
Batman, el cavaller del neoliberalisme 

Aquest breu assaig té com a objectiu mostrar com les pel·lícules de 

superherois contemporànies posseeixen un profund contingut d’ideologia neoliberal, 

amagat sota una capa de món de ficció i narrativa heroica. Així, el text es centrarà 

en el cas de “Batman”, de gran popularitat tant en el món del còmic (amb més de 

800 històries publicades), com en la petita i gran pantalla, en què ha protagonitzat 

multitud de sèries i de pel·lícules. És en aquestes últimes en les quals em fixaré, per la 

combinació de la seva contemporaneïtat i  la seva popularitat entre el públic, prestant 

especial atenció a l’anomenada “Trilogia del Cavaller Fosc”, que inclou pel·lícules dels 

anys 2005, 2008 i 2010, les quals van aconseguir recaptar 374.218.673, 

1.004.558.444 i 1.084.939.099 dòlars, respectivament.  

Primer de tot cal preguntarnos, qui és Batman? L’home rere la màscara és 

Bruce Wayne, un empresari (segons la  revista Forbes, el  vuitè  personatge de  

ficció  més ric, amb un patrimoni  estimat  de 6,9 bilions  de  dòlars),  propietari  

de  l’empresa Wayne Enterprises  (que, entre d’altres  sectors, es dedica al 

de la fabricació d’equipament militar), heretada dels seus progenitors després de 

la mort d’aquests. Wayne viu en una mansió amb un majordom i, durant el dia, quan 

no condueix cotxes de luxe, gaudeix d’una vida d’oci aparentment permanent, ja 

sigui en iot, jet privat, o d’altres  formes d’entreteniment només a l’abast de 

multimilionaris.  

L’àlter ego  de Bruce Wayne és Batman, justicier nocturn, vestit amb una disfressa de 

kevlar (amb algunes característiques que recorden el ratpenat; d’aquí el nom 

del superheroi), i dotat de tot un arsenal d’artefactes dissenyats de manera secreta 

en la seva empresa. El seu propòsit principal és combatre la criminalitat de Gotham, la 

ciutat en la qual viu (similar a qualsevol metròpoli dels Estats Units), descrita 

en les pel·lícules com “la  ciutat  més  corrupta  del  món”,  on  assassinats  i  

robatoris  són el  pa  de  cada  dia,  on “supermalvats” s’erigeixen com a líders de 

grups criminals, i la policia està paralitzada per la corrupció institucional. Per 

combatre la criminalitat, farà servir principalment el seu coneixement  en  arts  

marcials o,  en  el  seu  defecte, armament de  caràcter militar i altres eines amb 

funció purament ofensiva.  

Comencem fixant-nos en el protagonista en el seu paper diürn. Bruce Wayne és 

el personatge més  popular  de  Gotham,  multimilionari  per  herència,  que  

deixa l’administració de la seva empresa a un grup de directius per  poder dedicar-se 

a una vida de luxes, en una ciutat on la misèria és la normal. Es presenta  com  a  

pedant, seductor  irresistible,  malgastador  compulsiu,  capritxós,  etc.  Però  quan cau  

la  nit, de  manera  totalment  anònima,  es  converteix  en  una  figura  

“altruista”,  que “defensa”  la ciutat: seriós, intel·ligent, calculador i honorable, 

combat contra tots els representants dels baixos fons. Què és el que fa de Batman un 

superheroi? Quin és el seu superpoder? Doncs la resposta és simple, els diners. La 

seva riquesa és tal, que li permet  fer  ús  de  tot  tipus  d’eines,  vehicles  i  

armament,  per  estomacar 
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qualsevol criminal que es creuï en el seu camí. Així, tenim la figura del multimilionari 

altruista en la seva  croada  contra  el  mal,  que  no  es  preocupa  per  transgredir  la 

llei,  i que aconsegueix sempre restablir l’ordre i la pau, per al benefici de la ciutadania, 

gràcies al seu esforç i altruisme individual.  

Els principals antagonistes d’aquestes pel·lícules són un conjunt de supermalvats que, 

més enllà de la seva finalitat, són personatges caracteritzats per ser sàdics maníacs , 

o per  ser  fanàtics  de  codis  morals  que  els  porten  a  finalitats  criminals.

Això  permet  l’espectador obviar que la criminalitat ve principalment explicada per 

causes socials i econòmiques,  i  que  un  factor  que  influeix  de  manera  significativa 

a  l’augment  de la criminalitat violenta és la desigualtat econòmica (Peña et al., 2015), 

molt present en la pel·lícula,  però  que  en  cap  moment  es  presenta  com  a 

possible  factor  sobre  el  qual s’hauria d’actuar per  resoldre la criminalitat que assola 

Gotham. De fet, si ens fixem en  l’enemic  genèric  al  qual  s’enfronta  Batman, 

podem  fer  servir  un  simple  exercici  de deducció  per assumir que  la  multitud de 

sequaços dels supermalvats als quals s’enfronta el nostre heroi, lluny de ser tots 

maníacs del nivell dels seus patrons, entren sota  les  ordres  d’aquests  per 

motivacions  econòmiques i,  presumiblement,  evitar  la situació de pobresa extrema 

que sembla ser la norma a Gotham.  

