
La mirada ideològica - Gemma Tubert i Jordi Busquet6

La mirada ideològica:
les nocions de dreta i esquerra 
en les representacions visuals
Gemma Tubert i Jordi Busquet

IntroduccIó

L’objecte d’aquest estudi és analitzar quines són les percepcions que perviuen en l’imaginari 
col·lectiu de la societat contemporània entorn el binomi dreta-esquerra. Es tracta d’un estudi 
novedós i de caire experimental sobre percepció i representacions socials. 

La metodologia que s’ha utilitzat és la dels grups de discussió, tècnica qualitativa i compren-
siva de recerca molt emprada en l’àmbit de les ciències socials. 

Per estudiar aquesta temàtica, s’han dissenyat expressament vint-i-cinc làmines amb di-
versos dibuixos i figures abstractes que, en principi, no tenen cap significació concreta. Sense 
anomenar quin és l’objecte d’estudi, les persones convocades en les sessions de treball han hagut 
de marcar per a cada làmina si els suggereix dreta o esquerra. Al mateix temps se’ls demanava 
que argumentessin en veu alta les raons de la seva elecció. 

Algunes qüestions sobre les representacions socials

El concepte de representació social és una noció clau dins de les ciències socials i, especialment, 
en l’àmbit de la psicologia social.1 

En l’acte de representació sempre es relaciona un subjecte (grupal i individual) amb un ob-
jecte determinat. Representar és, en el sentit estricte de la paraula, tornar a presentar, o sigui, 
re-produir (que no reproduir) un objecte qualsevol mitjançant un mecanisme al·legòric. Aquesta 
re-producció sempre és subjectiva en darrera instància. 

En tot cas, la representació sempre és portadora d’un significat associat que li és inherent. Al 
ser formulada per subjectes socials, no es tracta d’una simple reproducció sinó d’una complicada 

1 Jodelet, Denise. La representació social: fenòmens, concepte i teoria. A: Moscovici, Serge (comp.). Psicologia Social II. 
Pensament i vida social. Psicologia social i problemes socials. Barcelona, Edicions Paidós, 1986.



Temes contemporanis IDEES 41 / 2015 7

construcció en la qual té un pes important, a més del propi objecte, el caràcter actiu i creador 
de cada individu, el grup al que pertany i el seu entorn.

La teoria de les representacions planteja que els objectes estan inscrits en contextos actius, 
estructurats, almenys en part, per la persona o el grup en qüestió com prolongació de les seves 
visions particulars i de les seves pràctiques quotidianes.2

El coneixement comú es constitueix a partir de les nostres experiències, però també de les 
informacions, coneixements, i models de pensament que rebem i transmetem a través de la 
tradició, l’educació i la comunicació social. D’aquesta manera, aquest coneixement és, en molts 
aspectes, un coneixement socialment elaborat i compartit.

Les representacions impliquen mecanismes d’analogia respecte a l’objecte segons la foca-
lització i el punt de vista dels individus així com la posició del grup al que aquests pertanyen. 

A més, cada representació està ancorada a un grup i a un objecte en específic a través d’una 
dinàmica semàntica complexa. Alguns dels components de la representació poden ser verbalit-
zats, declarats en el discurs dels subjectes; uns altres romanen ocults i fins i tot poden passar 
desapercebuts per a la pròpia persona acostumada a ells. Les representacions socials es mani-
festen en un espai discursiu, però també expressen elements de la subjectivitat social que no es 
fan explícits en formes discursives; adopten altres formes que apareixen en l’imaginari social, 
en les tradicions, les creences, etc., i que amb freqüència es mantenen com sentits subjectius, 
l’expressió dels quals en els discursos que circulen i en la constitució de les representacions 
socials no és necessàriament idèntica.

Les representacions són una forma de pensament “natural” informal, un tipus de saber 
empíric, que a més s’articula a l’interior dels grups amb una utilitat pràctica, en essència com 
una guia per a l’acció social dels subjectes. 

La teoria de les representacions veu al subjecte com portador de la praxis social i de la trans-
formació del món tant a nivell individual com grupal i social. Les representacions fan possible 
que el nou no resulti tan estrany i permeten que l’individu es desenvolupi millor en societat. En 
aquest sentit, una representació social té en primer lloc un valor pràctic intrínsec que s’evidencia 
en la interacció dels subjectes amb l’objecte.

Així, les representacions faciliten la integració dels individus entorn de l’objecte. Una re-
presentació existeix en i a través de la pràctica social però a més, i això és significatiu, existeix 
per a la pràctica social. “Fins i tot en representacions molt elementals té lloc tot un procés d’ela-
boració cognitiva i simbòlica que orientarà els comportaments. És en aquest sentit que la noció 
de representació constitueix una innovació en relació amb els altres models psicològics, ja que 
relaciona els processos simbòlics amb les conductes.” (Jodelet, 1986: 478).

Ara, si bé no és possible separar una representació de les pràctiques quotidianes que li són 
inherents, especialment a l’hora de l’anàlisi del fenomen des d’una perspectiva holística, quan 
estudiem les representacions busquem en primera instància els continguts i els processos de 

2 La noció de representació social té una certa semblança amb la noció d’imaginari social, concepte encunyat pel filòsof i 
psicoanalista francès d’origen grec Cornelius Castoriadis. Els seus principals postulats sobre l’imaginari social els tro-
bem en l’obra L’institució imaginària de la societat (1975). Definim l’imaginari social com la capacitat de crear imatges o 
continguts mentals i de comprendre el món social a partir de l’experiència i l’observació prèvia. La vida social procedeix 
d’una memòria col·lectiva i la societat es consolida amb les formes de relació i les construccions imaginàries. A partir de 
l’imaginari es poden obtenir percepcions, imatges o estereotips.
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coneixement social en relació amb l’objecte de la representació en tant construcció col·lectiva i 
no comportaments aïllats o generals. 

Ara bé, en la vida quotidiana cap representació social existeix aïllada d’altres representacions. 
De fet, no es pot parlar d’una representació social pura doncs, en realitat, les representacions 
constitueixen sistemes complexes en que el seu desenvolupament té un pes fonamental la histò-
ria de cada persona i del grup en general. Per a resumir, s’accepta que tota representació social 
posseeix els següents trets (Jodelet, 1986: 478):

•	 sempre és la representació d’un objecte.
•	 té un caràcter simbòlic i significant.
•	 té un caràcter constructiu.
•	 té un caràcter autònom i creatiu.

La metodoLogIa deLs grups de dIscussIó

El grup de discussió és una tècnica d’investigació qualitativa que adopta la forma d’una discussió 
oberta basada en una guia de preguntes, amb la finalitat d’obtenir percepcions i idees sobre un 
tema tenint en compte també la comunicació entre els participants.3 

És una tècnica focalitzada, en la mesura que incorpora una discussió col·lectiva entorn d’un 
nombre reduït de qüestions (en aquest cas concret, làmines amb dibuixos i formes). És també 
una tècnica interactiva, ja que la informació generada sorgeix de les dinàmiques de grup entre 
els participants. Aquí és precisament on resideix el potencial més gran dels grups de discussió 
com a instrument de recerca. Durant la seva conducció, els participants comparteixen i comparen 
i, en darrera instància, reelaboren els seus punts de vista amb els de la resta d’integrants del 
grup. Aquesta activitat permet generar un rang ampli d’idees, opinions i experiències entorn 
de l’objecte investigat que serien difícilment identificables amb altres tècniques d’investigació.

La utilització dels grups de discussió com a tècnica de recerca qualitativa permet: 
•	 Obtenir un marc general d’informació sobre un tema d’interès a partir dels punts de 

vista, actituds pensaments, respostes, motivacions i percepcions pròpies dels participants. 
Es parteix del supòsit de que les actituds, els pensaments i les creences de les persones 
sobre el món s’elaboren a partir de la interacció amb altres persones, és a dir, en contextos 
socials. Així, en el grup de discussió es posa l émfasi en la construcció compartida de 
significats en temps real. 

•	 Estimular la generació d’idees més elaborades o noves i de conceptes creatius, a partir de 
les sinergies que emergeixen de la situació de grup. 
Les interaccions que es produeixen en el grup de discussió animen els participants a 
desenvolupar i elaborar les seves explicacions en resposta a l’acord o el desacord amb 
altres membres del grup. 

•	 Accedir al llenguatge particular i als mons conceptuals dels participants en la investigació. 
En la mesura que els individus parlen més entre ells que no pas amb el moderador del 
grup, la comunicació esdevé molt més propera a una conversa quotidiana. Això permet 

3 Busquet, J; Medina, A.; Sort, J. 2006. La recerca en comunicació. Barcelona: UOC. 
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conèixer tant les formes de parla que comparteixen els participants, com les seves expe-
riències comunes i les formes compartides de donar sentit a aquestes experiències. 

Ĺ elecció d áquesta tècnica és especialment adequada per a tractar la percepció social que 
existeix al voltant de les dretes i les esquerres a la societat.

Concretament, s´han convocat cinc grups. S´han escollit com a criteris de selecció dels 
participants el sexe i l édat. Els grups són: 

•	 Grup dones joves (18-30 anys) 
•	 Grup homes joves (18-30 anys)
•	 Grup dones adultes (31-54 anys) 
•	 Grup homes adults (31-54 anys)
•	 Grup homes i dones majors de 55 anys 
Recordem que el nombre ideal de grups de discussió per a una recerca és entre quatre i sis 

grups. 
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1. Principals idees dels discursos obtinguts en els grups de discussió. 

A B C D E

 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5

Làmina 1

Els dos grups que li atorguen un significat amb una certa claredat (noies i nois joves) es 
fixen essencialment en la posició espacial de l’objecte. És significatiu que no hi hagin comentaris 
relacionats amb la forma (semblant a la d’una bandera onejant) ni a la textura arrugada i de color 
terrós. En canvi, la forma, la textura i el color sí que són elements que tenen en compte els tres 
grups d’adults per decantar-se cap a opcions menys definides (dreta i esquerra a parts iguals). 
Hom pot deduir, en aquest i en la resta de casos, que la posició de la figura en relació al fons té 
una importància notable a l’hora de projectar-ne un significat ideològic. 
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Entre dones joves predominen interpretacions relacionades amb la posició relativa de la 
figura, mentre que entre els més grans es llegeixen les possibles relacions entre el color verd i 
una ideologia (ecologisme) o bé un tipus d’atmosfera “tenebrosa”. Els homes joves són unàni-
mes a l’hora d’atorgar-li un significat d’esquerres (100%) però els arguments resulten difusos 
o fins i tot inexistents (s’arriba a afirmar explícitament que la motivació ha estat inconscient, 
“irracional”) Són les dones les qui, espontàniament, afegeixen una tercera opció, degut també 
a la posició relativa de la figura (no al color o la textura) Resulta estrany que no es facin com-
paracions òbvies amb la imatge, que està inspirada d’una manera força realista en una rajola 
de marbre verd. També en aquest cas són els grups de més edat els qui es decanten de manera 
menys clara entre una o altra opció.
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Làmina 3

