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Abstract
[CA] L’humor és una eina comunicativa imprescindible que, juntament amb la
comèdia, pot ser emprada en la narrativa dels productes de ficció en televisió, però
rarament s’estudia la seva aplicació i usos. En aquesta recerca s’analitza l’humor
present en les comèdies d’animació de prime time; concretament la tipologia de
relacions intertextuals i hipertextuals (paròdia), la sàtira, i la ironia, els seus
personatges i tota la seva vinculació amb les teories de l’humor.
[ES] El humor es una herramienta comunicativa imprescindible que, junto con la
comedia, puede ser empleada en la narrativa de los productos de ficción en televisión,
pero raramente se estudia su aplicación y usos. En esta investigación se analiza el
humor presente en las comedias de animación de prime time; concretamente la
tipología de relaciones intertextuales e hipertextuales (parodia), la sátira, y la ironía,
sus personajes y toda su vinculación con las teorías del humor.
[EN] Humour is an essential communication tool that, along with comedy, can be used
in the narrative of television fiction products, but its application and uses are rarely
studied. This research analyses the humour present in prime-time animated comedies;
specifically, the typology of intertextual and hypertextual relations (parody), satire, and
irony, their characters, and all their connection to theories of humour.
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1. INTRODUCCIÓ
Aquesta investigació és una aproximació a l’humor present en les comèdies
animades per adults de prime time. Cal destacar un seguit de blocs a l’hora de
presentar aquesta recerca. Per una banda, la delimitació de l’objecte d’estudi s’ha
centrat en aquesta tipologia de programació televisiva perquè, tot i la seva longevitat i
popularitat, manca d’una quantitat equiparable de recerca dins de l’àmbit acadèmic,
més enllà d’alguns autors especialitzats en el tema. I per l’altra, s’ha volgut dotar
d’especial importància al concepte d’humor, que s’introduirà posteriorment.
Seguidament, després d’aprofundir en el subgènere, s’ha dut a terme una anàlisi
quantitativa i qualitativa sobre l’humor que hi és present. Aquesta recerca ha
contemplat els seus personatges i el rol humorístic que desenvolupen, també la seva
vinculació amb el gènere del qual prové part de les seves característiques (la sitcom),
les relacions intertextuals i hipertextuals que hi son presents, a més de les diverses
tipologies d’ironies, sàtires i jocs de paraules. Per tant, s’ha procurat realitzar una
investigació en profunditat que delimiti les característiques humorístiques de les
comèdies d’animació de prime time.
En primer lloc, la falta d’estudis en relació a les comèdies d’animació per a
adults de prime time no és en va. La comèdia és per si mateixa un fenomen variat, tant
en el rang de formes que abasta, com en el rang de convencions que pot implicar. Fins i
tot dins del perímetre més restringit de la televisió, la diversitat de formes còmiques és
considerable. A més, la discussió sobre aquestes diverses característiques del concepte
necessita aprofundir en camps d'estudi molt diferents i diversos, des de la teoria
narrativa fins a la filosofia, la psicologia i la psicoanàlisi.
Per una altra banda, el mitjà pel qual s’emet tampoc gaudeix d’una àmplia
recerca, perquè la televisió està convencionalment devaluada i s’ha contemplat
pejorativament, tot i formar part dels factors de socialització que més incideixen en la
població. És cert que hi ha investigacions motivades per utilitzar-la com a mitjà
educatiu (Cabrero, 1994 i 2007; Chávez, 2003; Ramos, 2010, etc.) i des dels mitjans
públics es treballa per aportar informació, entreteniment i educació però, tot i així,
consta d’una reputació negativa per la seva vinculació amb el sedentarisme, la
programació catalogada com “telescombraries” o certes facilitats per decantar-se cap a
beneficis econòmics.
