la o donar-li un nou punt de vista. La segona idea, però, és que la realitat és posada en 

qüestió, perquè allò que creiem real, pot no ser-ho i això mateix pot passar amb els 

subuniversos. Com seria possible que aquests subuniversos ampliessin una realitat que 

no existeix? O com estem segurs de què és allò real? Schütz també anomena el 

personatge de Segismundo de l’obra La vida es sueño (1635), quan descobreix que la 

vida era somni, que la realitat era una altra i allò que ell donava per a quotidianitat no ho 

era dins un univers més ampli. 
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Berger i Luckman inspirant-se en Schütz desenvoluparien més tard la teoria del 

construccionisme. El que nosaltres percebem com a realitat és el que anomenen la vida 

quotidiana, àmbit fonamental de l’individu, i és una construcció social formada 

fonamentalment a partir de la interacció i la parla, per això parlem de realitat social. Els 

individus pensem que la percepció que tenim de la realitat és objectiva però la percepció 

i les interpretacions que en fem són sempre subjectives, per la qual cosa, ens trobem 

davant una visió relativista de la realitat. La funció principal del llenguatge no és només 

representar-la sinó construir-la. Com Schütz, considerem, que hi ha altres mons o 

realitats subordinades a la vida quotidiana però és a aquesta vida quotidiana a la qual 

hem d’encarar-nos.  

El llenguatge, per tant, té gran importància dins la construcció de la realitat ja que té un 

paper central en la vida quotidiana. Cada individu, de manera subjectiva, per a entendre 

la realitat i ordenar-la, ha de realitzar tipificacions. En un punt final, les tipificacions són 

allò que anomenem cultura. A través del llenguatge que compartim podem arribar a 

pensar que existeix una realitat social objectiva. 

Els Mitjans de Comunicació són un objecte de la realitat, són una construcció social, 

però són alhora també una gran màquina creadora de realitats. Alhora, els mitjans 

ordenen aquesta realitat, creen símbols i llenguatges a través dels quals els individus 

s’hi relacionen i legitimen altres construccions. No són un ens totpoderós, ja que els 

mitjans, al ser una construcció social són un producte de la societat, però sí que tenen la 

capacitat d’influir en la realitat social. Internet per tant, és un objecte dins la construcció 

social de la realitat, no és una realitat “virtual” o “paral·lela”, sinó que forma part de la 

realitat. Cadascú, a més, percep Internet d’una manera diferent i subjectiva i té més o 

menys presència dins la seva vida quotidiana.  

Per tant, direm que sí que hi ha una realitat objectiva, però la que nosaltres percebem és 

una realitat social construïda a partir de la interacció dels individus i dels seus actes i 

que en el moment d’interioritzar-la estem subjectivant. Aquest procés implica símbols i 

regles que ens ensenyen a pertànyer a una societat i a comportar-nos adequadament en 

cada moment, alhora que creem la nostra identitat a través d’aquells símbols que fem 

nostres, la cultura, i de la interacció amb altres individus.  

“L’ordre social, quan funciona bé, envolta a l’individu en una malla de costums i 

significats que són viscuts com a objectivament reals per si mateixos. Es el que Alfred 

Schütz denomina la realitat predominant de la vida quotidiana.” (Berger: 1999, 119) 
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Segons Berger una d’aquestes parcel·les finites de significat és el món del riure i de la 

comicitat. Els somnis, els relats de ficció, la vida sexual, allò sagrat, allò màgic i allò  

còmic  són exemples d’aquests submóns amb llenguatges propis i delimitats dins la vida 

quotidiana. Apareixen dins la realitat quotidiana en forma d’ intrusions per la qual cosa  

no s’ha de deixar que envaeixin la realitat quotidiana perquè posarien en perill l’ordre 

social. Allò humorístic es creua dins la vida quotidiana constantment durant el dia de 

cada individu, però dins un temps concret o uns límits marcats, a vegades inclús a través 

d’institucions o figures que hem construït com la del bufó, el teatre o la comèdia i inclús 

el carnaval (Berger: 1999, 135-148). Som conscients que no podríem seguir rient 

eternament.  

“Ja que allò còmic s’esmuny característicament a la vida social ordinària en lapsus 

breus, inclús espasmòdics, és encara més important que la gent sàpiga exactament 

quan ha de riure i de què.” (Berger: 1999, 123) 

Allò còmic no és només una amenaça per a la realitat quotidiana, sinó que també és 

utilitzat pels individus per a desenvolupar-se dins la realitat social a través de les 

funcions socials abans esmentades. Alhora, la facultat cognitiva que acompanya el riure 

permet obtenir un nou punt de vista sobre la realitat quotidiana a la qual fa referència i 

n’examina les incongruències. Així doncs, és possible el que comentàvem al principi, 

que a vegades les realitats subordinades ens donen més informació de la realitat que 

aquesta mateixa realitat? En el cas del fet còmic, en crear-se una distància emocional 

amb la realitat a la que es fa referència, tal i com analitza Henri Bergson, a través del 

fenomen de la comicitat podem obtenir una percepció objectiva de la realitat. 

Si la realitat de la vida quotidiana és aquella que hem d’encarar, aquestes realitats 

subordinades, i especialment el riure, funcionaran com a vàlvules d’escapament de les 

tensions acumulades. Però no només allò risible és una via d’evasió de la realitat, sinó 

que tal i com la teoria de la catarsi descriu, dins dels límits del món d’allò còmic està 

permès que es desfermin alguns impulsos que són tabú dins la realitat quotidiana de 

manera que aquests no alteraran l’ ordre social.  

En l’època contemporània, les construccions socials com el teatre o el carnaval són 

rituals que han sigut traslladats als Mitjans de Comunicació on, malgrat se n’hagi perdut 

l’essència, es copien les formes a través dels riures i aplaudiments enllaunats, les 

disfresses o el personatge estereotipats del beneit o bufó. El riure crea a través d’ells un 

contra-món en el qual no hi ha preocupacions, que ens allibera de la pressió de la vida 
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quotidiana i respon a la funció social defensiva de la qual ja hem parlat. És el plaer que 

sentim al riure després d’estar en tensió i ens permet sentir una petita victòria davant 

l’angoixa quotidiana. 

Aquesta superació de les pors i els tabús que són possibles de deixar escapar dins del 

món màgic d’allò còmic no s’han de pensar com una capacitat de frivolitzar la realitat o 

una flaquesa de l’individu, ja que el riure ens permet veure el món d’una manera nova, 

potser inclús més profunda que qualsevol drama. Allò còmic és una necessitat humana 

que reinventa formes en funció del temps quan les antigues ja no serveixen. No 

desapareixerà de la mateixa manera que no desapareixen altres subuniversos com la 

religió o la màgia del món modern. En la modernitat, potser el fet còmic ha trobat un 

nou espai d’existència dins d’Internet.  