En aquesta làmina la línia divisòria la marca clarament la franja d’edat: els més joves hi 
veuen unànimement una figura que suggereix la noció de dreta, mentre que entre les persones 
més grans hi ha divisió d’opinions. Entre els joves hi tornen a predominar les interpretacions 
relacionades amb la posició espacial de la figura, cosa que no passa entre els més grans, que 
tendeixen a percebre figures definides i fan abstracció de la seva posició en relació al fons de la 
imatge. A diferència del que passa amb la figura 17, que és exactament igual que aquesta des de 
la perspectiva de la forma però molt diferent en relació al color i la textura, aquí no s’hi percep 
una “D” majúscula. És probable que el rombe blau central tingui molt a veure amb aquest fet. 
En general, hom pot observar que els motius centrals i interiors, per petits que siguin, condici-
onen considerablement la percepció global de la figura des de la perspectiva de la interpretació 
ideològica. 
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AA B A

Làmina 4

En aquesta làmina hom pot constatar de nou que la línia divisòria està condicionada més 
per la franja d’edat que no pas pel gènere. La interpretació dels més joves es torna a basar en 
la posició relativa, mentre que els més grans busquen sentits simbòlics més sofisticats. Crida 
l’atenció que no es comentin les 4 lletres sense significat que hi apareixen molt centralment (“AA 
B A”) i que a diferència de les altres no es basen en un ordre alfabètic. En els cas dels grups de 
més edat es tendeix a reproduir el mateix mecanisme de dos temps: a) es projecta un significat 
visual concret, objectual (“un collaret de diamants”); b) es fa una inferència a partir d’aquesta 
projecció (del tipus: com que un collar de diamants és un objecte sumptuós, aleshores la figura 
té connotacions de dreta). A la vegada, aquests grups mostren més indefinició i igualtat entre 
les opcions triades.
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Làmina 5

La figura d’un triangle blau sobre un fons quadrat negre és una de les que suscita més 
unanimitats: la immensa majoria el consideren de dretes. En tot cas, les raons tornen a estar 
més relacionades amb la posició espacial de la figura que no amb altres aspectes com el color, la 
textura, etc. Dóna la impressió que, davant la impossibilitat de fer inferències basades en objectes 
amb un significat concret, s’opti per la via “segura” d’interpretar la posició figura/fons, degut a 
que sembla més objectiva. En principi, les connotacions habituals del color negre en el nostre 
context cultural, que és el que predomina al dibuix, no són tingudes en compte. 
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Làmina 6

El més significatiu d’aquesta làmina, probablement, és que molts participants optin per 
demanar de manera espontània que s’inclogui l’opció centre (que no està contemplada al qües-
tionari) Resulta interessant remarcar que les tres làmines on més es va sol·licitar la inclusió de 
l’opció centre (la 2, la 6 i la 9) no tinguin altra característica comuna que la simetria. La resta 
d’elements són molt diferents, tant des de la perspectiva purament morfològica com de la cro-
màtica. En aquest cas, són pocs els qui connoten ideològicament el color verd i aquests són tots 
membres dels grups de més edat. Val a dir que al qüestionari hi ha moltes altres figures sus-
ceptibles de ser dividides simètricament. Les que s’han triat tenen colors i textures suaus (verd 
vetejat fosc, verd clar i blau clar) En tot cas, la interpretació global majoritària és la d’esquerres. 
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Làmina 7

La làmina 7, junt amb altres com la 18 o la 22, estan gairebé polaritzades des d’una perspec-
tiva ideològica dreta (dones joves i adultes)/esquerra (homes joves i adults). Totes tres tenen en 
comú una cosa: el fet de ser manifestament asimètriques. En cap d’elles es presenta una petició 
espontània d’afegir l’opció centre. Tot plegat corrobora de nou la importància de la dualitat figu-
ra/forma a l’hora de construir una orientació espacial “explícita”, és a dir, que sembli ubicar-se 
o apuntar a la dreta o a l’esquerra, o bé que degut a la seva simetria faculti a fer referència a un 
centre que és percebut com un punt objectivable en l’espai. A la vegada, cal destacar que els qui 
es decanten per a l’esquerra esmenten com a motiu de la seva tria la forma de núvol que els 
suggereix somni, diàleg, reflexió i llibertat.
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Làmina 8

La làmina 8 confirma de nou el caràcter més aviat secundari dels colors en relació a la 
distribució (centrada, asimètrica, etc.) de la forma. En aquest cas, la majoria dels participants 
(més del 60%) adscriuen a la dreta uns colors que tradicionalment s’associen a l’esquerra el 
vermell (comunisme) i el negre (anarquisme) En el cas de les persones més grans, predomina 
una interpretació polaritzada dreta / esquerra però no només degut al component cromàtic sinó 
a altres consideracions força subjectives (els qui opten per la dreta, per exemple, interpreten la 
figura allargada negra central com “un ull que controla”).
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Aquesta és una de les poques figures “realistes” de la sèrie (es veu amb claredat, tant pel 
color com per la forma, que es tracta de petites gotes d’aigua) En tot cas, la interpretació és molt 
diversa: esquerra, centre (per petició dels enquestats) i dreta (molt majoritàriament en els dos 
grups de dones). Alguns, principalment en els grups de més edat, s’adonen que la seva opció 
està influïda pel color (blau=dreta; alguns fins i tot ho arriben a identificar amb un partit polític 
concret, el PP) i tendeixen a fer comparacions amb altres triangles de la sèrie, com l’anterior 
(figura 8) que consideren “desagradable” (destacant la connotació agressiva del color vermell) 
en contrast amb aquest, que perceben com relaxant i atractiu. 

Làmina 9
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La làmina 10 es interpretada majoritàriament com associada a la dreta (67,7% del total dels 
grups) i cap participant demana afegir l’opció de centre, seguint la tendència a no identificar-lo 
amb figures que no siguin estrictament simètriques. Entre els més grans, la manca de simetria 
és interpretada com una opció d’esquerres, mentre que la resta hi veu una ideologia dretana 
especialment en referència a la creu del centre de la figura romboide (en realitat, aquesta “creu” 
és un signe de multiplicació estàndard ampliat però percebut pel grup d’homes adults com 
una referència clarament eclesiàstica). De nou, el color negre i el blau acer són percebuts d’una 
manera més inquietant que no pas el blau cel, el verd clar, etc. 

Làmina 10
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Làmina 11

En aquesta làmina els dos condicionants semblen ser de caràcter cromàtic (colors obscurs i 
freds) i la asimetria. La majoria (especialment entre els més grans) opta per la dreta, però l’opció 
esquerrana i la de centre (sol·licitada voluntàriament) representen si fa no fa l’altra meitat. El color 
blau continua associat a la dreta, independentment de la seva intensitat. Com en altres imatges 
no simètriques, es fa una lectura dinàmica de la sèrie de motius. Curiosament, uns inicien el 
moviment des de l’esquerra cap a la dreta i altres ho llegeixen a l’inrevés. En general, s’observa 
que les figures simètriques tenen una lectura estàtica i, d’alguna manera, tancada, mentre que les 
figures asimètriques disposades horitzontalment tenen una lectura de moviment, en un sentit o 
en un altre. Al mateix temps, les línies vermelles del triangle fan optar decididament els homes 
joves per l’esquerra mentre que en el grup d’homes adults aquesta mateixa línia constitueix un 
element que matisa força la tria de l’opció de dreta.
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La figura de la làmina 12 és més complexa que les altres perquè conté elements explícits 
de direcció (fletxes), un element que pot suggerir formes orgàniques (“una mà”, diu un dels 
participants) i una disposició espacial completament descentrada en relació al centre físic de la 
làmina. Les interpretacions són molt diferents. Els més joves marquen dreta degut a que dues 
de les fletxes apunten en aquesta direcció, i només una cap a l’esquerra. Paga la pena destacar 
que les dones joves es fixen el sentit de les fletxes per decantar-se per la dreta mentre que els 
homes joves es fixen en l’origen de les mateixes per triar l’esquerra (tot i quedar ambdues opcions 
empatades). També crida l’atenció que el grup d’homes adults es decanta per la dreta associant 
el dibuix amb la corona i la monarquia. En general, aquí es mostra una tendència a diversificar 
les interpretacions com més complexa i carregada d’elements heterogenis és la figura. 

Làmina 12
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Làmina 13

Es reprodueix la tendència a subratllar la orientació de la figura central (que es troba ubicada 
a la dreta) en detriment d’altres variables com ara el color. Crida igualment l’atenció el fet de fer 
inferències a dos o tres temps, del tipus: “això em recorda una determinada activitat; aquesta ac-
tivitat l’associo a una determinada persona o circumstància; per tant, aquesta figura està relacionada 
amb la ideologia de la persona que em suggereix la imatge”. O fins i tot l’associació amb el logotip 
d’una coneguda marca comercial. Es tracta de salts argumentatius molt arriscats, òbviament, 
però que semblen ser força usuals. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Dreta

Esquerra

Centre
 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0



Temes contemporanis IDEES 41 / 2015 23

A B C D E

Làmina 14

Es reprodueix la tendència de la majoria de figures asimètriques i policromes: generen una 
disparitat d’opinions i les interpretacions tendeixen a polaritzar-se. És interessant que la ubicació 
dreta/esquerra es fa en funció de l’atracció que generen els diferents colors en cada persona, no 
des de la posició espacial entesa en un sentit geomètric estricte. Són els colors els que atorguen 
un determinat “pes” a la imatge, que s’interpreta d’acord amb aquesta clau. 
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Làmina 15

Aquest conjunt de tres elements és un dels que és ubicat amb més claredat a l’esquerra 
(67,8% del total) degut, bàsicament, a la direcció de la fletxa central. És només entre els més 
grans que les opinions es fan més sofisticades. Alguns, observant la direcció però també la 
disposició de la fletxa en relació al conjunt d’elements, consideren l’existència d’una mena d’es-
piral que la retornarà per força cap a la dreta. Ningú no fa cap esment de la relació entre el color 
morat i el feminisme.
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Làmina 16

Junt amb les làmines 3 i 5, la 16 és una de les que suscita més unanimitats: el 83,8% del total 
la percep com una cosa de dretes. Però, seguint una altra tendència, el fet que es tracti d’una 
figura divisible simètricament (és un triangle) fa que es demani una tercera opció no prevista, 
la de centre. És una de les poques figures monocromes de la sèrie, i la que genera un contrast 
més gran blanc/negre. 
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La interpretació mostra fins a quin punt pesen els condicionants culturals i, sobretot, les 
adherències lingüístiques. Es tracta d’una representació realista d’una superfície de fusta na-
tural, on es veuen amb claredat les vetes, etc. que té forma de “D” majúscula. El que acaba sent 
més rellevant, però, és la forma de la lletra, que suggereix la paraula “dreta” o “derecha” i que, 
a més, està orientada cap a la dreta. És probable, doncs, que si els entrevistats no haguessin 
estat catalanoparlants i castellanoparlants, la interpretació hagués estat completament diferent. 
Només una proporció molt petita i localitzada de persones (el grup mixt d’adults) marquen 
l’opció esquerra per l’associació entre el caràcter orgànic i natural que suggereix la textura de 
la imatge i l’ecologisme.
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Làmina 18