Finalment, també és necessari delimitar la diferència entre les diverses
tipologies d’animació i les motivacions per emprendre aquesta recerca. Es parla
d’animació quan es fa referència a la simulació d’acció o moviment produïda per la
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projecció

o reproducció

d’imatges

successivament. Aquesta tècnica pertany,

fonamentalment, a l’àmbit del cinema i de la televisió tot i la seva vinculació amb les
arts visuals clàssiques. Dins de les tipologies de productes cinematogràfics i televisius
produïts a través d’aquesta tècnica, prenen especial rellevància en la cosmovisió social
la seva vinculació amb les sèries dedicades a un públic infantil, ja sigui perquè des dels
inicis de la televisió s’han emès durant el temps de lleure dels infants. Tanmateix, cal
parar especial atenció a les sèries infantils, perquè aquestes no han estat desestimades
per la investigació acadèmica, tant sigui des dels aspectes negatius que podrien
fomentar mitjançant un mal ús, o per categoritzar-los com a recurs de transmissió de
valors educatius i culturals. És palès, però, que aquesta tipologia d’animació sol
fonamentar la conservació de l’ordre establert i educar des del conservadorisme actual.
Això implica un afany d’establir i perllongar una sèrie d’estereotips que ajudin a
mantenir el sistema socioeconòmic, polític i ètic contemporani.
A diferència d’aquetes, les comèdies d’animació per adults emeses en franja de
prime time, o que a dia d’avui compten amb uns nivells de producció similar però que
s’emeten en plataformes de visionat en línia o canals de pagament, centren els seus
arguments en les possibilitats narratives humorístiques de la societat, aportant-hi un
component crític sobre aquesta i les seves conductes. Si, a més a més, es contempla la
seva tendència a les constants ruptures discursives i les assídues col·lisions de
referències, aquest subgènere es diferencia en gran mesura d’altres tipologies de
programació televisiva. Actualment existeix una àmplia oferta de programació
televisiva que, gràcies a la televisió per cable i plataformes de visionat en línia, permet
certa especialització temàtica. Això implica que, una vegada troba la seva audiència, la
comèdia animada de prime time pot explorar la seva condició hiperconscient.
Per aquest seguit de motius és rellevant estudiar el subgènere de les comèdies
d’animació per adults de prime time, perquè ofereixen una perspectiva sobre els
productes televisius poc estudiada però molt present en la graella, amb un públic fidel i
nombrós. Des del desconeixement, és poc probable descobrir els entramats que poden
millorar els aspectes positius que ofereix el subgènere i la seva condició metatelevisiva.
Aquest últim punt és rellevant no només per avaluar la tendència intertextual,
sinó per posar èmfasi en l’humor que utilitza. L’ètica de l’audiovisual es veu
constantment vulnerada per certes tipologies de contingut emès. És per això que cal
preguntar-se si un subgènere tan immers en altres gèneres i formats pot gaudir del seu
efecte còmic des d’un humor ètic en relació a les seves teories, i per aquest motiu és
necessari analitzar-lo. Establir una recerca en el marc del que es riu no implica
catalogar-lo com a nociu, així que aquesta investigació té com a objectiu descobrir
7

quin tipus d’humor hi ha darrere d’aquests productes. Més enllà, pertocarà a
altres disciplines determinar si consumir-lo comporta conseqüències moralment
desfavorables.
L’inici del procés de socialització se situa en el mateix moment del naixement i
es impulsat pel contacte amb la família, les amistats, el sistema educatiu, els mitjans de
comunicació i tota la resta d’instàncies amb les que l’ésser humà es relaciona. La
televisió, en la postmodernitat, té una incidència fonamental com a element
socialitzador de la infància (Leonhardt i Mateo, 2008), a més de comptar amb una gran
oferta de contingut d’entreteniment vinculat a la comèdia. Dins de totes aquestes
relacions, i irremeiablement en els continguts televisius, és força probable que hi tingui
incidència l’humor, ja que és un concepte concorregut en la comunicació entre els
éssers humans. Cal sumar-hi, també, que gran part dels productes i experiències
consumides en el temps d’oci fora de la televisió té una gran vinculació amb la comèdia,
fruit de l’humor. L’entreteniment es nodreix constantment d’aquest concepte i els seus
recursos, però sembla que la seva aparent trivialitat és suficient per a frenar qualsevol
reflexió en vers a la seva naturalesa, o per no ser estudiat en algunes facultats
universitàries de comunicació.