2. L’humor dins la Societat de la Informació 

La realitat social que ens envolta fa temps que és anomenada Societat de la Informació. 

Deixem de banda la vessant crítica d’aquest concepte, perquè no aportaria una nova 

llum a l’anàlisi, sinó que intentem veure com es construeix Internet dins d’aquesta 

entorn i si és cert que l’humor s’hi troba tant còmode. En el s. XX, l’estatus social de 

l’humor i la comicitat va arribar a ser perfectament acceptat i va gaudir de gran i diversa 

presència dins dels diferents mitjans de comunicació tradicionals. Si bé la consolidació 

d’allò còmic, en forma de gèneres dins els mitjans de comunicació, va fer que l’humor 

arribés a tractar de tot tipus de temes durant el passat segle, dins la Societat de la 

Informació, amb internet com a element capdal, l’humor troba espai per desenvolupar-

se i multiplicar les seves formes, caracteritzant-se pel canvi constant, en comparació 

amb els Mitjans tradicionals, on se segueixen des de fa anys unes mateixes fórmules i 

estructures. Estem parlant doncs, d’uns canvis que, primer de tot, necessitem entendre. 

Això ens permetrà analitzar les característiques de la Societat de la Informació per a 

arribar a veure si realment fan possible que creixi la presència de l’humor i si hi ha 

hagut, com a conseqüència, canvis en la manera d’entendre la comicitat.  

L’arribada a la Societat de la Informació és possible gràcies als nous avenços científics i 

tecnològics. Aquests avenços tecnològics, importants per al desenvolupament de la 

Informàtica i els Mitjans de Comunicació afecten les estructures socials. Tot això ha 

engegat un procés de convergència de suports de comunicació i de cultures, que 

desemboca en una paraula que gairebé ha quedat ja excessivament gastada: la 
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Globalització. Factors que anteriorment eren autònoms, ara convergeixen: cultura, 

suports, economia, informació... Aquestes unions fan possible la generació de sinèrgies 

que seran importants per a les empreses des d’un punt de vista econòmic.  

Les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) ja formen part de tots els 

Mitjans de Comunicació i dels aparells Informàtics. Es pot parlar doncs d’una revolució 

tecnològica (Castells: 2009, 100) ja que afecta la realitat, tant a nivell econòmic com 

també social i cultural, però és una revolució que està basada en la informació. Aquest 

és el primer cop dins la Història que el producte ja no és un bé de consum, sinó 

d’informació, matèria primera d’aquesta revolució. No només es busca generar més 

benefici econòmic, sinó que el coneixement aconsegueixi generar més coneixement, 

actuant sobre ell mateix com a font de productivitat.  

La Societat de la Informació està caracteritzada per la immediatesa, la immaterialitat 

d’informació, noves formes de comunicació, sobreabundància d’aquesta informació i 

comunicació, continus avenços tecnològics, possibilitat de comunicació contínua i 

canvis de model en el concepte de treball i creació de noves formes laborals. Totes les 

paraules que la caracteritzen parlen d’excés, de continuïtat, d’infinitat, de novetat i de 

desaparició de límits. Aquest és el vertigen i la por que provoca la Societat de la 

Informació per a aquells que en són crítics. Hem sigut capaços de construir una realitat 

social que ens pot fer infinitament lliures, però que en fa dependents i esclaus. Però no 

ens hem d’oblidar del més important, és una revolució de la informació i, per tant, del 

coneixement, així que les construccions socials que se’n derivin giraran entorn a aquesta 

base, sent una d’aquestes filles de la revolució de les TIC: Internet.  

Si bé els mitjans de comunicació a finals dels 80 ja havien arribat a oferir una gran 

pluralitat, diversitat i fragmentació de continguts, de manera que la audiència podia 

escollir prou lliurament el seu consum, amb Internet s’arriba a un nou esglaó. A 

diferència de la televisió, que és un mitjà que requereix poc esforç, Internet demana un 

usuari actiu en tot moment. Des de 1994, quan realment es va començar a estendre i 

convertir en un fenomen de masses, Internet ha tingut un gran impacte a la societat. 

Internet augmenta la immediatesa d’informació respecte els altres mitjans, així com 

també la fragmentació i la personalització, fent possible cobrir totes les possibilitats 

temàtiques molt millor que qualsevol altre mitjà de comunicació. Alhora, la 

descentralització de poder fa que tothom pugui ser potencialment emissor i receptor, és 
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un mitjà més igualitari que qualsevol altre, fent que la comunicació s’hagi anat acostant 

més a l’ideal horitzontal de la comunicació interpersonal.  

Quin és l’estatus d’Internet dins la realitat social? Com hem dit anteriorment amb els 

altres Mitjans de Comunicació, Internet és un objecte d’aquesta realitat. Forma part 

doncs, de la vida quotidiana de les persones i per tant, serà un objecte capaç d’incloure 

parcel·les finites de significat, entre elles l’humor. 

Podem ara retornar al tema de la comicitat. Com hem vist anteriorment, allò còmic tant 

es troba en la comunicació interpersonal com en construccions socials, (un teatre, una 

festivitat, una novel·la o una tira còmica de diari, etc) i aquestes dues formes les podem 

trobar dins Internet. Aquest, és un objecte de la realitat que alhora desenvolupa una 

funció mediadora entre realitat i individus. Internet és part de la realitat quotidiana 

construïda que organitza altres camps de realitat, facilitant a l’individu la seva circulació 

per aquesta realitat. Com els altres Mitjans, interpreta informacions del món real i ens 

les ofereix. Hi ha, però, amb els altres medis; per exemple: la televisió és un constructor 

de realitats, ja que decideix la informació que nosaltres rebem i, per tant, d’alguna 

manera força i encamina una percepció concreta de la realitat. Amb Internet, a priori, els 

individus són lliures d’escollir aquella informació a la qual accedeixen. En principi, tota 

la informació possible és allà, esperant que nosaltres hi accedim.  