A la làmina 18 es torna a mostrar amb claredat una tendència ja observada anteriorment: la 
complexitat de les formes i els colors porta a l’heterogeneïtat de les interpretacions. La distribució 
dreta/esquerra resulta gairebé simètrica. Com en els altres casos, davant d’una interpretació 
incerta s’opta per la suposada “objectivitat” de l’orientació espacial. Per exemple, un dels entre-
vistats esquerranitza la figura argumentant l’existència d’una línia que evoca una maneta i que 
es controla des de l’esquerra. 
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Làmina 19

La làmina 19 és percebuda majoritàriament com esquerrana i, tractant-se d’un dibuix simè-
tric, es repeteix la tendència a l’hora de sol·licitar una tercera opció de centre. El dibuix provoca 
sorpresa entre els entrevistats, pel fet de ser “imperfecte” malgrat la seva simetria (està fet a mà 
alçada i es nota la tremolor de la mà) i és precisament l’aspecte inacabat i la sensació percebuda 
d’obertura que decanta la tria cap a l’esquerra.
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Làmina 20

La làmina 20 també és ubicada ideològicament a l’esquerra, malgrat que s’assembla moltís-
sim a la làmina 13 (ambdues deriven d’un mateix patró i estan fetes amb el mateix color) De nou, 
i especialment entre els més joves, torna a prevaldre la orientació dels elements a l’espai, que 
estan més cap a l’esquerra que no pas cap a la dreta. Curiosament, la figura de les tres estrelles 
no genera cap resposta especial, i fins i tot es pot dir que passa desapercebuda com a tal. Sembla 
que sigui més aviat la sensació de moviment i d’evolució que impulsa l’opció cap a l’esquerra.
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La làmina 21 està en blanc, però es convida als entrevistats a que la ubiquin ideològicament 
a la dreta o a l’esquerra. Per raons òbvies, la interpretació d’una no-imatge porta a fer inferènci-
es arriscades, des del final d’un túnel fins a una papereta electoral en blanc, passant per idees 
encara més abstractes (la de creativitat, la de llibertat). Destaca el fet que el grup de més edat es 
decanta totalment cap a l’esquerra perquè el full en blanc suggereix llibertat, irracionalitat, cre-
ativitat. Hom pot constatar una mena de terme mig ideal entre l’absència completa d’elements i 
la suma massa bigarrada d’elements que dóna lloc a interpretacions més o menys consensuades 
o fins i tot unànimes. 
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Làmina 22

De nou, les figures policromes i asimètriques porten a una polarització d’opinions, gairebé 
del 50%. Ningú no tria, en aquests casos, l’opció centre, potser perquè costa determinar on es 
troba. De nou, és l’orientació espacial cap a la dreta o cap a l’esquerra la que determina una 
determinada atribució de caràcter ideològic. La làmina conscientment s’inspira en l’aspecte 
cromàtic del logotip de plataformes virtuals tan conegudes com Google o eBay, però defugint 
qualsevol paral·lelisme explícit amb les lletres. Curiosament, aquest fet no és percebut per ningú. 
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Làmina 23

Aquest dibuix monocrom (verd) i asimètric genera un clar consens cap a l’esquerra. Per 
diversos enquestats representa un “laberint”. El fet que l’obertura es trobi situada a l’esquerra 
del dibuix sembla determinant. De nou, es produeixen inferències sofisticades. El fet que no 
tingui sortida fa que un dels enquestats digui que el dibuix es de dretes perquè insinua que 
quan s’entra per l’esquerra s’acaba “en un camí que no porta enlloc”. 
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Làmina 24

Malgrat el caràcter molt agressiu tant des del punt de vista morfològic (forma que suggereix 
un llamp) com cromàtic (completament negre) del dibuix existeix una diversitat d’opinions a 
l’hora d’interpretar-lo. Només els més grans tenen present elements històrics com el símbol de 
les SS de l’Alemanya nazi. De nou, entre els més joves acaba resultant determinant la posició 
espacial (el dibuix té una direcció esquerra-dreta).
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Làmina 25

Aquesta figura és molt dinàmica perquè suggereix tres fletxes de diferent color juntes de 
mida diferent que “lluiten” per imposar-se. El dibuix és interpretat molt majoritàriament com 
d’esquerres: la fletxa més grossa (de color negre) té una orientació cap a l’esquerra. En canvi, per 
als dos grups de més edat és precisament el color negre que els decanta cap a la dreta.
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2. Transcripcions dels grups de discussió

2.1. Grup de discussió 1: noies joves

Treball de camp: Barcelona, 8 de juny de 2015

Components 

Nom Edat Nivell estudis Situació laboral Codi postal

Clara 18 Estudiant univ. Estudiant 08022

Anna 28 Llicenciada Treballa (professora) 08006

Andrea 18 Estudiant univ. Estudiant 08024

Berta 19 Estudiant univ. Estudiant 08035

Laia 19 Estudiant univ. Estudia i treballa 08160

Transcripció 

Làmina 1

Dreta Esquerra Centre

75% 25% –

La majoria es decanta per indicar que la làmina suggereix dreta, perquè la forma que es veu 
s áixeca cap a la dreta i fins i tot, les lletres també es dirigeixen cap a la dreta. 

En l´únic cas que es veu esquerra, la Clara diu que és degut a que la bafarada surt de l ésquerra. 

Làmina 2

Dreta Esquerra Centre

20% 60% 20%

El 60% de les noies veu aquesta figura com esquerra ja que el traç començaria i acabaria a l’es-
querra (Anna). A més a més, té més força la part esquerra. No obstant això, l’Andrea la veu com 
centre, perquè no li suggereix cap de les dues opcions que li donem. 
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Làmina 3

Dreta Esquerra Centre

100% – –

En aquesta làmina hi ha unanimitat: dreta. En bona part perquè s ássembla a una lletra D i la 
part corba assenyala cap a la dreta. Com diu l Ánna, “podria ser la imatge gràfica d álguna cosa”. 

Làmina 4

Dreta Esquerra Centre

60% 40% –

Aquesta làmina presenta diversitat d ópinions. Per algunes noies, la corba baixa més cap a la 
dreta mentre que per a d áltres, la figura que hi ha a la làmina sembla pesar més cap a l ésquerra. 

Làmina 5

Dreta Esquerra Centre

100% – –

Hi ha unanimitat: marquen dreta perquè el triangle està situat a la dreta. Fins i tot, manifesten 
que podria ser símbol d álguna cosa.

Làmina 6

Dreta Esquerra Centre

60% – 40%

La raó per marcar dreta és, com diu la Berta, “com tot és tant simètric, com les lletres van 
d’esquerra a dreta, poso dreta”. En dos casos, però, davant la simetria, opten per marcar centre 
excepcionalment. Ningú marca esquerra. 

Làmina 7

Dreta Esquerra Centre

60% 40% –

Les raons per marcar dreta van des de “sembla una bafarada i va cap a la dreta” (Clara) o que està 
més amunt. La Berta fa una interessant reflexió al marcar esquerra: “es dóna més importància 
a expressar-se que a pensar”.
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Làmina 8

Dreta Esquerra Centre

60% 40% –

Marquen més dreta perquè la figura tendeix a la dreta, s áixeca una mica més cap a la dreta i el 
forat del mig sembla més situat lleugerament cap a la dreta.

Làmina 9

Dreta Esquerra Centre

40% 60% –

Ĺ Andrea fa una referència al color: “potser el color blau m’ha fet inclinar cap a la dreta”. La ma-
teixa noia 3 també parla de que marca dreta perquè en els dibuixos simètrics, ella començaria a 
dibuixar des de l’esquerra i acabaria en la dreta. Les altres noies marquen esquerra. 

Làmina 10

Dreta Esquerra Centre

80% 20% –

Predomina la dreta: “encara que el negre és més impactant, he marcat dreta per les dimensi-
ons” (Berta). Una altra raó és la que diu l Ánna: “ el rectangle està sencer i la figura negra està 
inacabada, com retallada....”.

Làmina 11

Dreta Esquerra Centre

60% 40% –

Marquen més la dreta per vàries raons: hi ha més elements a la dreta, pels colors blaus que es 
veuen més... La Laia marca esquerra i ho justifica així: perquè l élement negre és diferent i marca 
l ésquerra. El gris i el blau junts atrauen però per a mi el negre marca molt bé la diferència”. 
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Làmina 12

Dreta Esquerra Centre

80% 20% –

Guanya aquí la dreta, bàsicament pel sentit que marquen la majoria de les fletxes que amés són 
més llargues cap a la dreta. La única noia que marca esquerra (Anna) es fixa més en la forma que 
sembla una corona que en les fletxes: “la última punxa és més petita i per això poso esquerra. 
Si hagués sigut més llarga, segurament hagués dit dreta per la continuïtat”. 

Làmina 13

Dreta Esquerra Centre

80% 20% –

Novament, les noies assenyalen més la dreta. La llum més fosca està a l ésquerra i la direcció de 
la llum va d ésquerra a dreta. Per aquest motiu indiquen dreta. També l élement està a la dreta.

Làmina 14

Dreta Esquerra Centre

60% 40% –

Com està el quadrat a la dreta i la figura és més plena, marquen més dreta. Ara bé, altres noies 
assenyalen esquerra perquè la direcció i els elements estan més a l ésquerra. 

Làmina 15

Dreta Esquerra Centre

– 100% –

Unanimitat: marquen esquerra tant per la direcció que assenyala la fletxa com perquè comen-
ça i acaba la fletxa a l ésquerra. A més, la fletxa sembla que arrossegui tots els elements cap a 
aquesta orientació.
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Làmina 16

Dreta Esquerra Centre

100% – –

En aquesta làmina també hi una plena coincidència: totes les noies del grup marquen dreta. 
Simplement, per la posició de la figura que lis sembla que està lleugerament situada més cap 
a la dreta.

Làmina 17

Dreta Esquerra Centre

100% – –

Marquen dreta totes les components del grup per la forma de la lletra D. Encara que les ratlles 
horitzontals- tal com explica la Laia- fan que es difumini més la forma de la lletra D, cosa que 
no passava en la làmina 3. 

Làmina 18

Dreta Esquerra Centre

20% 80% –

Majoritàriament marquen esquerra pel triangle que sembla estar més cap a l ésquerra. ĹAndrea 
marca dreta “perquè la línia blava és com un esglaó i arriba cap el triangle i és com si anés cap 
a la dreta”. En tot cas, totes coincideixen en dir que és un dibuix lleig, buit, com inacabat.

Làmina 19

Dreta Esquerra Centre

40% 40% 40%

Diversitat d ópinions en aquesta làmina. Fins i tot hi ha una noia que assenyala centre. Mar-
quen dreta perquè és a la dreta que hi ha el pic i és diferent la part dreta de l ésquerra. I altres 
marquen esquerra també per la diferència entre les parts però per a elles predomina l ésquerra.
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Làmina 20

Dreta Esquerra Centre

40% 60% –

Encara que força igualat, predomina l ésquerra perquè és on estan els elements i això fa que 
pesi més l ésquerra. Encara que algunes persones marquen dreta perquè la llum sembla anar 
d ésquerra a dreta i la part més il·luminada està a la dreta. 

Làmina 21

Dreta Esquerra Centre

40% 40% 20%

Molt igualat. En alguns casos, assenyalen dreta o esquerra sense una raó concreta. En d’altres, 
perquè es començaria a escriure o dibuixar des de l’esquerra i per això, indiquen esquerra. Una 
persona marca centre perquè la làmina i el seu contingut no li suggereixen res. 