Tot i això, en els últims anys ha sorgit un debat fervorós, bullent i viral: els
límits de l’humor. Ara i adés hi ha gran afluència de discussions sobre si qualsevol
temptativa humorística és graciosa o ofensiva. La suma de la falta d’investigació en
comèdia i el debat recent sobre els límits de l’humor són la combinació perfecta per
evidenciar el desconeixement sobre aquest tema. Per això és precís estudiar-lo, perquè
una vegada s’aprofundeix en les teories desenvolupades d’aquest concepte, i els filòsofs
que les varen elaborar, es descobreix que el plantejament de fronteres humorístiques és
una calamitat. Certament, hi ha alguns temes on l’humor pot no ser oportú, encara que
pot ser profitós utilitzar-lo si l’objectiu és despertar consciències per a que, a través del
riure, s’exposi una injustícia que hi ha darrere d’allò relatat. Però qualsevol intent de
censurar l’humor serà fútil, ja que aquest és implícit en diverses dimensions que no
necessàriament són comunicatives; condemnar un discurs humorístic no privarà als
oients de trobar-lo graciós i, a major nombre d’impediments amb els quals ensopegui a
l’hora de ser emès, segurament brollarà cap a una audiència més àmplia a pesar de ser
moralment conflictiu. La capacitat de tractar les coses humorísticament depèn del
pensament i de l’activació de mecanismes intel·lectuals, no des de la legislació. Per tant,
l’humor necessita tant la intel·ligència com la llibertat per a utilitzar-la.
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1. 1. Objectius
A partir de l’anàlisi de cinc comèdies d’animació de prime time destinades a un
públic adult (Bojack Horseman, Rick & Morty, F is for Family, Big Mouth i Final
Space), els objectius d’aquesta recerca, primerament, es centren en estudiar el
subgènere, les seves característiques i l’humor manifest en aquesta tipologia de
comèdia televisiva. És per això que els objectius generals son els següents:
a) Definir què és l’humor i explicar en profunditat les seves teories desenvolupades a
partir de les principals aportacions de la filosofia per a construir-les.
b) Traçar l’evolució de la indústria televisiva en vers la sitcom, i concretament, les
anicoms o comèdies d’animació de prime time.
c) Precisar un model d’anàlisi quantitativa i qualitativa aplicable per a investigar
l’humor present en productes televisius de ficció i de no ficció.
d) Denotar la importància de les comèdies animades, no només en vers l’alfabetització
mediàtica, sinó en l’alfabetització humorística de la seva audiència.
Més enllà d’estudiar el camp general, hi ha un seguit d’objectius específics que
determinaran si aquest subgènere dinamitza la crítica sobre la televisió i la seva
condició de producte televisiu:
a) Definir les característiques de la comèdia animada a partir de la presència
d’hibridació de gèneres i de la seva condició de paròdia de la sitcom tradicional.
b) Provar la vinculació de les comèdies animades de prime time amb el gènere del qual
provenen, la sitcom, a través de la classificació i tipificació de la utilització dels seus
recursos habituals en el seu discurs narratiu i visual.
c) Classificar i conformar l’extensa varietat de relacions intertextuals i hipertextuals, a
més de l’ús de les ironies i sàtires, que són presents en les comèdies animades.
d) Designar la presència de rols estereotipats per a la construcció de les trames
humorístiques.
e) Connectar els rols estereotipats dels personatges principals a les teories de l’humor.
f) Desentrellar la presència de les teories de l’humor en les comèdies animades per
albirar si responen a una ètica humorística.
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2. MARC TEÒRIC
2. 1. L’humor
L’humor és una part fonamental de la comunicació i és present a qualsevol
conversa entre éssers humans, ja sigui en forma de broma, al·lusió humorística o joc de
paraules. De fet, els zoòlegs posen de manifest que l’ésser humà és l’única espècie amb
sentit de l’humor (Palmer, 1994). El mateix Aristòtil (1999) ja defensava que el riure és
una característica distintiva de la nostra espècie. Tanmateix, altres mamífers
manifesten un símil de rialla durant el joc social1. No obstant això, l’ésser humà és
l’únic capaç de manipular, de manera lúdica, idees, paraules i conceptes, utilitzant-los
de forma incongruent, respecte al seu ús habitual amb l’objectiu de provocar el riure.