Aquesta funció mediadora que acabem d’anomenar, entre individu i realitat, dóna un 

nou sentit a la presència de l’humor. Quan percebem un fet risible, aquest és expressat 

sonorament pel riure. La comicitat d’un objecte o acudit però, resideix en el fet que es 

refereix a la realitat, sinó, no ens semblaria graciós. Els escriptors d’historietes 

còmiques, els caricaturistes, els imitadors... fan riure, tal i com diu Henri Bergson a Le 

rire (1900), perquè imiten i deformen aquesta realitat. Ens provoquen riure, perquè ens 

recorden un mecanisme, una realitat que no funciona i que ara s’ha fet visible. Internet 

és un Mitjà que constantment descriu la realitat, així que el subunivers de la comicitat 

actuarà com a part d’aquesta anàlisi constant i acurada de la realitat. Tornem a agafar 

ara les conclusions de Berger a Risa redentora (1997) quan deia que l’experiència 

còmica és un component cognitiu que percep incongruències de la realitat, capacitat 

humana de l’individu, que busca constantment l’ordre en el món. Ens adonem ara, de 

quina és la importància de l’humor dins els Mitjans de Comunicació, fer d’observador i 

ull crític d’aquesta realitat.  
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La diferència de la presència de l’humor a Internet en comparació amb els Mitjans 

tradicionals, o inclús construccions socials com la comèdia teatral, és la següent: en 

l’actualitat, qualsevol individu pot fer una broma de la qual milers de persones 

anònimes riuran. Serà un humor que crearà una percepció de la realitat basada, no a 

través d’autors legitimats, sinó en un coneixement popular de la realitat. És un procés 

molt més similar al de l’acudit clàssic, tot i que propagat a alta velocitat i arribant a un 

públic molt més ampli. A la vegada, és conegut per multitud de persones, de manera 

que aquella percepció de la realitat és compartida i multiplicada per milers d’individus. 

A part de la mediació entre individu i realitat, Internet, comparant-lo amb els altres 

Mitjans, ha assolit el paradigma de comunicació entre emissor i receptor a través 

d’imitar la comunicació interpersonal tradicional. Els emissors, tant si són anònims com 

identificats, són personificacions com a conseqüència d’imitar aquest model. Això, 

obliga en la majoria de casos als individus a adoptar una personalitat, ja sigui també una 

reproducció de la seva pròpia, ja sigui inventant-ne una de nova.  

A la vegada, com passa a la realitat social, a través de la interacció social els individus 

s’organitzen a través de grups que al fer-se més grans considerarem com a comunitats. 

La manera com aquestes comunitats estan construïdes la podem començar a intuir a 

través de les “xarxes socials” construïdes també a imatge de les comunitats tradicionals 

a Internet. 

Aquestes possibilitats d’organització social que ofereix el nou mitjà, són possiblement 

les més important per a la presència i desenvolupament de la comicitat, i són la 

característica que representa una ruptura real amb els Mitjans anteriors. Potser hem 

trobat ara, la clau que ens farà entendre perquè l’humor es troba tant present a Internet i 

això ens possibilitarà entendre què tenen d’especial aquests tipus de missatges. 

3. La identitat (humorística) a Internet 

La personalitat segons el Construccionisme és un producte de la interiorització de la 

cultura i de la interacció amb altres individus. Amb Internet apareix per primer cop un 

mitjà a través del qual qualsevol humà pot construir una identitat, ja sigui a imitació de 

la real, ja sigui totalment nova o fent-se passar per algú que no és. Que els humans 

canviessin voluntàriament d’identitat no havia passat abans a la Història, com a mínim 

de forma tant massiva. Hi ha exemples, com l’art dramàtic, on els actors abandonen la 

seva personalitat per representar un altre personatge, o en alguns rituals religiosos on els 
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membres participants abandonen la seva identitat per interpretar un rol diferent. Dins la 

nostra cultura, existeix el Carnaval o festivitats més modernes (Halloween, Festes 

Majors...) en les quals la gent es disfressa per a abandonar, durant unes hores, la seva 

identitat i jugar a ser algú altre. Allò que envolta el Carnaval, com ja s’ha dit, és 

l’ambient humorístic i festiu, a més de transgressor i crític, el submón de la comicitat 

que queda limitat dins la realitat quotidiana, ja sigui a través de dates de calendari com 

de límits físics en les ciutats. 

El Carnaval té les seves arrels en allò dionisíac, en el que tradicionalment era possible 

desfermar els nostres desitjos reprimits durant un temps, responent a una de les funcions 

principals de l’experiència còmica, la d’alliberar tensions psicològiques proposada per 

Freud. La vivència de ser algú altre també la podem obtenir quan, dins una bona ficció, 

sigui novel·la o fílmica, ens identifiquem amb el personatge i gaudim de ser “algú altre” 

durant un temps. Aquest és també el joc de la publicitat: ens mostra altres “jo” 

idealitzats i juga amb el desig de cada individu de millorar una part de la seva identitat i 

d’acostar-se al propi ideal de la persona. La publicitat fa visibles personatges capaços de 

tot allò que no ens atrevim a fer a la vida real, però també a altres jo que no podrem ser 

mai: un altre sexe, una altra feina, un altre rol dins del nostre cercle d’amistats, una altra 

nacionalitat... 

Sembla ser una necessitat humana, la de trobar en algun moment de la nostra 

quotidianitat la manera de fer-se passar per algú altre i adoptar una altra identitat, per 

satisfer d’alguna manera les frustracions d’allò que no ens agrada del nostre jo. Internet 

ofereix aquesta “segona oportunitat” a l’individu, és un mitjà perfecte per a construir el 

nostre jo idealitzat, ja que cadascú pot escollir què vol exterioritzar de la seva persona. 

Els individus adopten personalitats diferents a les de la seva normalitat, inclús si és amb 

el mateix nom i fotografia. Allò que s’exterioritzi sempre serà una forma idealitzada a 

través de multitud de formes que ens ofereix aquest mitjà per a mostrar la nostra 

identitat: gustos, experiències viscudes, accions dutes a terme, fotografies, amistats, 

gent a qui seguim. Tot es basa en construir la personalitat que s’exterioritza en un 

format que queda “imprès” en una pantalla, amb la voluntat d’agradar als altres.  

Ens aturem en aquest fet perquè ens pot donar una de les claus de l’èxit de l’humor dins 

Internet. Hi ha un tipus de caràcter que podríem considerar que és el que més s’adopta 

en la construcció d’aquestes noves personalitats. Aquest tret de caràcter el trobarem en 

vàries formes, ja sigui en simples comentaris que fan els individus, com en titulars, 
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noms de fotografies o vides, bromes... O fins a personalitats adoptades plenament. 

Parlem del cinisme. El cínic, que és aquell que riu de la realitat amb intel·ligència a 

través de la mofa, el sarcasme o la burla, perquè desconfia d’ella, és capaç d’enfadar-se 

amb la realitat sense fer-se mala sang. Aquest tret de caràcter és tant comunament 

adoptat perquè, malgrat ser crític, permet als individus utilitzar les funcions socials de 

l’humor i alhora és vist pels altres individus de manera simpàtica o cool.  