Làmina 22

Dreta Esquerra Centre

80% 20% –

Assenyalen bàsicament la dreta, pels colors de la mateixa gamma que estan agrupats a la dreta. 
La única noia que indica esquerra (Laia) ho fa perquè li crida l átenció el color vermell.

Làmina 23

Dreta Esquerra Centre

40% 60% –

Les noies que marquen dreta ho fan pel color verd o bé perquè perceben que la part esquerra 
està inacabada i per aquest motiu indiquen dreta. Contràriament, aquelles que diuen esquerra 
ho fan degut a que és un laberint que comença precisament per l ésquerra i també pel seu color 
verd, més vinculat a l ésquerra i a l écologia.
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Làmina 24

Dreta Esquerra Centre

80% 20% –

Les noies indiquen dreta majoritàriament, perquè la forma és més gran a la dreta. 

Làmina 25

Dreta Esquerra Centre

20% 80% –

Bàsicament, assenyalen esquerra perquè troben que hi ha més pes a l ésquerra. També pel color 
(més intens) i perquè la fletxa és més llarga. La noia que marca dreta (Clara) ho fa precisament 
perquè la fletxa buida li crida més l átenció. 



La mirada ideològica - Gemma Tubert i Jordi Busquet42

2.2. Grup de discussió 2: nois joves

Treball de camp: Barcelona, 8 de juny de 2015

Components 

Nom Edat Nivell estudis Situació laboral Codi postal

Arnau 20 Estudiant univ. Estudiant 08912

Victor 20 Estudiant univ. Estudiant 08310

Juan 26 Estudiant univ. Aturat 08012

Rubén 20 Estudiant univ. Estudiant 08021

Enric 22 Estudiant univ. Estudiant 08930

Guillem 18 Estudiant univ. Estudiant 08017

Gerard 18 Estudiant univ. Estudiant 08026

Xavier 20 Estudiant univ. Estudiant 08195

Transcripció 

Làmina 1

Dreta Esquerra Centre

87,5% 12,5% –

La majoria diu que la primera làmina suggereix dreta, perquè la corba està més decantada cap 
a la dreta que cap a l ésquerra. També alguns veuen clarament la lletra D. 

Quan es veu esquerra, és degut a que pensa que el dibuix comença a fer-se per l ésquerra i això 
determina escollir aquesta alternativa. 

Làmina 2

Dreta Esquerra Centre

– 100% –

El total dels nois veu aquesta figura com esquerra bàsicament per la forma. El Xavier, per exem-
ple, comenta “que la forma que fan els angles, un està més baix que l áltre i com sempre llegim 
d ésquerra a dreta, et fixes més a la part esquerra”. En algun cas es marca esquerra, encara que 
de forma “irracional”, sense poder donar cap explicació. 
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Làmina 3

Dreta Esquerra Centre

100% – –

En aquesta làmina marquen de forma majoritària dreta, perquè els recorda una lletra D i la part 
corba està situada cap a la dreta. La part dreta de la figura és la que sobresurt i domina la làmina.

Làmina 5

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

La làmina provoca opinions molt diverses. Els nois que marquen dreta ho fan perquè perceben 
la part dreta com més definida i concreta, i també perquè hi ha més elements a la dreta. Per 
contra, aquells que assenyalen esquerra es deu a que el primer que veus és l’esquerra i, a més, 
si comences a dibuixar o mirar ho fas des d’aquesta banda. 

Làmina 5

Dreta Esquerra Centre

87,5% 12,5% –

A la làmina 5, la majoria dels nois del grup perceben dreta. El triangle està a la dreta i per a 
ells, la resta no compta. El Víctor, el qual assenyala esquerra, ho fa precisament perquè “veig 
més marge, més aire en la part esquerra i això em fa no fixar tant en el triangle. Em crida més 
l átenció l éspai lliure que hi ha a la dreta”. 

Làmina 6

Dreta Esquerra Centre

37,5% 62,5% –

Molts nois marquen esquerra perquè és on es concentren més els elements. A més a més, la 
direcció de les lletres, en llegir-les o escriure-les, és d ésquerra a dreta. Algun noi veu la part 
esquerra del triangle més gran que la de la dreta. Aquells que marquen dreta ho fan de forma 
inconscient i no saben raonar el perquè. 
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Làmina 7

Dreta Esquerra Centre

37,5% 62,5% –

Marquen més esquerra que dreta. Les raons són diverses: la vinyeta del còmic surt de l’esquerra; 
és com si hagués una figura a l’esquerra de la qual surt la bafarada... El Víctor afirma que marca 
esquerra “perquè la bafarada de la dreta està tan ben feta que això li fa fixar en ho mal feta que 
està la de l’esquerra “. Qui indica dreta ho fa per: estètica (la forma li agrada més) o bé, com diu 
el Rubén, “perquè el de l’esquerra parlaria i el de la dreta, pensaria”.

Làmina 8

Dreta Esquerra Centre

75% 25% –

Marquen més dreta perquè la figura tendeix a la dreta, la punta del triangle tira més cap a la 
dreta. Els nois que indiquen esquerra ho fan perquè veuen més espai lliure a l ésquerra. 

Làmina 9

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

La làmina 9 comporta una forta diversitat. Alguns troben que el triangle està situat més a 
l ésquerra i per aquesta raó marquen aquesta opció. D áltres, assenyalen dreta perquè sembla 
com si el triangle anés a caure i la inèrcia d áquest moviment faria caure el triangle cap a la dreta. 

En comparar aquest triangle en tons blaus amb el triangle vermell amb figura negra al seu in-
terior, tots coincideixen en dir que els colors blaus són més agradables i el color vermell anterior 
era un contrast massa fort, fins i tot una mica desagradable.

Làmina 10

Dreta Esquerra Centre

87,5% 12,5% –

Fonamentalment, marquen la dreta ja que els crida molt més l átenció la figura amb la creu al 
seu damunt. També pel seu color blau. El Juan es decanta per l ésquerra degut a que les figures 
de la dreta no li criden tant l átenció com la figura negra.
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Làmina 11

Dreta Esquerra Centre

37,5% 62,5% –

Aquí predomina l ésquerra, bàsicament pels colors vermell i negre. 

Quan marquen dreta, ho fan molt per qüestions estètiques: la combinació de colors blau i gris la 
consideren més agradable. Una altra raó per escollir dreta és la que anomena el Xavier: “a la dreta 
hi ha dos rectangles ben fets mentre que a l’esquerra el rectangle està com inacabat, mal fet...”. 

Làmina 12

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

Aquí els nois assenyalen tant la dreta com l’esquerra. La majoria que marca dreta, ho fan per la 
direcció que marquen bona part de les fletxes. 

Els nois que indiquen esquerra justifiquen la seva resposta en base a que es fixen més en el 
punt de partida de les fletxes que en la direcció que marquen. Curiosament, 6 del 8 nois centren 
l átenció en les fletxes; els altres dos marquen esquerra i els atrau més la figura que els recorda 
una corona i es fixen en la part esquerra que la perceben com inacabada o mal feta. 

Làmina 13

Dreta Esquerra Centre

62,5% 37,5% –

En aquesta làmina, assenyalen més la dreta perquè hi ha la figura que apunta cap a la dreta. 

Els nois que els suggereix esquerra ho fan perquè hi ha més espai buit, o bé, “apart de l éspai, 
sembla que hi ha una figura en moviment –sembla un peix- que va en direcció cap a l ésquerra. 
També els colors són més lluminosos i suaus a l ésquerra” (Víctor). 
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Làmina 14

Dreta Esquerra Centre

62,5% 37,5% –

Assenyalen dreta pels color blaus i grisos, que són de tonalitats similars, mentre que el taronja, 
etc. són massa diferents i creen massa contrast. No obstant, el Víctor dóna una altra explicació: 
“és com si anés a passar alguna cosa important a la dreta i els colors més vius ho anuncien”. Per 
contra, alguns veuen que el que va a passar passarà a l ésquerra i per això marquen aquesta opció. 

Làmina 15

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

Els nois que indiquen dreta ho justifiquen dient que la majoria dels elements es concentren a 
la dreta de la làmina, i també pel color més fosc de la fletxa a la dreta. 

Aquells que indiquen esquerra bàsicament és degut a que és la direcció que indica la fletxa. 

Làmina 16

Dreta Esquerra Centre

100% – –

En aquesta làmina hi ha coincidència: tots els nois del grup perceben dreta, bàsicament per 
la forma i també per la ubicació de la figura en el conjunt de la làmina. Com diu el Victor “ la 
simplicitat de la figura, el contrast entre blanc i negre m ágrada més”.

Làmina 17

Dreta Esquerra Centre

100% – –

Marquen tots dreta degut la forma que els recorda la lletra D. Potser per la forma, potser per la 
textura... però marquen dreta. El Ruben comenta que “fins i tot les línies marrons van en direcció 
a la dreta”. En tot cas, coincideixen en afirmar que aquesta figura els agrada més que la figura 
de la làmina 3, degut a la utilització de colors més suaus i agradables. 
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Làmina 18

Dreta Esquerra Centre

37,5% 62,5% –

Marquen una mica més esquerra que dreta. 

Ĺ explicació que donen els que marquen esquerra és perquè es fixen en la línia blava situada al 
cantó esquerra i que sembla apuntar cap algun lloc. 

Si marquen dreta, és degut a que diuen percebre més espai a la dreta de la làmina 

En general, és una làmina que no agrada i els resulta molt buida, massa simple. 

Làmina 19

Dreta Esquerra Centre

12,5% 87,5% –

La majoria dels nois indiquen esquerra, perquè els hi crida més l’atenció el pic desdibuixat i 
inacabat. 

Aquells que indiquen dreta ho fan perquè els pics més definits estan a la banda dreta de la figura. 
També perceben més espai lliure a la dreta. 

Làmina 20

Dreta Esquerra Centre

25% 75% –

Predomina l’esquerra com l’opció preferida, ja que és on es concentren més elements i també 
sembla haver més llum i claredat. 

Qui marca dreta es deu que percep el color blau més fosc i és això el que li atrau més. 
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Làmina 21

Dreta Esquerra Centre

62,5% 37,5% –

Guanya aquí l’opció dreta, fonamentalment perquè es començaria a escriure o dibuixar des de 
l’esquerra en direcció a la dreta. També algun noi esmenta com “no hi ha res, em fixo en la fletxa 
de la numeració i indica dreta”... 

Els nois que indiquen esquerra no saben trobar una justificació però és la que els ha suggerit 
el full en blanc. 

Làmina 22

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

Molt igualat, no hi ha una opció clara. Assenyalen dreta pels colors de la mateixa gamma (tons 
blaus) que estan agrupats a la dreta. 

El color vermell és la principal raó per marcar esquerra: “és un color fort, viu, recorda la sang... 
em crida l’atenció...” explica el Guillem.

Làmina 23

Dreta Esquerra Centre

– 100% –

Clarament perceben esquerra. Per a uns, l’entrada a aquesta mena de “laberint” està a l’esquerra. 
Per a altres, és la sortida de la figura la que està a l’esquerra. En tot cas, el que els atrau més és 
la part blanca de la figura, on queda interrompuda, on acaba o comença. 
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Làmina 24

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

Les dues alternatives queden igualades. La dreta es marca perquè la figura baixa cap a la dreta, 
“sembla indicar la dreta” comenta el Xavier.