Així doncs, els humans som capaços de desenvolupar una forma cognitiva-lingüística
de joc i, per tant, la capacitat per concebre i percebre l’humor; capacitat que els
animals, mancats de la nostra intel·ligència i el nostre sofisticat llenguatge, són
incapaços de desenvolupar. Consegüentment, podem definir l’humor com una de les
capacitats bàsiques pel desenvolupament humà, concretament “la capacitat per a
percebre alguna cosa com graciosa, el qual provoca l’emoció o hilaritat, emoció que
s’expressa en forma de somriure o riure” (Siurana, 2015: X). Autors pròxims a
l’enfocament de les capacitats, com Martha C. Nussbaum, Sabina Alkire, Ingrid
Robeyns, Robert Erikson, Manfred Max-Neef, Deepa Naranyan o Mario Biggeri,
concedeixen molta rellevància al joc i/o oci com a estratègia pel desenvolupament
humà (Siurana, 2015).
Però definir l’humor com a capacitat, malauradament, no aporta gaire claredat a
l’hora d’abordar el concepte. Segons l’Oxford English Dictionary, el primer registre del
terme “humor”, per definir alguna cosa divertida o jocosa, data de 1682. Abans, aquesta
mateixa paraula tenia un altre significat: disposició mental o tipus de temperament. A
l’antiga Grècia, fins i tot, aquest terme s’equiparava als conceptes d’equilibri i justícia
(Siurana, 2015). Tanmateix, aquest mateix diccionari defineix l’humor, actualment,
com “aquella qualitat d’una acció, discurs o escriptura que provoca riure o la hilaritat,
excentricitat, jocositat, comicitat, diversió”. A més a més, afegeix que l’humor és “la
facultat de percebre el que és absurd o divertit, o d’expressar-ho de paraula, per escrit o
d’una altra forma; imaginació o tractament jocós d’un tema” (Simpson & Weiner, 1989:
486).

És possible que els orígens evolutius del riure es trobin en els nostres ancestres mamífers de fa seixanta
milions d’anys (Siurana, 2015).
1
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La definició del concepte “humor” és complexa perquè hi entren en joc diverses
dimensions. L’estudi de Palmer (1994) sobre l’humor pretengué albirar com existeixen
fenòmens culturals particulars en diverses dimensions comunicatives i humorístiques
al mateix temps, i com el relat d’aquestes diverses dimensions potencia el nostre
coneixement. I és que l’estudi d’aquestes dimensions, per separades, pot facilitar la
comprensió del fenomen de l’humor. És per això que la comèdia i l’humor s’han
estudiat des de moltes disciplines de les ciències humanístiques. Per exemple,
existeixen l’antropologia, la sociologia i la psicologia de l’humor. També s’hi ha teoritzat
dins del freudisme modern, i el seu estudi és central per la crítica, la literatura i el
cinema, així com l’anàlisi de la tragèdia, el drama i la narrativa realista. Fa trenta anys
aproximadament, va sorgir un seguit d’estudis, provinents de la interdisciplinarietat,
sobre l’humor. A més, avui en dia existeixen associacions, revistes científiques, xarxes,
centres i arxius internacionals dedicats a l’humor2. Sembla que aquest canvi
procedimental vingué motivat, en gran manera, pel reconeixement que la qüestió
fonamental de “què és l’humor (o la rialla, la comèdia o la broma)” no es pot respondre
sense aquest intercanvi entre les diverses disciplines.