Abans d’acceptar-ho com a bo, analitzem un exemple i imaginem-nos una situació 

típica a Internet: un vídeo o notícia que desperta simpatia es comentat per la gent. Un 

dels comentaris, però, és negatiu i crític, pessimista amb allò que s’anuncia. Amb gran 

rapidesa sortiran altres usuaris dient que no val la pena queixar-se, titllant-lo 

“d’amargat” o ressaltant el poc sentit de l’humor té. Imaginem-nos, en canvi, un 

comentari fet amb gràcia. Amb gran rapidesa hi haurà gent contestant amb altres 

bromes, seguint el joc o simplement comentant amb una resposta que mostri que s’està 

rient, leitmotiv que tantes formes ha desenvolupat a Internet a diferència d’altres 

emocions. En aquest cas s’està donant un ús d’allò còmic de primera socialització ja 

que el punt de vista humorístic desperta admiració entre els altres individus. 

Alhora, trobem que els comentaris que la gent deixa, tant a blogs com a publicacions 

d’amics, notícies o qualsevol fotografia o vídeo, sovint juguen amb la ironia o el doble 

sentit. Això fa que les publicacions canviïn de sentit. Si es tractava un tema seriós, se li 

troba la manera de girar-ho, s’exageren les febleses o es critica a través de l’humor. 

Com hem comentat la funció de l’humor en l’ús de comunicació interpersonal fa més 

fàcil poder comunicar qualsevol cosa i suavitzar temes delicats.  

Internet, cada vegada més, com ja observarem, s’està construint a partir de grups o 

comunitats que reforcen la seva identitat en base al llenguatge que utilitzen els seus 

participants. Hi ha grans comunitats que estan basades principalment en l’humor i en els 

acudits que els pertanyen. Exemples poden ser 4chan o Reedit, on l’humor, que és 

objecte d’unió entre els propis participants, és alhora el que delimita les fronteres de 

grup. L’humor a Internet també funciona com a eina d’exclusió en varis sentits. Aquells 

que no entenen algun acudit estès pel Mitjà, en un moment d’interacció social a la 

realitat fora d’Internet, poden veure’s desplaçats d’una informació que no els ha arribat. 

Marca també fronteres entre edats i coneixements. L’humor, sovint s’utilitza per a 

criticar membres que no són part d’aquella xarxa social i que no són acceptats 

col·lectivament: ja sigui una comunitat de músics fent broma de Justin Bieber o ja sigui 
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FIGURA 6.  
Muntatge irònic escampat a les xarxes socials (2013). 
 

fent mofa de personalitats conegudes, religioses o polítiques. L’ús de l’humor com a 

crítica social, que és on caldrà arribar, té una de les arrels en aquesta funció de l’humor. 

Per a reforçar que som un grup, tots critiquem al mateix individu. No hi ha millor 

manera d’estar units que tenint un enemic comú i riure junts.  

L’acudit que hi ha a continuació tracta d’un 

tema d’actualitat: els arxius publicats de la 

comptabilitat del Partit Popular que 

demostren casos de corrupció destapats a 

finals de 2012 i principis de 2013. En molts 

casos polítics, el que es fa és criticar fent 

servir un tipus d’humor que no arribi a ser 

altament crític però sí que rebaixa el nivell de 

aquells a qui es tracta, en aquest cas, fins al 

d’escolars que no saben escriure. Davant 

d’una situació que podria ser d’indignació o 

angoixa, l’ús d’aquest tipus d’humor fa que 

rebaixem la possible tensió que podríem 

sentir, en acord amb la funció defensiva de 

l’humor. 

L’autor anònim d’aquest muntatge ha detectat un esdeveniment dins la realitat social i 

n’ha exposat la seva absurditat. És reprovable riure com qüestiona Aristòtil d’un cas 

seriós d’actualitat política? A través de mostrar-la, aquells receptors de l’acudit que 

poguessin haver acumulat algun tipus de ràbia, alliberen la tensió a través del riure que 

provoca l’acudit. Freud també afegeix dues qualitats que poden provocar més plaer al 

sentir un acudit, la importància de l’actualitat i la identificació o reconeixement 

d’alguna cosa coneguda. Aquests dos factors fan que s’acumuli plaer a la inicial 

descàrrega de tensió psicològica. A més a més, els individus també sentiran plaer al 

sentir-se acompanyats i identificats amb tots els altres individus que s’hi mostrin 

d’acord, i ells mateixos tindran l’oportunitat de fer una rèplica o mostrar si els agrada 

l’acudit.  

Això passa perquè Internet multiplica la necessitat que la identitat o personalitat sigui 

exterioritzada. Una persona en el món fora de la xarxa, no ha d’estar constantment 

escollint “com” exterioritzar la seva persona, en canvi a Internet, gairebé s’exagera per  
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tal de ser més ben reconeguda. El cinisme també serà exagerat o molt més present. 

Aquest fet “d’haver de” fer-se visible és un fil que ara deixarem suspès, però que al 

final del següent capítol reprendrem, ja que lliga amb com actuen els individus dins la 

comunitat i com la comunitat sencera es relaciona i actua. 

4. La comunitat que es construeix 

Per  descriure el fenomen de l’aparició comunitats a Internet ens podem servir del 

concepte de nació que investiga Benedict Anderson a Comunidades imaginadas (1983). 

Anderson escriu que la nació té tres trets de caràcter bàsics: és imaginada, ja és una 

construcció, és limitada, ja que fins i tot la més gran té fronteres que toquen a altres 

nacions, i s’imagina com a comunitat, ja que els individus entre ells senten un gran 

companyerisme, malgrat les possibles diferències. Totes les comunitats, segons 

Anderson són, de fet, imaginades, ja que més enllà de les petites agrupacions i 

col·lectivitats primàries, en qualsevol altre comunitat els individus són capaços de 

sentir-se part de ella malgrat que no puguin conèixer tots els seus components, a 

vegades milers. Aquestes tres característiques que defineixen la nació es poden posar en 

analogia a Internet, i a les comunitats que s’hi constitueixen. 

Podríem dir que són imaginades? Sí, si pensem que abans no existien i han sigut 

inventades o creades. Els seus individus en formen part en tant que en el seu cap tenen 

la idea de l’existència d’aquella comunitat i senten que hi pertanyen. Malgrat que no 

coneixen la totalitat dels components, a vegades ni a un de sol, tenen la certesa, en 

canvi, que pertanyen a la comunitat. Són limitades? Podríem pensar ara en un primer 

moment que no, ja que Internet és global (cap nació ho és) i l’abast de les comunitats no 

respon a fronteres existents. Tot i així, haurem de tornar a aquesta afirmació, perquè que 

les fronteres d’Internet no coincideixin amb les nacionals o es mostrin físicament, no 

vol dir que no n’existeixin en altres formes. Finalment, s’imagina com a comunitat, ja 

que existeixen noms com “comunitat internauta” però també xarxes socials, grups, 

blogs, seguidors i tot un seguit de paraules que es fan servir per a descriure les diferents 

col·lectivitats que s’hi han anat construint. De moment direm que Internet és imaginat, 

s’imagina com a comunitat però pot ser il·limitat.  