Els nois que indiquen esquerra ho justifiquen en base a que la figura és més ampla, té més 
contingut de color negre i s´inicia a la part esquerra del full. 

Làmina 25

Dreta Esquerra Centre

12,5% 87,5% –

Predomina l ésquerra perquè troben que hi ha més pes a l ésquerra. El negre els atrau més; a 
més la fletxa negra és més llarga. 

El Ruben assenyala dreta “perquè encara que la fletxa blava està al mig, per a mi forma part de 
la dreta de la figura i, per tant, hi ha més elements a la dreta”. 
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2.3. Grup de discussió 3: dones adultes

Treball de camp: Barcelona, 18 de juny de 2015

Components 

Nom Edat Nivell estudis Situació laboral Codi postal

Bet 54 Diplomada Aturada 08005

Rosa 51 Formació Professional
Autònoma  
(assegurances)

08903

Maria 32 Formació Professional Aturada 08025

Montse 44 Batxillerat Activa (secretaria) 08006

Laura 44 Llicenciada Aturada 08022

Natalia 42 Formació Professional Aturada 08022

Transcripció 

Làmina 1

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

En aquesta làmina, observem disparitat d ópinions. Les dones que diuen dreta parlen de més 
volum en el cantó dret; una altra explicació és que “és com una ona que va cap a la dreta. A més, 
les lletres també estan ordenades de l ésquerra cap a la dreta”(Laura). 

Aquelles que marquen esquerra parlen de que la part esquerra de la figura pesa més i l’el·lipse 
també està situada a l ésquerra. 

Làmina 2

Dreta Esquerra Centre

16,6% 33,3% 50%

En la làmina 2, trobem diverses opcions, fins i tot la de centre (en aquest cas, perquè diuen veure 
el rombe al mig del full). 

Quan posen esquerra és degut a que la part més fosca l óbserven a la banda esquerra de la figura. 
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Làmina 3

Dreta Esquerra Centre

100% – –

Aquí hi ha unanimitat. Totes les dones assenyalen dreta perquè veuen una lletra D, a més des-
tacada en negre. Predomina, doncs , la forma negra sobre la blava, més petita i que, en aquest 
cas, passa desapercebuda. 

Làmina 4

Dreta Esquerra Centre

83,3% 16,6% –

La làmina 4 també presenta més marcatges de dreta. Les explicacions són diverses. És interessant 
l ássociació d´idees que realitza la Laura: “és com un collaret de diamants i em pregunto: qui 
es pot comprar aquest tipus de collaret? Gent de dretes...”. Altres explicacions van des de que el 
collaret surt de l ésquerra en direcció cap a la dreta; una altra justificació és que “la part dreta 
de la figura sembla que està més a prop, és una qüestió de perspectiva...” (Bet). 

La única dona a la que li suggereix esquerra és perquè les lletres surten de l ésquerra quan 
comencem a escriure-les 

Làmina 5

Dreta Esquerra Centre

100% – –

A la làmina 5, perceben totes les dones dreta, ja que el triangle està ubicat més cap a la dreta i 
crida més l’atenció. També veuen el quadrat negre més cap a la dreta si tenim en compte la seva 
situació en el conjunt del full. 

Làmina 6

Dreta Esquerra Centre

83,3% 16,6% –

Marquen esquerra majoritàriament per dos motius: el color verd l ássocien a ecologisme i es-
querres, i també perquè les lletres van des de l ésquerra cap a la dreta, en el sentit de l éscriptura. 
En aquest cas, la importància se li dóna a les lletres i no a la figura. 
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Làmina 7

Dreta Esquerra Centre

66,6% 33,3% –

En la làmina 7, marquen més dreta. En alguns casos, “perquè de les dues figures, m ágrada més 
la de la dreta perquè és més orgànica, sembla un núvol...l áltra figura la veig més geomètrica i la 
seva punta no m ágrada gens” (Natalia). La Bet explica “a mi m ágrada més la de la dreta perquè 
l áltra s ássembla més a les figures que han anat sortint fins ara. Prefereixo el núvol perquè és 
completament diferent”.

Quan es marca esquerra és perquè la figura de l ésquerra és més gran i domina més en el 
conjunt de la làmina.

Com anècdota, la Bet comenta: “m éstic començant a espantar perquè només marco dreta...”.

Làmina 8

Dreta Esquerra Centre

66,6% 33,3% –

Quan indiquen dreta és perquè “és negra i està situada una mica més cap a la dreta”(Montse). 

Si assenyalen esquerra és bàsicament perquè associen el color vermell amb esquerra. 

Làmina 9

Dreta Esquerra Centre

83,3% 16,6% –

En aquesta làmina domina la percepció de dreta. El color blau es relaciona amb la dreta; tal com 
diu la Laura, “estic robotitzada, els colors m´influeixen molt”. També observen que les bombo-
lletes de la part dreta del triangle són més grosses. Cal remarcar l’explicació de la Natalia: “veig 
molt integrada la figura amb el seu farcit i el fons. És una cosa que flueix bé, tranquil·la, relaxada. 
Per a mi és dreta perquè flueix; l’esquerra seria anar contracorrent”. 
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Làmina 10

Dreta Esquerra Centre

33,3% 66,6% –

Bàsicament, marquen esquerra perquè hi ha més volum i pesa més l’esquerra pel color intens. 
En alguna ocasió, es diu que “la creu marca clarament la dreta però a mi no en dóna la gana i 
porto la contrària a la creu: marco esquerra” (Montse). 

L’opció dreta es marca pel color blau, per ser la figura més gran i també per la creu que els 
suggereix aquesta alternativa.

Làmina 11

Dreta Esquerra Centre

66,6% 33,3% –

Novament, marquen més la dreta. Les dues figures negres separen els elements i donen més 
importància a la part dreta amb tonalitats blaves i on hi ha més elements que a l áltra banda. 

Aquelles que indiquen esquerra ho fan perquè lis crida més l átenció les figures negres que 
semblen donar més predomini a la part esquerra. La Natalia afegeix més arguments: “per a mi, 
els dos rectangles negres em donen sensació de moviment, sembla que pugen i baixen i segons 
la meva opinió, estan a l ésquerra”. 

Làmina 12

Dreta Esquerra Centre

33,3% 66,6% –

Els arguments per optar per l ésquerra són fonamentalment el sentit de les fletxes que assenyalen 
esquerra o perquè la part esquerra sembla més inacabada. 

Però quan es marca l ópció dreta es justifica perquè de nou els recorda el dibuix d´una corona 
o també pel sentit de les fletxes.
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Làmina 13

Dreta Esquerra Centre

83,3% 16,6% –

Predomina aquí la dreta ja que la figura dibuixada està a la dreta. En aquest cas, per a elles és més 
important la situació de la figura que el moviment que sembla indicar. També força significativa 
és l éxplicació de la Laura: “veig el símbol de Nike,... pàdel, doncs dreta”. 

La dona que marca esquerra és perquè la figura sembla anar cap a l ésquerra. 

Làmina 14

Dreta Esquerra Centre

83,3% 16,6% –

Assenyalen fonamentalment dreta. El rectangle blau (color de dretes) està a la part dreta del 
dibuix. Els colors vius assenyalen també que va a succeir alguna cosa a la dreta. 

Quan indiquen esquerra és degut a que lis crida més l átenció els colors càlids i diferents, així 
com els pics i un cert moviment. 

Làmina 15

Dreta Esquerra Centre

33,3% 66,6% –

Les dones que diuen dreta ho justifiquen dient que hi ha més pes a la dreta (lletres); a més el 
color blau està decantat cap a la dreta. De nou, la Montse explica que posa dreta perquè la fletxa 
indica clarament cap a l ésquerra i vol portar la contrària.

Per altra banda, la direcció de la fletxa és la principal raó per a assenyalar esquerra ja que apunta 
cap allà. 
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Làmina 16

Dreta Esquerra Centre

83,3% 16,6% –

En aquesta làmina, es tria majoritàriament dreta, sobre tot per raons de situació, ja que la figura 
no està totalment centrada. 

Quan opten per esquera “és pel xoc entre blanc i negre, el pic del triangle es veu molt pronunciat 
i afilat, aquí no flueix res” (Natalia). 

Làmina 17

Dreta Esquerra Centre

100% – –

Marquen dreta totes les membres del grup. Tornen a dir que és una lletra D i per tant, l ássocien 
amb dreta. Encara que diuen que aquesta làmina -en comparació amb la làmina 3- “té més movi-
ment”, “sembla la vela d´un veler”, o “té textura de fusta sobre tot pel seu color que ho recorda”. 

Làmina 18

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

Aquí observem les dues opcions. Quan veuen la làmina com dreta ho atribueixen al color blau 
o “a una escala que va d’esquerra a dreta. El triangle està a la dreta i va cap avall” (Natalia). 

La Bet justifica perquè veu esquerra: “és una caixa rodona i jo veig el que hi ha dins. El triangle 
de dintre està agafat amb una espècie de manivela que la mou algú o alguna cosa que està a 
l ésquerra”. Una altra raó esmentada per marcar esquerra és que sembla que el moviment del 
mecanisme faria estirar el triangle cap a l ésquerra. 

Làmina 19

Dreta Esquerra Centre

16,6% 83,3% –

La majoria percep esquerra. Les explicacions que donen van des de “és un dibuix infantil, un 
“garabato””(Natalia), “la part diferent, la que trenca la simetria està a l ésquerra” (Bet) o com 
diu la Laura “perquè és raro i quan algú pensa en alguna cosa estranya, rara, no pensa en dreta 
sinó en esquerra”. 

Ĺ opció dreta es marca perquè el traçat s ádreça cap a la dreta. 



La mirada ideològica - Gemma Tubert i Jordi Busquet56

Làmina 20

Dreta Esquerra Centre

33,3% 66,6% –

La làmina 20 els suggereix més esquerra, ja que la llum i els estels els situen més en aquest 
cantó. Es concentren més elements a l ésquerra. 

Quan diuen dreta és perquè es percep més llum a la dreta, i també perquè els estels van en 
direcció dreta.

Làmina 21

Dreta Esquerra Centre

50% 33,3% 16,6

Aquí trobem les tres opcions (inclosa la de centre). Quan posen dreta és “perquè em recorda 
un full en blanc, una papereta, quelcom del sistema” (Laura) o “veig un túnel amb una llum al 
final” (Natalia). 

Per contra, l álternativa esquerra la marquen més irracionalment o precisament per la blancor. 

Làmina 22

Dreta Esquerra Centre

66,6% 33,3% –

En la làmina 2, l ópció majoritària és la dreta, perquè els colors blavosos recorden la dreta. 

En marcar esquerra, les raons que es comenten són que els colors són més vius, lis crida més 
l átenció el vermell. O simplement perquè és molt més original la part esquerra de la làmina. 

Làmina 23

Dreta Esquerra Centre

16,6% 83,3% –

Ĺ alternativa que rep més puntuació és l ésquerra. Crida més l átenció el blanc (l éntrada al “la-
berint”) que el propi laberint; també associen el color verd novament amb esquerra. 