Tenint  breus  coneixements  de  criminologia,  així  com  de  la  situació  econòmica 

de  la ciutat, resulta estrany que Bruce Wayne s’estableixi a ell mateix (dotat de 

coneixements en  arts  marcials  i  armament)  com  a  mecanisme  més  efectiu  de 

lluita  contra  el  delicte, quan resulta obvi que la inversió d’una ínfima fracció de la 

seva riquesa en qualsevol tipus de política pública o acte caritatiu seria mesura 

suficient per  reduir els problemes de la ciutat d’una manera dràstica. Però, no; com és 

característic en les agendes neoliberals dels  Estats  Units  de  l’actualitat,  així  com 

també  de  múltiples  països  europeus,  la delinqüència s’ha de combatre a través d’un 

augment del punitivisme i del càstig (Bosio, 2015), obviant causes socioeconòmiques, i 

fent servir com a explicació i justificació les accions  de  l’individu, que és l’únic 

responsable  del  seu  comportament  delictiu, malgrat que aquest augment del càstig 

no semblin reduir la delinqüència, ni a Gotham, ni als països del món real (Waquant, 

2010).  

També  cal  que  ens  fixem  en  les  forces  estatals  encarregades  de  mantenir 

l’ordre  i  la pau  a  Gotham,  la  policia  de  la  ciutat.  En  aquestes  pel·lícules  les 

forces  policials apareixen com a incompetents, incapaces d’actuar sobre els 

problemes relacionats amb la  delinqüència  de  manera  efectiva.  També  apareixen 

com  a  profundament  corruptes, des del moment en què  molts  dels  policies 

presents  en  les  pel·lícules són alhora  servidors  dels  malvats  als quals s’enfronta 

Batman. Així, podem observar com els principals arguments del neoliberalisme per 



desmantellar els estats del benestar —la falta d’eficàcia del sector públic, així com la  

corrupció  que  suposadament genera (Bejarano, 1997)—  també s’esgrimeixen  per  

justificar  les  accions  del  protagonista, que  és  perseguit  per  la policia  pel  fet  

d’actuar  més  enllà  de  la  llei,  però  a  la  pràctica  mai  és  capturat,  i  de  fet 

gaudeix  d’una  molt  bona  relació  amb  el  cap  de  la  policia  (el  comissari  Gordon), 

i és popular entre els membres d’aquest cos. En les pel·lícules, la falta d’eficàcia i la 

corrupció del  sector  públic  és  omnipresent, i s’estén  a  polítics  i  a  membres  del 

sistema  de justícia penal.   

Per  acabar,  cal  esmentar  el  contingut  de  la  tercera  pel·lícula  de  la  trilogia:  The  

Dark Knight Rises, en la qual  l’antagonista principal, Bane, lidera una revolució 

popular, en què les  gents  desafavorides  de  Gotham  es  llancen  als  carrers  i  

aconsegueixen  el  poder, matant  l’alcalde,  recloent  els  cossos  de  policia  i  

expropiant  les  propietats  dels rics i poderosos de la ciutat. Per sort, Batman, 

acompanyat d’una legió de policies alliberats, s’enfronta  cos  a  cos  contra  la  massa  

de  ciutadans,  a  la  qual  aconsegueix  reduir, fins a fer tornar  la  ciutat  al  seu  ordre  

habitual.  La  demonització  de  la  classe  treballadora  en aquesta  pel·lícula  és  

clara, perquè mostra  com  l’accés  al  poder  d’aquesta  resultaria  en  un caos encara 

major al de la Gotham rica i corrupta. Aquest argument resulta familiar: la 

representació  diabòlica  que  fa  el  neoliberalisme  d’aquells  més  desafavorits  de  

les societats  avançades  creix  a  Europa  i  als  Estats  Units  des  dels  anys  vuitanta  

(Jones, 2012). També recorda al discurs en detriment dels partits polítics de “la nova 

esquerra” europea i dels nous moviments socials als Estats Units, que són acusats de 

populistes i radicals.  

 

En  conclusió,  la  càrrega  ideològica  de  les  pel·lícules  de  Batman  anteriorment 

analitzades és bastant contundent: el milionari, propietari de la ciutat de facto, inverteix 

el seu temps lliure “altruísticament”, combatent els delinqüents purament malvats, i  

una classe  treballadora  presentada  o  com  a  criminal,  o  com  a  revolucionària  

fanàtica.  La pel·lícula  observa  la  pobresa  i  la corrupció  endèmica  de  Gotham,  

però  no  es  fixa  en  les seves  causes,  ja que es  podria  acabar  arribant  a  la  

conclusió  que  allò  que  permet l’existència de la riquesa del protagonista (i així, de la 

seva identitat com a superheroi i principal poder) també és causa dels problemes als 

quals s’enfronta. L’estat apareix com a òrgan inefectiu i corrupte (tot i que és necessari 

per  esclafar revolucions). És millor la intervenció d’agents privats, que a la pràctica 

estan per sobre de la llei, la transgressió de la qual per part d’aquests (a diferència de 

quan ho fan els delinqüents) serveix per al benefici del conjunt de la ciutadania. S’ha 

d’anar en compte amb líders populistes que aglomerin  les masses, i per  resoldre la 

delinqüència, la millor solució sembla ser la mà dura aplicada  individualment, sense 

necessitat de canvis estructurals.  
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