Així doncs, Palmer cercà respondre totes aquestes qüestions i abordar els
entrebancs ocults en aquestes preguntes. Tanmateix, l’autor no pretengué descobrir
“què és humor”, perquè no pensa que sigui una única cosa: sembla que existeixen
diverses dimensions dins del concepte (cognitiva, afectiva, comportamental i social
[Siurana, 2015]) i, només analitzant cadascuna d’elles com a única i distinta, és possible
abordar-ho de forma sensata. En l’estudi d’aquest autor, el terme ‘humor’ es fa servir
per “unitary quality that includes both everyday life and formalised texts and
performances” (1994: 7). Una de les hipòtesis de Palmer és que la cultura
contemporània subministra performances i textos en qualsevol mena de format que
posen en el seu focus la diversió i l’humor, considerant-los com una de les seves
categories centrals. Per tant, es generen multitud de missatges en clau d’humor o
influenciats per aquest. Tanmateix, l’autor no té cap seguretat que tot allò que analitza
en la seva obra es pugui emmarcar en una qualitat unitària que tingui com a relació la
diversió o l’humor, i per conseqüència, que mereixi la distinció per emprar el terme
“funniness” o comicitat.

La Societat Internacional pels Estudis sobre l’Humor (ISHS) amb les seves revistes i llibres; American
Humor Studies Association (AHSA); Association pour le développement des recherches sur le Comique, le
Rire et l’Humor (CORHUM); Internationa Society for Luso-Hispanich Humor Studies (ISHS/HS). També
s’han creat xarxes d’investigació sobre l’humor, com l’Australian Huumor Studies Network (AHSN), o el
Institute for Travesty, Comedy, and Humour Studies (ITCHS) que edita, des de 1994, la Humor Quotient
Newsletter, i ha dissenyat i administra l’Humor Quotient Test i el Langerian/Bergsonian Vitalist Humor
Test (Siurana, 2015).
2
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2. 1. 1. Teories de l’humor
A pesar de la dificultat d’autors i investigadors, com Palmer, per emmarcar la
comicitat, existeixen un seguit de teories desenvolupades al llarg de la història del
pensament. Els debats que busquen entendre les estructures de l’humor són essencials
per a respondre a la qüestió de què és el que ens fa riure i quines categories de
fenòmens motiven la capacitat humorística. Per tant, és important conèixer aquests
estudis referents a l’humor i les seves teories. Entenem per teoria vàlida aquella que
complexi els requisits que Palmer (1994) planteja:
A valid theory of the structure of humour must therefore seek an explanation in the interaction
between tha laugher and the laughable object, where the object has some describable attributes
that make it an appropriate object for mirth, and where the mind-set of the laugher has some
feature(s) that produce mirth (94).

Els estudiosos de l’humor, així com de la seva filosofia, coincideixen en reduir el
nombre de teories sobre l’humor a tres (Morreall, 1983). Resumidament, la primera
indica que l’humor és derivat de la sensació de superioritat que s’esdevé en riure-se’n
d’algú. La segona, que l’humor deriva de la percepció d’incongruència davant de
l’objecte o actor de burla. I, la tercera, indica que l’humor deriva de la sensació
d’alleujament psicològic.
La primera teoria, que rep el nom de “teoria de la superioritat”, és la més antiga.
Aquesta jutja una situació com a còmica quan l’altre (sobre qui s’està aplicant la burla)
falla, mentre qui riu pensa que superaria la situació amb més èxit. En aquest sentit, el
riure expressa una sensació de superioritat, d’aquí el nom de la teoria. Els principals
defensors d’aquesta teoria són Plató, Aristòtil3 i Thomas Hobbes (Siurana, 2015). Els
dos primers, filòsofs de l’antiga Grècia, consideraven que el riure deriva de la
inadequació de la persona-objecte de burla però, que el plaer del riure no és una
finalitat acceptable, sinó que la justificació rau en el fet que pot servir per educar
aquells qui obren malament mitjançant la burla. Tanmateix, burlar-se’n massa és
considerat moralment inferior i vulgar (Morreall, 1983). La línia de pensament de
Hobbes és similar al dels dos filòsofs de l’antiga Grècia: “sudden glory arising from
some conception of some eminency in ourselves, by comparison with the infirmity of
others, or without our own formerly”. Hobbes admeté que aquest riure ha de dirigir-se
sense ofensa a les absurditats extretes de persones, però no enfocades en vers a elles,
sinó a les seves accions (Morreall, 1983).