Segons Anderson, l’aparició de les nacions i per tant del concepte de nacionalisme 

apareix quan cauen els antics grans poders que mantenien l’estructura social, la religió i 

les autoritats monàrquiques. El concepte de nació no apareix per a substituir-los, 
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remarca l’autor, ja que és una transició molt lenta, però s’esdevenen uns canvis de 

mentalitat dins la societat i uns avenços tecnològics que fan possible el fet “d’imaginar” 

la nació per als individus. Fins a l’edat mitjana, el que donava sentit a la fatalitat i una 

seguretat o promesa d’estabilitat eren una llengua comuna, el llatí, la centralitat de 

poder i la promesa d’eternitat que oferia la religió. De manera esglaonada diversos 

factors van fer canviar aquests tres grans pilars: hi va haver canvis en els sistemes de 

producció, despuntant el que més tard seria el capitalisme, i la llengua que havia sigut 

unificadora d’Europa, el llatí, l’única que s’escrivia i s’ensenyava, va deixar de ser 

l’única amb l’aparició històrica de la impremta al s. XVI. Aquest fet va ser 

revolucionari per a les llengües populars, perquè per primer cop quedaven impreses 

però també distribuïdes de manera que els individus podien imaginar lectors similars. El 

llibre com a primer producte creat en sèrie però més tard les publicacions periòdiques 

suposaran un gran canvi en la comunicació de les persones. Citant a Hegel, Anderson 

parla d’aquesta nova cerimònia:  

Hegel va observar que els diaris servien a l’home modern com un substitut de les 

pregàries matinals. La cerimònia es realitza en una intimitat silenciosa, en el cau del 

cervell. Però cada comunicant és conscient que la cerimònia està essent repetida 

simultàniament per milers (o milions) d’altres persones en l’existència de les quals 

confia, encara que no tingui la menor intenció de la seva identitat.” (Anderson: 1993, 

60) 

La fixació del llenguatge va donar a les llengües locals una imatge d’antiguitat i la 

possibilitat d’establir llengües de poder (aquelles que podrien ser publicades i aquelles 

que no). Això va accelerar la desaparició del llatí com a llengua comuna i s’afegia a la 

progressiva descentralització del poder dels diferents estats, als descobriments 

tecnològics i canvis econòmics i a noves maneres de comunicació, factors que tots junts 

van fer factible la possibilitat d’imaginar l’abstracte idea de nació. 

“És possible que res hagi precipitat aquesta busca en major mesura, ni l’hagi fet més 

fructífera, que el capitalisme imprès, el que va permetre que un número ràpidament 

creixent de persones pensessin sobre sí mateixos, i es relacionessin amb altres, en 

formes profundament noves.” (Anderson: 1993, 62) 

Aquesta cita és interessant ja que planteja de manera molt clara i forta com s’esdevenen 

els canvis a nivell social: els individus, més enllà de saber potser que els seus hàbits han 

canviat, no són conscients que a la seva ment hi cap la possibilitat d’imaginar i, per tant, 
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de fer possible una nova organització social, que generacions anteriors no haguessin 

pogut concebre. Això no vol dir que el canvi s’esdevingui amb immediatesa, sinó al 

contrari, és un canvi que s’està preparant però que ningú pot avançar, simplement ja es 

té la capacitat per construir-lo o imaginar-lo. És per això que aquest capítol s’anomena 

la comunitat que es construeix, ja que gràcies als canvis socials que s’han esdevingut 

durant l’últim mig segle, és possible que siguem capaços d’imaginar una nova 

estructura social i que s’acabi construint, encara que ara no puguem saber com fer-ho. 

Tornant al text d’Anderson la característica de la consciència nacional deriva de tres 

invents colonials: el cens, el museu i el mapa; aquesta característica és la de classificar. 

L’obsessió classificatòria dels estats colonials per determinar què pertany a què i a on, 

fa que tot sigui definit i limitat, i per tant, comptable (Anderson: 1993, 256). Això crea 

en l’imaginari una idea de fantasia burocràtica on tothom és serialitzat i numerat, per 

sobre de les pluralitats del món, i amaga totes les anomalies que existeixen dins la 

societat que formen aquesta falsa capa d’homogeneïtat. Podríem dir que, a escala major, 

el mateix passa amb Internet. És un mitjà altament quantitatiu i la majoria 

d’experiències que hi tenim són basades en aquestes quantitats. Si les primeres 

publicacions de llibres o de periòdics, com hem comentat, creaven una experiència en 

forma de ritual “compartit” al ser conscients que “tothom llegia el diari” o que, més 

tard, “tothom era testimoni d’una notícia al televisor a la mateixa vegada” i que va fer a 

generacions espectadores d’esdeveniments històrics, creant les primeres consciències 

supranacionals, Internet n’és l’extrem. Està dominat constantment per nombres 

d’usuaris, nombres de lectors, nombres de clics, de likes, de visualitzacions i 

descàrregues. I si bé no existeix un cens com els que coneixem dins les nacions, sí que 

estem registrats i classificats en més d’una aplicació o pàgina web.  

Malgrat que no podrem traçar uns límits físics dins el mapa d’Internet, ja que la seva 

naturalesa tampoc ho és, podrem dir que és un mitjà altament classificatori i de fet, cada 

“petita” comunitat té una porta tancada amb el seu espai privat, ja sigui a través de claus 

d’accés, identificacions o símbols que només els seus components sabran entendre. 

Tornem a agafar el fil del principi, quan escrivíem que és imaginat, és imaginat com a 

comunitat i ens hem preguntat si és il·limitat i possiblement aquesta última afirmació 

haurà de ser rectificada. Internet s’imagina, no limitat ell com a tal, però si com un gran 

espai contenidor de límits.  
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Per tant direm que Internet és un mitjà que conté petites consciències de comunitats 

limitades i és constantment classificatori, malgrat la primera aparença de desordre i 

naturalesa anàrquica. Tot es pot buscar i trobar a través de sistemes de classificació, i 

fent servir l’últim concepte de Anderson, tot ell és un gran museu.  

Aquest “poder ser imaginat com a comunitat” permet als usuaris actuar “en massa”. 

Elías Canetti al seu vast i detallat estudi Masa y poder (1960) analitza les diferents 

formes d’aquest esdeveniment humà. La massa és exactament l’oposat al nostre estat 

natural, que és el de ser individus aïllats que es comuniquen: quan deixa de molestar-

nos ser tocats i ser individualitats, trobem la nostra plenitud dins una massa que ens fa 

ser a tots iguals. Canetti considera que la massa natural, és aquella que és oberta, en 

oposició al que ell defineix com a massa tancada, que són els grups familiars o petites 

comunitats tradicionals que tenen en la seva essència i sentit no créixer perquè sí. La 

massa oberta en canvi, es aquella que només està satisfeta si creix i sempre tendeix a 

engolir.  

