
2. RESISTIR A LA SEDUCCIÓ DE LES MARQUES.

L'aire que respirem és compost d'oxígen, hidrògen i publicitat. Només cal donar un 
cop d'ull a l'entorn i comptar les marques, logotips i eslògans que ens vesteixen i 
vesteixen els nostres objectes més quotidians.
Aquest fenomen no deixa indiferent i provoca reaccions que van desde l'aprovació 
entusiasmada fins a la condemna més encesa. La publicitat neix amb la revolució 
industrial. En aquell moment desapareix el tracte directe entre el productor i el 
comprador. El producte, que ara és fabricat en cadena, esdevé anonim per al 
consumidor. Això es resol amb la publicitat. A partir d'aquest moment la compra d'un 
producte estarà motivada amb les garanties del fabricant, explicades a través dels 
mitjans de comunicació habituals.
La decisió de compra no la prenem només amb la raó. La imatge amb què el fabricant 
presenta el seu producte juga un paper molt important. Quan diem "imatge", fem 
referència a aquell conjunt d'estimuls que, sense ser pròpiament l'objecte a comprar, 
l'acompanyen i susciten unes vibracions que inciten el nostre desig. Les garanties que 
ofereix el fabricant, embolicades amb una bona imatge, és el que anomenem 
"publicitat".
Tot acte de compra és un risc. El consumidor es desproveirà d'uns diners..., cal que 
la publicitat l'anestesiï, potser amb arguments objectius, vinculant el producte a 
experiències de realització personal. En el sistema econòmic de lliure mercat, la 
publicitat intenta ser la cara amable que fa sostenible el capitalisme. La 
unidimensionalitat de l' homo economicus queda ensucrada amb les vinculacions 
etèries però efectives que estableixen els missatges publicitaris entre aquests dos 
principis: "major producció, major venda, major benefici" i valors antropològicament 
irrenunciables: felicitat, llibertat, tranquil.litat...
Quan presenta positivament un gest solidari d'una campanya pel Tercer Món, la 
publicitat ens humanitza. Quan presenta un gest egoista que ens faci comprar el darrer 
model, la publicitat esdevé regressiva. La clau no passa ni per una guerra a les 
marques ni per una convivència passiva, sinó per aprendre a llegir la publicitat, per 
posar-nos davant d'ella com els subjectes actius i lliures que volem ser.
Aquesta situació es torna perillosa en persones o etapes de la vida (per exemple, en 
l'adolescència) en què el subjecte suporta una "crisi d'identitat". Crisis d'aquest tipus 
poden ser molt dures; i la temptació de superar-les per mitjà del fals recurs a les 
marques, en lloc de resoldre la crisi, la converteix en crònica i fa el subjecte 
increïblement dependent. Les marques augmenten abusivament els preus: i el que es 
paga no és una millor qualitat, sinó una falsa teràpia al problema no resolt de la pròpia 
identitat.
Alguns suggeriments per consumir millor sense ser consumits:  

1. Descobrir que alguns productes de grans magatzems, sense marca, són tan bons 
com els que tenen un renom, i molt més barats.

2. Fer "zapping" o boicot parcial o total a aquelles cadenes de televisió, ràdios, diaris, 
etc., que superin una proporció raonable d'anuncis.

3. Aturar-nos a mirar els objectes que utilitzem personalment i preguntar-nos fins on 
acceptem d'esdevenir anuncis ambulants dels nostres pantalons,bruses,bosses.

4. Quan ens toca anar als grans magatzems (paradisos del consum), fer algun gest que 
ens mantingui lúcids a l'esguard d'una seducció abusiva: diners justos, llista feta de 
bell antuvi, anar acompanyat...

5. Quan creiem que una campanya publicitària fereix descaradament uns principis 
   etics mínims (engany,pornografia,violència o manipulació), cal donar uns passos. 

Primer, escriure a la casa anunciant per tal d'exposar allò que ens sembla 
inadmissible, demanant una eventual retirada de la campanya. En el cas que la 
resposta ens resulti insatisfactòria podem moure'ns judicialment a través d'una 
associació de consumidors. No ens ha d'estranyar que la marca en questió faci el 
que calgui per estar a les bones amb el client o per estalviar-se, precisament, 
publicitat negativa.

 No hi ha res a fer?... a l'escolta de l'esperit. Quaderns "Cristianisme i Justícia" nº 69, pàg 7-8.