Aristòtil, segons Morreall (1983: 4ff), també fou un dels promotors però, la seva filosofia referent a
l’humor contempla altres característiques que pertanyen a altres teories i, conseqüentment, no es pot
englobar el seu pensament en una única de les tres teories.
3
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Ara bé, la segona teoria, la “teoria de la incongruència”, es manifesta quan es riu
d’un canvi inesperat o incongruent, sobtadament sorprenent. En aquest cas l’humor
significa una distorsió de la funció, una sortida de la norma establerta. Cal destacar que
el pensament d’Aristòtil, a Retórica (1999), també apunta a aquesta teoria: indica que
generar una particular expectació en l’audiència i que contradir o subvertir-la pot
generar riure. Tanmateix, no ho presenta com a teoria, sinó que analitza com les
metàfores poden ser eines efectives de persuasió (Aristóteles, 1973). En general, la
teoria de la retòrica del filòsof clàssic no trobà una explicació al riure, sinó que només
ressaltava la seva efectivitat (Palmer, 1994). Així i tot, la defensa d’aquesta teoria ens ve
de la mà d’autors com Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer i Søren Kierkegaard
(Siurana, 2015). Els dos primers es refereixen a la contradicció de les expectacions en el
procés de generació del riure (Morreall, 1983). Per a Schopenhauer, la incongruència
consisteix en un malentès entre un concepte i una entitat empírica en el món, ja que els
conceptes han de ser necessàriament universals i englobar totes les instàncies
empíriques que es veuen afectades per aquest. Així doncs, quan les instàncies no es
‘comporten’ com era d’esperar, donen lloc a la incongruència (Palmer, 1994).
Finalment, la tercera teoria, la “teoria de l’alliberament o alleujament
psicològic”, defensa que el riure proporciona un alleujament de la tensió nerviosa o
psicològica, assegurant una restauració de l’equilibri. Aquesta teoria forma part del
conjunt de teories de l’humor com a funció: es defineix pel seu rol en l’ecosistema de la
ment (Palmer, 1994) i va ser proposada, de manera notable, per Sigmund Freud
(Siurana, 2015).
Tot i que les tres anteriors són les teories de l’humor compartides per tota
l'acadèmia, no podem deixar de banda altres “teories addicionals”. Aquestes altres
teories se centren en altres prismes per tal d’explicar les interaccions que donen com a
resultat el riure. Entre elles hi trobem la teoria de l’humor com a joc. Aquesta teoria
manté que l’humor permet jugar amb els significats de les paraules, els esdeveniments i
les accions; a part de les greus conseqüències per gaudir de la vida. Aquesta teoria va
ser presentada per Michael Mulkay (1988). Una altra “teoria addicional” és la de Robert
L. Latta (1999), qui defensa l’humor com a relaxació. Segons aquest autor, l’humor
actua quan la persona no està relaxada i, com a resposta a l’estímul, realitza un canvi
cognitiu que es podria produir en la interpretació, l’expectació o l’objecte d’atenció, que
deixa la manca de relaxació inicial sense objecte, funció o motiu. Aleshores, es relaxa
ràpidament a través del riure, sentint el plaer d’una rialla humorística.
Actualment, John Morreall (2009) també defensa la teoria de l’humor com a
relaxació mitjançant acudits. Pocs pensadors occidentals, abans del segle XX, van
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considerar l’estat d’ànim dins de les seves teories. Els més destacats són Aristòtil i
Tomàs d’Aquino, que el tractaven com una virtut, incloent-hi les condicions adequades.
L’humor ofereix una escapada necessària per fer bromes, però que cal practicar amb
tacte. Finalment trobem la teoria de l’humor concebuda com una avaluació estètica del
món social. Presentada per Eduardo Jáuregui (2007), aquesta teoria proposa que el
riure s’activa quan l’observador considera que s’ha incomplert una de les convencions
que regeixen l’ordre social i que defineixen com s’ha de presentar i comportar cada
persona en una situació i moments determinats. Quan succeeix, hi ha una situació
ridícula i, per tant, graciosa. Jáuregui es basa en autors com Plató, Aristòtil i Henri
Bergson per desenvolupar aquesta teoria.