Per a altres dones, té més profunditat i amplitud la part dreta de la figura (és a dir, hi ha més 
quantitat de verd a la dreta). 
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Làmina 24

Dreta Esquerra Centre

66,6% 33,3% –

Guanya aquí l ópció dreta, ja que el moviment, la direcció és cap a la dreta. 

Per a altres dones, és esquerra ja que “ és un símbol, quelcom transgressor i poc correcte” (Na-
talia); també “perquè la part més grossa i el seu origen està a l ésquerra” (Bet). 

Làmina 25

Dreta Esquerra Centre

16,6% 83,3% –

Predomina l ésquerra. Crida més l átenció la part de color negre, ja que la fletxa també és més 
llarga i, en general, lis resulta més intensa. Excepcionalment, la mirada s órienta cap a la dreta 
pel traç de color vermell, encara que la fletxa és buida. 
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2.4. Grup de discussió 4: homes adultes

Treball de camp: Barcelona, 11 de juny de 2015

Components 

Nom Edat Nivell estudis Situació laboral Codi postal

Josep 32 Doctor Actiu 08173

Joaquim 44 Diplomat universitari Actiu (professor) 08005

Francisco 50 Llicenciat Actiu 08030

Santiago 47 Formació Professional Aturat 08025

Carles 46 Llicenciat Actiu (disseny gràfic) 08030

Ramon 53 Llicenciat Actiu (comptabilitat) 08029

Jordi 44 Llicenciat Actiu 08340

Alejandro 53 Llicenciat Actiu (economista) 08021

Transcripció 

Làmina 1

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

En aquesta làmina, trobem les dues opcions. Els homes que marquen dreta ho fan per dos mo-
tius: veuen una zona àrida, aspra, i també el color blau del que sembla “un llac” els fa associar el 
dibuix amb la dreta. Al mateix temps, expliquen que es veu “ordre i control en la zona definida, 
així com les lletres molt ben ordenades alfabèticament” (Jordi).

Aquells que marquen esquerra també parlen “d´una zona àrida amb una zona menys àrida. 
Esquerra perquè hi ha carència però al mateix temps una voluntat de millora” (Francisco). 
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Làmina 2

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

En la làmina 2, també trobem ambdues opcions. Pel color verd lel relacionen amb l écologisme 
i l ésquerra. 

Quan posen dreta ho justifiquen perquè “sembla una rajola de marbre, potser d´un bany de 
persones amb diners” (coincideixen tant el Santiago com l Álejandro en aquest argument). El 
Ramon diu que li recorda un dels rombes que sortien a la televisió durant la dictadura. 

Làmina 3

Dreta Esquerra Centre

75% 12,5% 12,5%

Aquí hi ha majoria de dreta, ja que sembla una lletra D i el pes de la imatge recau en la zona 
dreta. En algun cas, no es sap què posar i algun home diu que li recorda un sofà amb un coixí. 
S’asseuria per l’esquerra i per això, marca aquesta alternativa. 

Làmina 4

Dreta Esquerra Centre

37,5% 50% 12,5

La làmina 4 presenta més esquerres, encara que estan bastant igualades les opcions. Les explica-
cions són diverses: des de la simple direcció que sembla anar cap el cantó esquerra a arguments 
més originals com, per exemple, “hi ha un conflicte, xoca contra la ratlla...” (Carles) o “em sembla 
un punt de creació. A continuació de la línia em suggereix una altra estrella d’aquest tipus. Veig 
un creixement” (Francisco). 

A continuació, les explicacions per marcar dreta van des de que és un penjoll de dona fins a que 
hi ha una seqüència ordenada de lletres en direcció a la dreta. 

Làmina 5

Dreta Esquerra Centre

100% – –

A la làmina 5, perceben unànimement dreta. El triangle està ubicat en la zona dreta. Aquest és 
l’únic argument donat. 
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Làmina 6

Dreta Esquerra Centre

25% 37,5% 37,5

Quan marquen esquerra, ho fan perquè els recorda o l’associen “a un logo d’un partit polític 
d’esquerres” (Josep), encara que “és d’esquerres però està en el punt de mira” (Carles). Altres 
raons són que els hi suggereix llibertat i progrés. 

Interessant és l’explicació donada pel Joaquim que ha marcat dreta: “és un logo d’un partit d’es-
querres, ecologista, però tatxat amb una ics”. 

Làmina 7

Dreta Esquerra Centre

25% 75% –

En la làmina 7, marquen més esquerra. El pes visual està situat a la banda esquerra i “suggereix 
també divergència, sortida del camí establert” (Jordi). Per l’Alejandro, és com si hagués un somni 
i un diàleg. Com diu ell, “somniem encara que sigui alguna cosa irrealitzable”. També diuen 
que la figura de l’esquerra es manté i la de la dreta sembla que es desinfli. 

Quan es marca dreta és perquè “sembla una metàfora del Rajoy, silenci” (Joaquim) o “ hi ha algú 
que té més veu que un altre, és una consulta que no es pot realitzar” (Francisco). 

Làmina 8

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

Quan indiquen esquerra és perquè el vermell és un color tradicionalment utilitzat pels partits 
d’esquerres, encara que “és d’esquerres però més anarquisme” (Jordi). També destaquen el color 
vermell com un element agressiu i que significa perill. 

Els que assenyalen dreta destaquen el control (“ull que controla”, “control però dins hi ha quel-
com que va creixent”). També els recorda molt la imatge de l ésvàstica i el nazisme (coincideixen 
diversos homes en dir-ho) i l ágressivitat i violència que li atribueixen a la figura. 



Temes contemporanis IDEES 41 / 2015 61

Làmina 9

Dreta Esquerra Centre

25% 12,5% 62,5

En aquesta làmina domina la percepció de centre, alternativa afegida per assenyalar que en la 
figura no els suggereix res, no saben què posar o es queden en blanc. No obstant això, hi ha 
algun home que marca aquest alternativa de forma plenament conscient: “és un logo d´un sopa, 
pau i tranquil·litat encara que el triangle punxagut és agressiu (Joaquim).

El color blau l ássocien a dreta; també remarquen per posar dreta que “hi ha molts elements 
controlats dins un ordre, dins una figura “ (Jordi). 

Làmina 10

Dreta Esquerra Centre

87,5% 12,5% –

Bàsicament, marquen dreta perquè destaca més la part dreta de les figures i està dibuixada en 
color blau. Diferents membres del grup fan referència a temes eclesiàstics (per la creu), fins i 
tot ho relacionen amb un bisbe (Joaquim). 

En alguna ocasió, es marca esquerra i això dóna lloc a una explicació diferent: “el poder atendre 
a tothom es queda petit... la creu és la sanitat que augmenta.” (Francisco). 

Làmina 11

Dreta Esquerra Centre

50% 37,5% 12,5%

En aquesta làmina marquen més la dreta. Les dues figures negres sembla un eix que separa les 
parts de la figura i donen més rellevància a la part dreta, on hi ha també més elements. El color 
blau també l ássocien més a dreta. 

Aquells que indiquen esquerra ho fan perquè “les dues figures blaves surten de la norma“(Jordi) 
i fins i tot, en algun cas, “és una seqüència de color que es posa blau i per a mi el blau és símbol 
d ésperança” (Francisco). 
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Làmina 12

Dreta Esquerra Centre

62,5% 25% 12,5

Marquen aquí més dreta, ja que ràpidament relacionen la figura dibuixada amb la corona i la 
monarquia. Hi ha qui veu una mà i com és destre, marca dreta (Santiago). També algú veu “un 
traçat tortuós” de la línia. 

Els arguments per optar per l ésquerra són poc fonamentats. Es fixen més en les fletxes o veuen 
certa dispersió. 

Làmina 13

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

Ambdues alternatives són assenyalades per un igual. Esquerra perquè sembla indicar aquesta 
direcció; també perquè “sembla una muntanya emergent i a sobre una mena de lluna que per 
a mi indica orientalisme” (Francisco). 

Dues persones associen el dibuix amb el símbol Nike i marquen dreta. Com diu el Joaquim, 
“sembla una tecla d órdinador amb el símbol Nike”. 

Làmina 14

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

Assenyalen totes dues opcions. Dreta perquè pesa més el rectangle de la dreta. També expliquen 
que sembla que la part dreta de la figura està com tallada, com si li faltés alguna cosa. 

Quan indiquen esquerra és “perquè semblen les vores del marc d´un quadre i són els de la part 
esquerra” (Santiago) o “perquè la figura central sembla un projecte i les tres fletxes, són les direc-
cions, Per a mi, guanya protagonisme la fletxa vermella de dalt i ella indica esquerra” (Francisco). 
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Làmina 15

Dreta Esquerra Centre

12,5% 75% 12,5

Bàsicament, domina l’alternativa esquerra, perquè el sentit de la fletxa i el seu color els associen 
més a esquerra. 

Quan diuen dreta és perquè creuen que és com “un remolí, un retorn a l’origen” (Francisco) o 
perquè és una fletxa molt envolvent i fa pensar en dreta. 

Làmina 16

Dreta Esquerra Centre

75% – 25%

En aquesta làmina, es tria majoritàriament dreta, fins i tot ho associen a extrema dreta. Una 
altra idea que surt és d´immobilisme. El color també els influeix. 

Làmina 17

Dreta Esquerra Centre

87,5% 12,5% –

Marquen dreta majoritàriament. Veuen una lletra D; hi ha a qui li recorda “una zona molt àrida, 
un camp ... potser la part castellana d´Espanya” (Joaquim).

En algun cas i vinculat a la fusta, a la natura i al reciclatge, es marca esquerra. 

Làmina 18

Dreta Esquerra Centre

42,85% 42,85% 14,21%

Les dues alternatives estan molt igualades. Si marquen esquerra, donen més importància a la 
manovella que és la que té el control de la figura. 

Quan escullen dreta, domina la sensació de que “falta aigua, és un dipòsit buit” (Joaquim) o “es 
queda sol el triangle blau, la dreta es queda sola” (Carles).
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Làmina 19

Dreta Esquerra Centre

28,5% 57,1% 14,21%

Aquí observem més esquerra, ja que la part diferent, més desdibuixada és la de l ésquerra. També 
diuen que “és alguna cosa que s éstà obrint, com un ou que es trenca, sensació de canvi” (Jordi). 

Els arguments per marcar dreta són molt variats: control i dominació surten alguns cops. També 
hi ha qui veu “la cara d´una mosca” (Joaquim). 

Una persona marca centre de forma premeditada i plenament conscient: per a ell, la figura 
representa l équilibri, el centre. 

Làmina 20

Dreta Esquerra Centre

28,5% 71,42% –

La làmina 20 els suggereix més esquerra. El camí que fan tant la llum com els estels van en 
aquesta direcció. A més els estels es situen en la part esquerra del dibuix. També els suggereix 
evolució, progrés, moviment. 

Quan diuen dreta és perquè donen més importància al color blau (dreta) que a una altra cosa. 