“Enmig d’aquesta densitat (...) cadascú es troba tant pròxim a l’altre com a si mateix, 

el que produeix un immens alleujament. I és perquè vivim aquest instant de felicitat en 

el que ningú és més ni millor que els altres com l’home es converteix en massa.” 

(Canetti: 2011, 74) 

Aquest estat de felicitat és semblant a la dels individus a Internet que, conscients de la 

seva distància, poden sentir-se part d’una comunitat i actuar com un de sol. Podem 

posar l’exemple que abans hem citat dels diaris, però també el que sentim quan som part 

d’un fenomen a les xarxes socials i el compartim, com molts altres, i se’ns reafirma 

veient que a la gent li agrada, provocant aquesta sensació de felicitat o plaer. 

Comparant-ho a les manifestacions, on es forma físicament una massa que avança junta, 

hi ha els manifestos a través d’Internet que podem compartir, acompanyats de fulls 

d’assignatures, vídeos, textos, fotografies que a través de mecanismes de visibilització 

creen la il·lusió de massa que actua. La satisfacció que sentim no és aquella que 

s’aconsegueix a través del mèrit personal, sinó la que es deriva dels humans quan actuen 

en grup: 

“L’individu mateix té la sensació que a l’interior de la massa supera els límits de la 

seva pròpia persona. Se sent alleujat, ja que totes les distàncies que el feien replegar-se 

i el tancaven en sí mateix queden suprimides. A l’eliminar el llast de les distàncies, se 

sent lliure, i la seva llibertat és la superació d’aquests límits.” (Canetti: 2011, 75) 
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A partir del que hem observat, veiem que l’individu a Internet actua de manera 

individual i en massa, funcionant en paral·lel. Els individus sotmesos als límits que 

s’imposen sobre la persona, escriu Canetti, concepte anàleg a les tensions retingudes de 

Freud, necessita de la comunitat per a alliberar-los i superar aquests límits. L’individu, 

com hem vist en altres apartats, sempre busca aquests moments en que es pugui 

alliberar dels límits o tensions, i l’anonimat i seguretat que ofereix l’actuació en massa 

de la comunitat n’és un dels més destacables.  

Retornant a l’objecte d’aquest estudi, és l’humor una de les eines a través de les quals la 

massa participa més activament. Hem vist com es crea el fenomen de la massa: a 

l’apartat anterior s’ha descrit com l’individu, fent ús de la personalitat humorística per 

relacionar-se socialment, utilitza l’humor per a “imprimir” la nova personalitat. Alhora, 

és també l’humor una eina de la massa, i del seu despertar. Les diferents persones que 

construeixen la comunitat deixen per imprès aquests missatges, que són a través dels 

quals es comuniquen i se senten cohesionats. Fent servir les dues característiques més 

importants d’aquest apartat, el fer visible (exteriorització) i la comptabilització 

permeten l’actuació de la massa. 

5. La massa que actua 

Canetti distingeix les diferents formes en que la massa actua, són formes afectives que 

com ell diu “ Es remunten molt més enrere. Apareixen molt aviat i la seva historia és 

tant antiga com la humanitat mateixa” (Canetti: 2011, 113). N’hi ha cinc tipus: La 

massa d’assetjament, de fuga, de prohibició, d’ inversió i la festiva.  Cadascuna, com 

descriu Canetti, està formada per una sola passió principal que la domina. Com que 

intentem entendre com actua la massa en la comunitat d’Internet a través de l’eina de 

l’humor, agafarem les categories descrites per Canetti com a base per a l’anàlisi 

següent.  

La massa d’assetjament és aquella que segons l’autor “surt a matar”, és una de les més 

primitives ja que es basa en els instints animals. Com que l’amenaça de mort que 

sobrevola els homes sempre és allà, fa necessària la seva desviació cap a altres 

membres. Les maneres que aquesta massa té de matar individus, són la de la seva 

expulsió de la comunitat deixant-lo aïllat i a la seva sort o a través de l’execució 

col·lectiva. Canetti en troba la forma actualitzada en l’execució pública que, segons ell, 
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FIGURA 7.  
Muntatge irònic escampat a les xarxes socials (2011). 

té realment com a botxí la massa, que és qui executa sense ser responsable. Avui en dia, 

ho som a través dels mitjans:  

“No som responsables de res, ni de la condemna, ni dels testimonis (...) es manté viva 

una massa d’assetjament moderada, tant més irresponsable quant més allunyada queda 

dels esdeveniments; estaríem temptats a dir que és la seva forma més menyspreable i 

al mateix temps més estable. Com que ni tant sols necessita congregar-se, inclús 

aconsegueix evitar la seva desintegració, i el seu entreteniment està assegurat per la 

quotidiana aparició del diari.” (Canetti: 2011, 118) 

Com a forma d’aquest tipus d’esdeveniment, que critica Canetti, trobem la mort d’Osama Bin 

Laden, el 2011, una de les més seguides i mediatitzades dels últims anys. Precisament es va dir 

que no s’havia publicat la fotografia del cadàver per a no crear el mite a través de la imatge 

simbòlica. Hores més tard, apareixia una fotografia, efectivament, de Bin Laden abatut, que es 

va descobrir que era un muntatge, però ja havia circulat per tota la xarxa com a real. A partir 

d’aquí, amb gran rapidesa van sorgir muntatges relacionant i ampliant d’alguna manera, 

l’univers imaginari de la notícia.  

En aquesta imatge escampada per les 

diferents xarxes socials trobem un bon 

exemple d’aquest tipus de missatges. A 

través de l’humor negre, l’individu llegeix la 

imatge a partir de la informació d’actualitat 

que ha obtingut per altres vies i hi afegeix el 

reconeixement de la imatge utilitzada per al 

muntatge dels dibuixos animats Bob 

Esponja.  

Som doncs, espectadors d’una execució pública a través d’una imatge que hi fa referència. 

L’acudit no podria condensar més informació, i si l’analitzéssim des d’un punt de vista Freudià, 

diríem que obtenim plaer d’aquesta simplificació i estalvi d’energia psíquica que va sumat a 

aquell plaer que obtenim del reconeixement d’allò conegut i d’un tema d’actualitat. La notícia 

no queda frivolitzada, com podríem pensar en un primer terme, sinó que ens mostra de manera 

irònica un possible desenllaç d’aquesta: allò que mai sabrem si va passar o no. Continua 

d’alguna manera la narració començada pels esdeveniments reals.  