En definitiva, hi ha moltes teories però cap d’elles pot aportar una definició
completa d’humor. Cadascuna d’aquestes teories té la capacitat d’explicar,
detalladament, algun tipus o aspecte de l’humor, però cap pot explicar, en clau general,
de què riem en cadascuna de les situacions possibles. La teoria de la superioritat explica
que el riure és fruit de les petites desgràcies alienes i l’atractiu de la sàtira, però no
explica per què és graciós un joc de paraules, la incongruència, els disbarats o la
indecència. Per contra, la teoria de la incongruència sí que pot aportar llum en els
exemples anteriors i explicar què és graciós en aquestes situacions, encara que no té
capacitats per descriure el riure en vers a les desgràcies alienes. La teoria de
l’alleujament psicològic, en canvi, indica que el riure és fruit de la indecència, la malícia
i el disbarat però, veu aparent l’atractiu intrínsec de la incongruència i els jocs de
paraules, que no poden entrar dins d’aquesta teoria. A més a més, cal tenir en compte
que és primordial distingir entre totes les diferents dimensions d’una broma per arribar
a entendre la seva complexitat. Aquesta és una manera d’anar més enllà del relativisme
i l’universalisme: potser hi ha temes de broma universal o, si no hi ha temes universals,
potser sí que hi ha un únic mecanisme psicològic o semiòtic que es pot trobar a tot
arreu, en tot l’humor i la comèdia (Palmer, 1994).
2. 1. 2. L’humor de la postmodernitat
El concepte d’humor es construeix en funció de les bases i premisses pròpies de
les teories abans exposades, que busquen entendre l’humor per se. Tanmateix, trobem
que és difícil delimitar el concepte d’humor, així com els seus recursos (la ironia, sàtira4
i paròdia) a la contemporaneïtat perquè és fruit d’una barreja de línies de pensament,
ideologies i tarannàs que es troben altament vinculats a l’ètica postmoderna; on les

Entre els acadèmics creix el consens davant la dificultat per arribar a una definició de sàtira que
n’identifiqui totes les condicions necessàries i suficients (Griffin, 1994). També és una afirmació recurrent
en l’estudi de la ironia.
4
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accions poden ser correctes en un sentit i equivocades en un altre (Bauman, 2009).
Això implica que l’ètica de l’humor, avui en dia, es troba subjecta a temes que
anteriorment no s’articulaven, o s’obviaven, com a part de l’experiència humana. Així
doncs, ara costa més definir les característiques i dimensions que determinen de qui o
sobre què es riu, com es fa i amb quina intencionalitat. Cal destacar, però, que dins de
les característiques que defineixen la naturalesa de l’humor actual crida l’atenció la seva
quasi omnipresència. Sembla que la societat, més que mai, espera la introducció,
almenys parcial, de l’humor en quasi totes les tipologies de discursos (Paton, Powell &
Wagg, 1996).
Tanmateix, tot i la naturalesa canviant de l’humor per la seva vinculació amb la
comunicació, es poden rastrejar uns trets definitoris segons l’època en que s’estudia.