Làmina 21

Dreta Esquerra Centre

28,5% 71,42% –

Aquí trobem més marcatges d ésquerra. Per alguns simbolitza “pau” (Joaquim), per altres el 
full en blanc vol dir que “pots escriure les teves idees, expressar-te” (Ramon). Ĺ Alejandro ho té 
clar: “com jo sóc de dretes, poso esquerra perquè a l´hora de plasmar les idees no hi ha manera 
de realitzar-les”. 

En canvi, l álternativa dreta la marquen perquè no hi ha res, està buit, no hi ha progrés ni evo-
lució. 
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Làmina 22

Dreta Esquerra Centre

28,5% 71,42% –

En la làmina 22, l ópció majoritària és esquerra, ja que observen més varietat i versatilitat, més 
colors en la part esquerra de la làmina i els crida més l átenció. 

Una raó per marcar dreta “és que la part dreta està alineada i ferma mentre que l ésquerra -els 
colors verd, groc i vermell- està fragmentada”(Joaquim).

Làmina 23

Dreta Esquerra Centre

14,2% 85,7% –

Ĺ opció que rep més adhesions és l ésquerra. Veuen un laberint amb una entrada per l ésquerra, 
una desembocadura d´un riu. També diuen que s éntra per l ésquerra i es fa camí” (Josep). Per 
algú, representa estabilitat dins d´una protecció. 

Qui marca dreta, ho fa “perquè és un camí que no porta enlloc” (Ramon). 

Làmina 24

Dreta Esquerra Centre

85,7% 14,21% –

Predomina amb claredat l ópció dreta. Suggereix una força opressora; per a diferents membres 
del grup recorda el símbol de les SS. 

Una altra explicació és “la pau que és el blanc i el negre que s´imposa, és la ruptura i l ágressivitat” 
(Joaquim).

Làmina 25

Dreta Esquerra Centre

57,1% 42,85% –

Predomina lleugerament la dreta, encara que per poc marge. Crida més l’atenció la fletxa de 
color negre, que també és més llarga i assenyala la direcció cap a l’esquerra. També hi ha qui 
creu que la fletxa blava pertany a la part dreta i llavors predomina aquesta banda. 

Pel Francisco, l’explicació és clara: ”hi ha diferents camins a seguir i la fletxa negra indica que 
anem cap a pitjor”. 
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2.5. Grup de discussió 45 homes i dones majors de 55 anys

Treball de camp: Barcelona, 11 de juny de 2015

Components 

Nom Edat Nivell estudis Situació laboral Codi postal

Carme 74 Llicenciada Jubilada 08014

Joan 67 Formació Professional
Jubilat  
(dissenyador gràfic)

08310

Jaume 63 Llicenciat Jubilat (assegurances) 08025

Pere 56 Diplomat universitari Pensionista 08021

Transcripció 

Làmina 1

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

En aquesta làmina, els membres d áquest grup no coincideixen. Els que diuen dreta parlen de 
que la figura (“un núvol”) indica cap la direcció dreta; també comenten els colors blaus i terra 
que els suggereix més dreta. 

Aquells que marquen esquerra parlen de que la part de la figura que està més fixe i assentada 
és l ésquerra i, per tant, la resta de la figura surt de la part esquerra.

Làmina 2

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

En la làmina 2, les opcions estan molt igualades. Les persones que posen esquerra ho realitzen 
de forma inconscient, o perquè “la figura està una mica més situada cap a l ésquerra” sense 
saber explicar els motius o els perquès. 

El Jaume marca dreta pels colors “molt foscos, tenebrosos”. 
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Làmina 3

Dreta Esquerra Centre

25% 50% 25%

Novament, trobem una disparitat d ópinions En aquest cas (i també en altres) apareix l ópció 
“centre” perquè “pot ser tantes coses – una gorra, una D...- que no sé”. Cal remarcar que aquest 
grup, detectem moltes resistència a deixar-se portar i manifestar el que els suggereix cada là-
mina.

Qui marca dreta és degut a que li recorda una lletra D i la part corba està també a la dreta; fins 
i tot la part corba permetria “modificar-la si calgués”. 

En algun cas s éscull esquerra “perquè sembla una D, doncs poso el contrari (Joan).

Làmina 4

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

La làmina 4 també presenta opinions molt diferents. Els que marquen dreta ho fan degut a que 
el dibuix acaba a la dreta o no saben explicar cap argument. 

Per contra, aquells que escullen esquerra atribueixen al dibuix “llibertat, una línia oberta, que 
no es tanca...” (Jaume) o “perquè sembla que hi ha un moviment, una sinergia cap a l ésquerra” 
(Pere). 

Làmina 5

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

A la làmina 5, perceben tant dreta com esquerra. Dreta perquè el triangle està més a la dreta. El 
Pere explica que ha escollit esquerra “perquè si miro des d’aquí seria dreta, però si m’identifico 
amb la figura em suggereix esquerra”. 

En aquest dibuix, comencen a associar els dibuixos amb objectes concrets: “és una senyora que 
porta dues arracades i se li ha caigut una.... també pot ser el forat del pany per espiar al veí...” 
(Carme). 



La mirada ideològica - Gemma Tubert i Jordi Busquet68

Làmina 6

Dreta Esquerra Centre

25% 75% –

Marquen esquerra perquè és on es concentren més els elements. També pel color verd que 
l ássocien a “ecologia, el camp...” Quan marquen dreta no saben perquè escullen aquesta opció 
i no l áltra. 

Làmina 7

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

En la làmina 7, marquen tant esquerra com dreta. En alguns casos, donen més importància a la 
bafarada gran i assenyalen esquerra, En altres casos, diuen dreta perquè els crida més l átenció 
la figura petita; també “per raons estètiques, les línies no tant rectes i més corbes”. 

Aquesta làmina també provoca una petita història: “és un globus que se li ha escapat a un nen 
i ha criat un globus més petit...” (Carme).

Làmina 8

Dreta Esquerra Centre

50% 25% 25%

Indiquen dreta perquè “és una figura negativa, vermella, assenyala prohibició” (Jaume) o fins i 
tot “ una “caperuza” d áquelles de Setmana Santa” (Carme). 

El Joan ens explica que “he posat esquerra perquè hi ha més volum en la part esquerra. Tal com 
jo ho entenc, és com si una persona ens mira a nosaltres des de la làmina ... ”. 

Làmina 9

Dreta Esquerra Centre

50% 25% 25%

De nou, manifesten moltes resistències: “aquí el truco és que hem de dir dreta o esquerra i està 
tot centrat, oi?”. També per això, en algun cas, opten per posar centre i no decantar-se per cap 
opció. 

El color blau cobra protagonisme, tant per qüestions de gust (“és un color que m ágrada” ) com 
per ser un element clau a l´hora de marcar una alternativa: “dreta perquè el blau és el color del 
PP” (Jaume). 
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Làmina 10

Dreta Esquerra Centre

25% 75% –

Bàsicament, marquen esquerra: “aquí no hi ha la simetria d ábans... quant més asimètric, més 
fàcil és fer volar coloms” (Pere) o perquè perceben més volum a l ésquerra. 

El Jaume comença a dir “segur que hi ha un contingut polític, no crec que sigui una qüestió 
d éspais o volums... la creu podria ser una creu de malta...”. Per aquesta raó posa dreta. També 
influeix el color blau per posar aquesta alternativa.

Làmina 11

Dreta Esquerra Centre

100% – –

Tots assenyalen dreta. Les raons són dues: hi ha més elements a la part dreta del dibuix (la qual 
cosa provoca que la part dreta pesi més) i els colors blaus i grisos els associen a la dreta.

Làmina 12

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

Bàsicament es fixen més en la figura que en les fletxes i el seu sentit. No obstant això, uns ho 
associen amb dreta i d’altres amb esquerra. 

Les explicacions per optar per l’esquerra són variades: “ són els dits d’una mà, un guant..” (Car-
me); “ jo marco esquerra perquè hi ha divergències, també em recorda els dits d’una mà” (Jaume). 

Aquells que marquen dreta ho tenen clar: recorda una corona, la monarquia. 

Làmina 13

Dreta Esquerra Centre

25% 75% –

Predomina l ópció esquerra: la figura dibuixada “sembla un ocell volant i va en direcció oest,... 
per tant, esquerra” (Carme). A més, també parteixes de l ésquerra al mirar o fer el dibuix. 

Quan es diu dreta, és pel conjunt: “tons blaus, un mirador amb mitja lluna...” (Jaume).
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Làmina 14

Dreta Esquerra Centre

25% 75% –

Assenyalen esquerra fonamentalment. Una de les explicacions és perquè està com capgirat i això 
els fa apostar per esquerra. També perquè “marca el rectangle del mig i està com estancat, men-
tre que la resta de figures semblen més obertes... “ (Jaume). Hi ha més moviment a l ésquerra.

Làmina 15

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

Indiquen totes dues alternatives. Els que diuen dreta ho justifiquen dient “que és com un remolí 
que va cap a la dreta” (Pere). 

En canvi, d áltres assenyalen esquerra perquè la fletxa apunta cap a aquesta direcció. 

Làmina 16

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

En aquesta làmina tampoc hi ha una opció clara. Aquells que trien dreta, no saben perquè 
ho fan, potser perquè veuen que és una figura sense moviment. Quan opten per esquerra, “si 
t’identifiques amb la figura, veus que es desplaça cap a l’esquerra” (Pere). Algú veu un caputxí 
de Setmana Santa (Joan). 

Làmina 17

Dreta Esquerra Centre

25% 75% –

Marquen més l ésquerra en la làmina 17. El Jaume associa la làmina a l ésquerra “pel color de 
fusta, fòrmica... sembla un taulell de cuina...”. El color (més que la forma) incideix més a l´hora 
de posar una opció o una altra.
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Làmina 18

Dreta Esquerra Centre

100% – –

Clarament, veuen la làmina com dreta. El 100% dels membres del grup assenyalen dreta: “és 
una figura buida; encara que hi ha un triangle, em suggereix dreta” (Joan). També esmenten 
que marca més la direcció cap a la dreta.

Làmina 19

Dreta Esquerra Centre

75% – 25%

Una persona marca centre i la resta, dreta. El dibuix els sobta bastant. Ĺ opció dreta es marca 
fonamentalment perquè si comences a dibuixar o mirar el dibuix, el traç va cap a la dreta. 

Làmina 20

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

La làmina els suggereix tant dreta com esquerra, Quan diuen esquerra és perquè pesa més 
aquest cantó. 

Quan escullen dreta és degut a que la part més il·luminada està a la dreta, i també perquè els 
estels recorden més la dreta.

Làmina 21

Dreta Esquerra Centre

– 100% –

Guanya aquí l ópció esquerra. Com diu el Pere “ho desconegut és més irracional”. Altres comen-
taris que es fan són: “espai en blanc, lliure... és un espai de creativitat” (Carme), “tot és possible, 
pots crear” (Jaume). 
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Làmina 22

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

Molt igualat, no hi ha una opció clara. Quan diuen dreta és perquè els colors recorden dreta i 
són harmoniosos. 

En algun cas es diu esquerra “perquè els colors de la dreta són massa bonics i trio llavors es-
querra” (Pere). 

Làmina 23

Dreta Esquerra Centre

75% 25% –

Si entres en aquesta mena de “laberint” aniries cap a la dreta. Aquesta raó provoca que molts 
d élls assenyalin dreta. 