Un altre tipus de massa, d’origen anterior a les comunitats humanes, és la massa de fuga, que es 

crea quan hi ha una amenaça i extrau la seva energia precisament en la cohesió durant la fuga. 

Aquesta fuga pot durar dies i la massa es multiplica quan els seus membres reconeixen els altres 

per a continuar junts. Té sentit per tant, quan està en moviment i un cop ha arribat a la meta, es 
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FIGURA 8.  
Captura de la pàgina principal de la pàgina web: 
http://www.nonosvamosnosechan.net/ (2013) 

desintegra de manera natural. Aquesta tipus de massa té poca presència a Internet ja que 

necessita una presència física i un moviment. Ara bé, podríem intuir-ne alguns trets 

característics en l’exemple d’aquelles persones que han de marxar fora d’un país a treballar o 

estudiar, poden sentir que pertanyen a una massa de fuga, malgrat no estar en contacte directe, a 

través de la sensació de comunitat que hem analitzat abans. En tal cas, trobarem missatges com 

el següent que ajuden a la massa a estar unida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta és la capçalera de la pàgina web “No nos vamos, nos echan” feta per 

“Juventudes Sin Futuro”. Ironitza amb la tipografia i disseny propi dels aeroports per 

explicar la realitat que intenten transmetre. Com a subtítol, a la pàgina, hi ha la frase 

“Precariedad, precariedad everywhere” que és una estructura per a crear jocs de 

paraules a Internet quan alguna cosa es troba massa repetida, sent un dels MEMES 

mes coneguts i utilitzats en tal ocasió. La pàgina web està precisament dissenyada 

per a crear una plataforma d’aquesta gent que està “fugint” i permet en el mapa 

marcar on has hagut “d’exiliar-te”. També pots afegir una foto amb un missatge. 

D’aquesta manera, es crea aquesta comunitat virtual de gent que està en fuga d’una 

crisi, cohesionats precisament a través d’aquesta pàgina web que ironitza amb la 

situació dels joves.  

http://www.nonosvamosnosechan.net/
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FIGURA 9.  
Captura d’un Tweet publicat per la plataforma No Vull Pagar 
al seu compte de Twitter  https://twitter.com/novullpagar_cat 
(2013) 

FIGURA 10.  
Imatge enllaçada al Tweet de la Figura 9. 

La massa de prohibició es forma quan un col·lectiu de gent decideixen dir alhora 

“no”. Una de les seves formes més conegudes és la de vaga. Mantenir-se ferm amb el 

no és el més important i per tant els membres es sentiran iguals si els compromet 

aquesta negativa, en l’exemple de la vaga, a seguir treballant. Si algun dels membres 

canvia cap a una actitud individual positiva, es desmarca de la massa, pel que s’ha de 

mantenir l’actitud passiva de negació de la massa per a que es mantingui com a tal.  

 

 

 

 

Per a trobar un exemple Internauta d’aquest tipus d’actuació de la massa fent servir 

l’humor, fem servir una piulada feta al Twitter per la plataforma “No Vull Pagar” que 

proposa negar-se a pagar els peatges. En l’exemple de Tweet, veiem que s’ha escrit un 

text que reflexa perfectament el que diu Canetti sobre la massa de negació. Alhora, hi ha 

un enllaç a una fotografia que és la següent:  

Sense donar més informació d’on surt aquesta 

imatge, el Tweet, que podia semblar massa 

agressiu i no despertar simpatia entre les 

persones que el llegissin, a través de la imatge i 

de “fer gràcia” i que els possibles receptors s’hi 

fixin. També juga amb el reconeixement d’allò 

conegut utilitzant un tros de poema i provocant 

que, possiblement, ho comparteixin.  

L’acudit visual simplifica d’una manera excel·lent el problema per la qual els possibles 

simpatitzants poden veure reforçats els esforços que fan per a seguir en la negativa de 

no pagar els peatges. Saben, a través de riure d’aquest acudit i dels likes a la foto, que 

són una massa.  

Canetti parla també de la massa festiva. És aquella massa que es mou mentre duri la 

festa, però que vol allargar-la per sempre “la festa és la meta” (Canetti: 2011, 131) diu 

l’autor. Existeix la massa sempre que hi hagi producte per consumir i res posi en perill 

https://twitter.com/novullpagar_cat
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FIGURA 11.  
Captura d’una imatge penjada per la pàgina de Facebook “Humor Indignado 
99%”. https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash4/q71/s720x720/1000777_355835081186161_255449763_n.jpg 
(2013) 
 

l’esdeveniment. En aquest cas simplement anomenarem, ja que d’exemples n’hi ha 

molts, tots aquells acudits dedicats a celebracions o festivitats que fan jocs de paraules, 

burla, ironia, paròdia o simplement les mencionen, però que tant tenen sentit durant 

aquella diada o festivitat com deixen de tenir-lo tant bon punt ha passat. Tot i així, cada 

any quan torni la festa, apareixeran (possiblement els mateixos) per a recordar-nos que 

és Sant Jordi o que se celebra algun èxit futbolístic.  

La massa d’inversió és la que Canetti descriu com la típica dels períodes de revolució. 

La inversió el que mostra és la societat estratificada en classes que s’ha fet notar durant 

temps, suficientment perquè hi hagi una necessitat d’inversió. Aquesta massa tracta de 

retornar el poder de la justícia a les mans del poble i per tant necessita reunir gent per a 

tenir més força, amb la idea que allò que una persona aïllada i sola no pot fer, es pot 

aconseguir en forma de massa. En el moment en que el poble aconsegueix aquest estat 

de poder, és quan s’ha format la massa d’inversió, i que no s’ha de confondre amb la 

d’assetjament  que també trobem en moltes ocasions dins el període de revolució.  

 

 

L’exemple mostra una de les fotografies penjades pel grup de Facebook “Humor 

Indignado 99%”, on es mostra irònicament com algú intenta fer fora de Facebook a 

Mariano Rajoy, President del Govern, denunciant el que els autors de la imatge 

consideren que fa a la vida real “Spam o Fraude”. Aquest humor indignat pretén 

precisament fer burla de Mariano Rajoy rebaixant el seu estatus de poder i intentant, a 

través de l’única via que té, fer un simulacre d’aquella justícia que agradaria fer a una 

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/q71/s720x720/1000777_355835081186161_255449763_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/q71/s720x720/1000777_355835081186161_255449763_n.jpg
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FIGURA 12.  
Vinyeta còmica publicada a CuantoCabrón 
sota l’etiqueta del MEME “It’s Free”. 
http://www.cuantocabron.com/its_free/hasta-
donde-hemos-llegado-con-la-crisis (2011) 
 

part del poble (cal fixar-nos en la popularitat de la fotografia, el nombre de 

comparticions i de comentaris). Freud que inclou aquest tipus d’acudits dins una 

categoria que anomena tendenciosos els descriu de la següent manera:  

L’acudit tendenciós és utilitzat amb especialíssima preferència per a fer viable 

l’agressió o la crítica contra superiors proveïts d’autoritat. L’acudit representa llavors 

una rebel·lió contra l’autoritat, una alliberació del seu jou.” (Freud: 2000, 102) 

Inclourem com a últim un tipus d’actuació en massa 

que lògicament Canetti no inclou en el seu assaig 

perquè pertany exclusivament a l’era d’Internet. 

L’anomenarem la massa quotidiana, i és aquella que 

fa referència a tot el gruix de població que fa petits 

gestos quotidians cada dia en la seva intimitat. Si bé 

sempre s’han fet, a través d’Internet es “reivindica” 

d’alguna manera la importància d’aquesta 

quotidianitat a través de l’humor. Aquelles frases 

que comencen amb “Jo també...”, aquells acudits que 

pensem: això també em passa a mi, malgrat que 

sempre han existit a les converses, ara se’ls dona una 

nova dimensió. És a través d’afegir-nos a grups del 

Facebook o comentar una vinyeta a CuantoCabrón 

que ens adonem que, en la distància, pertanyem a la  

comunitat i que d’alguna manera en massa a la 

nostra vida quotidiana.  

L’exemple de vinyeta de CuantoCabron ens mostra 

un dels actes més insignificants que podem trobar 

per a fer-nos reconèixer, una situació en la que 

tothom alguna vegada s’ha trobat.  El MEME final utilitzat anomenat “Its Free” és 

precisament un personatge televisiu que feia paròdia d’una persona real. La paròdia dins 

la paròdia i la transformació constant dels objectes humorístics a Internet representa una 

de les bases de plaer que n’obtenim, en ser capaços de reconèixer aquell codi i captar el 

gir que se li dóna al missatge. 

http://www.cuantocabron.com/its_free/hasta-donde-hemos-llegado-con-la-crisis
http://www.cuantocabron.com/its_free/hasta-donde-hemos-llegado-con-la-crisis
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En l’acudit, diu Freud, com en les altres arts estètiques, el plaer resideix en qui escolta: 

“El plaer que l’acudit ha produït es mostra amb molta més claredat en la tercera persona 

que en el seu propi autor” (Freud: 2000, 145).  Pot ser que sigui així ja que a través de 

tota la nostra anàlisi poques vegades hem parlat dels autors dels acudits o de l’humor, 

sinó dels receptors, espectadors, persones que n’obtenien plaer i informació. Hem vist 

l’ús i influències que aquests comporten, però a Internet, més que mai, no importa 

l’autor. Foucault en el seu assaig “Què és un autor?” cita a Bequett quan pregunta “Què 

importa qui parla, algú ha dit, què importa qui parla”. S’ha arribat a aquest punt en que 

prescindim de l’autor i el que importa és el missatge i el que es fa amb ell, l’humor a 

Internet és important si es llegeix i com es llegeix. Potser ara veiem més clar un dels 

motius que em van despertar a fer aquest assaig, que era veure que potser eren els 

missatges i la manera d’entendre la realitat el que podia donar la clau per a entendre 

com es desenvolupa la nostra societat. El missatge és l’essencial i de què riu una 

societat diu molt d’ella.  

Ja no podrem dir doncs que riure dels problemes, de la crisi, de la política o de l’absurd 

de la quotidianitat, serveix per a no pensar-hi. Serveix precisament per a pensar-hi. Si 

com hem pogut comprovar, la funció intel·lectual és essencial en l’humor, la seva 

presència vol dir que ens qüestionem la realitat. Volem arribar a comprendre una realitat 

complexa, i com diu Berger, l’humor destapa aquells mecanismes de la realitat que no 

funcionen com haurien de fer-ho. Per això, és tan útil en forma de protesta social, ja que 

fa més fàcil d’entendre i fer visible un punt de vista diferent, a vegades més real que el 

seriós  social, com diu Bajtin. Si és cert que l’ús de l’humor pot provocar una sensació 

de superioritat davant els altres o els problemes, com hem vist que defensen alguns 

autors, no és aquest la finalitat de l’impuls emocional que sentim. L’humor no és una 

falsa promesa de superar un problema quan “riem per no plorar”; com diu Freud, és una 

rebel·lió contra l’autoritat o contra aquelles tensions que ens angoixen, tant a individus, 

com a societats. 

El missatge humorístic a Internet que reuneix totes les característiques i funcions 

extensament analitzades, és una font de plaer dins la nostra vida quotidiana i ens 

alegrem de la seva forta presència. Malgrat aquest fet podem recordar ara el perill que 
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aquest missatge creui el límit de la parcel·la finita de significat, i és precisament a 

Internet on, com ja hem vist no hi ha unes fronteres clarament definides, que la realitat 

és vulnerable a la possibilitat de ser absorbida per l’humor i l’actitud humorística.  

Zizek, en un text, ens parla del perill de l’actitud cínica: és aquella que és conscient que 

la ideologia, màscara que idealitza la realitat social, amaga l’estat real de les coses i és 

una falsa consciència, perquè malgrat ser conscient d’aquesta falsedat, no fa res per 

actuar. Menciona el Kynicism, que es la manera popular o plebea d’oposar-se “ a la 

cultura oficial a través de la ironia o el sarcasme” (Žižek: 1989, 29)  a diferència del 

Cinisme, que és en realitat l’actitud de la cultura dominant, ja que encara troba raons per 

retenir la màscara.  

Però és a través d’Internet que existeix l’eina i la capacitat de poder destapar aquesta 

màscara. Els membres d’Internet, actuant de forma individual i creant comunitats, són 

capaços d’actuar en massa. Hi pot haver doncs, un nou tipus de consciència amplia de 

capacitat d’actuar en comunitat i en massa. Internet ja no s’ha de considerar només com 

una “eina de la Societat de la Informació” sinó com la base d’actuació dels seus 

membres, capaços d’identificar aquesta Màscara. Si, com hem afirmat, allò del que una 

societat riu és el reflex de la societat, s’ha d’aconseguir ser conscient d’aquesta màscara 

i identificar el problema, donat que els individus mateixos n’estan parlant.  

L’humor no és ja un efecte circumscrit a una setmana de Carnaval, sinó que és a tot 

arreu denunciant aquesta màscara que fa borrosa la visió de la realitat. Ens l’hem 

d’imaginar com algú que assenyala i riu constantment d’una realitat que està 

emmascarada. Nosaltres, les noies que dibuixa Murillo, dins la nostra percepció de la 

realitat que és la finestra, el nostre frame, només veiem l’humor, ens en riem, però 

realment ell ens assenyala el problema. 
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