Aquell que marca esquerra ho fa perquè la entrada/sortida està ubicada al cantó esquerra i “això 
és el que dóna aire al dibuix” (Jaume).

Làmina 24

Dreta Esquerra Centre

50% 50% –

Les dues alternatives queden igualades. Alguns no saben explicar les raons que els porten a 
indicar una opció però d’altres expliquen que és el moviment, el dinamisme del dibuix els que 
els fa decantar per dreta o esquerra. Curiosament, la mateixa explicació fa que alguns marquin 
dreta i altres esquerra. 

Làmina 25

Dreta Esquerra Centre

100% – –

Predomina la dreta. Els crida més l’atenció la part de color negre, que l’associen a la dreta: “els 
nazis, els feixistes, els camises negres.....”, encara que el Pere fa un clar incís: “també porten 
negre els anarquistes”. No obstant això, la làmina els suggereix dreta a tots ells.
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3. Comentaris a l’anàlisi del contingut dels grups de discussió

•	 En	general,	la	majoria	dels	grups	mostren	una	actitud	de	col·laboració	envers	l éstudi.	
No	obstant	això,	el	grup	dels	majors	de	55	anys	manifesta	forces	resistències	a	deixar-se	
portar	i	dir	el	que	els	sembli	sense	conèixer	el	motiu	de	l éstudi.	Fan	càbales	i	sospiten	
sobre	quin	deu	ser	l’objecte	de	l’estudi.	

•	 En	diversos	casos,	s’ha	hagut	de	deixar	posar	l ópció	“centre”,	sobretot	en	les	primeres	
làmines	de	cada	grup	(segurament	perquè	es	queden	sobtats	amb	el	què	se	lis	demana).	
Moltes	vegades	marcar	“centre”	correspon	a	assenyalar	“no	sé”	o	“no	em	puc	decantar”.	
En	algun	cas,	l’opció	“centre”	és	conscient	i	obeeix	a	una	explicació	fonamentada	(que	ja	
està	indicada	en	la	transcripció	corresponent).	

•	 Les	làmines	que	generen	més	resistència	són	aquelles	en	les	que	hi	ha	dibuixat	únicament	
un	rombe	o	un	triangle	(com	les	làmines	2,	9	o	16),	és	a	dir	quan	hi	ha	únicament	una	
figura	geomètrica	en	la	làmina.	Quan	hi	ha	més	elements	resulta	més	fàcil	triar	dreta	
o	esquerra.

•	 Hi	ha	lamines	(com	la	3	i	la	17)	en	la	que	les	percepcions	coincideixen	gairebé	de	forma	
unànime	(la	lletra	“D”).

•	 Algunes	làmines	(com	la	4,	la	7	o	la	12)	donen	bastant	joc	i	els	permet	fer	comentaris	de	
tot	tipus.

•	 En	els	grups	de	noies	i	nois	joves,	els	principals	motius	per	a	definir	dreta	o	esquerra	
responen	a	temes	de	forma	o	ubicació	en	el	full.	Són	criteris	d órdre	geomètric	i	estric-
tament	formal.	Són	molt	més	literals	que	la	resta	de	grups	encara	que	mostren	menys	
reticències	a	expressar	el	que	opinen.

•	 A	mesura	que	augmenta	l édat,	augmenten	les	referències	polítiques	i	simbòliques.	

•	 En	els	tres	grups	d ádults,	especialment	en	el	dels	homes	adults,	s óbserva	una	major	
cultura	iconogràfica	i	s ássocien	certs	dibuixos	amb	elements	de	l’imaginari	religiós	o	
cultural:	la	corona	amb	la	monarquia,	la	creu	amb	icones	religiosos...	També	s ássocien	
els	dibuixos	amb	imatges	o	logos	publicitaris.

•	 El	grup	mixt	de	majors	de	55	anys	(sobre	tot	els	homes)	i	el	grup	de	homes	adults	són	
els	que	donen	més	arguments	polítics	a	l´hora	de	justificar	respostes	(sigui	pel	color,	la	
forma	o	perquè	la	figura	els	recorda	símbols	o	logos	polítics).	

•	 La	dona	del	grup	de	majors	de	55	anys	i	el	grup	de	dones	adultes	donen	més	explicacions	
simbòliques	i	fins	i	tot,	en	forma	de	petites	històries.	Quan	donen	explicacions	polítiques	
ho	fan	sobre	tot	pel	color.

•	 Els	colors	blaus	es	relacionen	amb	tranquil·litat,	harmonia	i	dreta.	El	vermell	amb	es-
querra	i	agressivitat.	El	verd	amb	ecologia	i	esquerra.	El	negre	es	relaciona	tant	amb	dreta	
com	amb	esquerra.	color.
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•	 La	dreta	es	percep	com	ordenada,	que	flueix,	dóna	tranquil·litat.	Mentre	que	l ésquerra	
es	relaciona	amb	el	caos,	la	contradicció,	la	fragmentació,	l óposició...	és	a	dir,	té	conno-
tacions	més	negatives.	

•	 És	interessant	constatar	la	varietat	de	respostes	que	donen	davant	d´un	mateix	estímul.	

•	 Els	valors,	les	experiències	prèvies,	el	coneixements	de	cadascú	així	com	el	focus	de	
l átenció	perceptiva	que	cada	participant	posa	en	un	element	o	en	un	altre	de	cada	figura	
incideixen	en	les	diferents	opcions	que	es	trien	i	els	variats	raonaments	que	es	comenten	
per	a	justificar	cada	elecció.	

•	 No	obstant,	i	segons	les	dades	obtingudes	es	podria	interpretar	que	el	binomi	dreta-
esquerra	de	caire	polític	es	manté	actualment	en	les	persones	majors	de	30	anys.	Els	
nois	i	les	noies	més	joves	no	tenen	tant	clars	aquests	referents	de	la	política	tradicional;	
una	explicació	pot	ser	que	en	el	moment	actual	s éstan	desdibuixant	les	fronteres	entre	
dreta	i	esquerra	i	estan	apareixent	noves	formes	de	fer	política	així	com	nous	esquemes	
polítics	que	superen	aquesta	divisió.	
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4. Conclusions

De l’anàlisi dels resultats dels grups de discussió se’n deriven les següents conclusions:

1. Existeixen mecanismes automàtics o inconscients d’identificació entre imatges sense 
significat explícit i ideologies polítiques. Aquests mecanismes estan articulats entorn de 
variables molt heterogènies que fan que tinguin, sobretot, una dimensió cultural, genera-
cional i de gènere. En general, una figura x que no vol dir res per ella mateixa (un triangle 
monocrom, unes línies que no formen cap figura definida, etc) no es pot considerar com 
genuïnament representativa de la dreta o de l’esquerra. L’atribució d’un significat depèn 
del bagatge, l’edat i el gènere de la persona que l’avalua. Dins de cada grup, però, sí que 
s’observen elements clarament comuns o compartits. El factor generacional és molt im-
portant.

2. Hom pot inferir que en objectes d’una morfologia no connotada les adherències ideolò-
giques o les seves atribucions obeeixen a una lògica complexa, però lògica al cap i a la fi. 
S’observa el funcionament d’una sèrie de binomis per decantar l’opció triada cap a la dreta 
o esquerra: acabat/inacabat (dreta/esquerra), obert/tancat (esquerra/dreta), convencional/
original (dreta/esquerra).

3. Altres elements recurrents que justifiquen la tria d’una o altra opció són: la calidesa i 
gama de colors, la forma i la direcció de les lletres, l’origen i la direcció de les fletxes, la 
grandària i la ubicació de les formes en l’espai. En tot cas, l’element més rellevant és que 
moltes formes es tendeixen a interpretar com lletres de l’abecedari, i a partir d’aquesta 
interpretació se’n fa encara una segona igualment arriscada. Per exemple, en certes formes 
més o menys semicirculars s’hi veu una “D” majúscula, i a partir d’aquí queda suggerida 
la paraula “dreta”. En altres llengües, òbviament, es produirien transposicions similars

4. Les formes asimètriques polaritzen molt l’opinió mentre que les formes simètriques ten-
deixen a agrupar les opinions cap al centre o a distribuir-les de manera bastant equili-
brada entre esquerra, centre i dreta. La qüestió de la simetria resulta extraordinàriament 
important i, d’alguna manera, és la que permet fer una divisió més clara entre tipologies 
icòniques. 

5. Hom pot constatar que la posició relativa respecte de la figura respecte del fons és fona-
mental a l’hora d’emetre un judici de valor de caràcter ideològic. Així mateix, l’atribució 
d’un “moviment” visual cap a la dreta o cap a l’esquerra, també té una gran importància. 

6. Les làmines 2, 3, 6, 9 i 19 són les que presenten una opció de centre en tots els grups (excepte 
en el d’homes joves que no tria aquesta opció en cap de les 25 làmines). Convé recordar que 
l’opció de centre no constava al qüestionari, però es podia demanar incloure-la. 

7. Destaca que és en el grup d’homes adults on es dóna amb més freqüència l’opció de centre 
(11 de les 25 làmines). També és el grup on les referències polítiques i ideològiques són molt 
més clares i precises: Rajoy, procés, consulta, feixisme, nazisme, anarquisme, religió... a 
la vegada que s’hi detecta un major domini de les referències iconogràfiques.
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8. En definitiva, de l’estudi se’n deriven determinades constants que permeten afirmar l’exis-
tència d’alguna cosa semblant a una lògica borrosa de la identificació ideològica icònica, 
però aquesta no és universal: està completament condicionada per referents com el gene-
racional. Aquesta lògica borrosa té poc a veure amb allò que podríem pressuposar a priori 
sobre el “significat” de determinats colors o formes. El color verd no “significa” per força 
ecologisme, i un rectangle s’interpreta en funció de molts altres factors. 
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Annex 1

Taula global

Seguidament, presentem els percentatges globals dels marcatges de dreta i esquerra sobre el 
total de participants en els cinc grups: 

Làmina Dreta Esquerra Centre

1 64,5% 35,5% –

2 25,8% 58,0% 16,2%

3 83,8%  9,7%  6,5%

4 54,8% 42,0%  3,2%

5 90,3%  9,7% –

6 29,0% 51,7% 19,3%

7 45,2% 54,8% –

8 61,3% 35,5%  3,2%

9 48,4% 29,0% 22,6%

10 67,7% 32,3% –

11 58,0% 38,8%  3,2%

12 54,8% 42,0%  3,2%

13 61,3% 38,7% –

14 58,0% 42,0% –

15 29,0% 67,8% 3,2%

16 83,8%  9,7% 6,5%

17 87,0% 13,0% –

18 45,2% 51,6% 3,2%

19 32,3% 58,0% 9,7%

20 32,3% 67,7% –

21 38,7% 54,8% 6,5%

22 51,7% 48,3% –

23 25,8% 74,2% –

24 64,5% 32,3% 3,2%

25 35,5% 64,5% –
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Totes aquestes dades queden resumides en el gràfic següent:
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Podem observar que hi ha làmines que presenten una proporció molt alta de l ópció dreta, amb 
percentatges superiors al 80% (com per exemple, les làmines 3, 5, 16 i 17).

En canvi, no hi ha cap làmina en que el percentatge d ésquerra superi el 80%.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Dreta   Esquerra   (centre)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Làmines