Així doncs, l’humor de la postmodernitat posseeix unes característics pròpies. El fet
“còmic” i “irònic” han estat assenyalats, per certes línies de la teoria literària
contemporània, com a modes d'expressió ambigus i autoreflexius, especialment
adequats a la crisi de representació que caracteritza l'estat d'ànim postmodern. Aquest
plantejament es basa, implícitament, en el supòsit que l’humor té funcions
psicològiques importants. Tanmateix, la teoria literària ha trigat a integrar aquests dos
supòsits de manera explícita i no ha fet prou per assimilar la investigació sobre humor
en altres àrees (Pye, 2006). Tot i que el paper de l’humor en les relacions interpersonals
està ben documentat en investigacions de les branques de l’antropologia, la lingüística i
la psicologia, tal com s’ha exposat abans, rarament s’aplica sistemàticament en les
anàlisis del paper estructural de l’humor i la comicitat en els textos literaris i els seus
derivats. En el cas que en ocupa és particularment rellevant perquè l’humor és
fonamental per entendre la postmodernitat i perquè l’humor de la postmodernitat es
basa en les referències a altres textos; en riure’s d’entendre les referències citades. Per
tant, encara que la intertextualitat no sigui fruit d’aquesta època, és un tret distintiu de
l’humor de la postmodernitat. Autors com ara Umberto Eco (1987) defensen que un
text, tal com apareix en la seva superfície o manifestació lingüística, representa una
cadena d’artificis expressius que el lector ha d’actualitzar a través d’una complexa sèrie
de moviments cooperatius, i l’humor contemporani, precisament, es fonamenta en la
lectura d’altres textos dins del text realment “llegit”. Això significa que la hilaritat es
fonamenta en el fet de riure’s d’allò que s’entén.
La literatura del postmodernisme no va sorgir, completament, a la fi dels anys
seixanta com un fet artístic i cultural integral, sinó que es va produir en una era de
transició i experimentació que autors de la generació Beat, com Ginsberg, Burroughs o
Kerouac, van marcar i precedir (Johnson, 2000). Linda Hutcheon (1988: 26), experta
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en paròdia, sàtira i adaptació, totes pràctiques comunes en la postmodernitat, destaca
que el discurs eminentment paròdic de la postmodernitat permet combinar la repetició
(de formes, gèneres, temes) amb la distància crítica. Hutcheon destaca amb Valdés
(1998) que la nostàlgia i la ironia són components essencials de la cultura
contemporània: durant els anys vuitanta, la ironia s’imposà, mentre que en els noranta
fou la nostàlgia que es convertí en una obsessió tant per la cultura de masses com l’art
més elitista. Consegüentment, aquests dos components són presents a gran part de la
cultura i l’humor del postmodernisme.

2. 2. Narratologia
Gérard Genette articulà idees sobre el llenguatge literari, sistematitzant els
procediments renovadors de l’estructuralisme. En el seu llibre Figuras III realitzà una
anàlisi narratològic articulat per aplicar-se en la literatura, tot i que és extrapolable a la
narrativa audiovisual. L’anàlisi del discurs narratiu implica l’estudi de les relacions
entre aquest discurs i els successos que relata, així com l’estudi de les relacions entre
aquest mateix discurs i l’acte que el produeix, realment (creador) o fictíciament
(personatges). Per tal d’evitar confusions, Genette (1989) proposa designar, amb
termes unívocs, els tres aspectes de la realitat narrativa. Dins d’aquesta investigació,
com a l’obra de Genette, s’emprarà el terme “història” o “diègesi” al contingut narratiu;
“relat” al significant, enunciat o discurs narratiu mateix, i “narració” a l’acte narratiu
productor i, per extensió, al conjunt de la situació real o fictícia en la qual té lloc.
El “relat” és el conjunt d’enunciats mitjançant el qual es narra una “història”,
mentre que la “narració” és l’acte de comunicar un relat. La diferència categòrica entre
els tres àmbits es manifesta en el temps que les regeixen: el temps de la “història”
segueix un ordre real de les coses, el temps del “relat” segueix l’ordre que l’autor li
vulgui donar, mentre que el temps de la “narració” és diferent cada cop que es
comunica el relat5. A continuació, Genette realitza una analogia interessant entre verb i
relat, que el condueix a afirmar que els relats tenen temps, mode i veu: a vegades és
possible reduir l’argument narratiu a expressions o storylines, considerant-ho com una
amplificació literària d’una o diverses accions expressades per verbs. Des d’aquest punt
es pot veure tot el relat com una expansió literària d’una forma verbal.

En el món de l’audiovisual, i concretament de les sèries televisives, el temps de la “narració” pot estar
molt més estipulat per l’estructura rígida que presenta el mitjà de comunicació.
5
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Estudiar el temps d’un relat és analitzar-ne les relacions de temps de la història i
el del relat. Ambdós temps no són iguals, ja que el temps de la història seria el temps
real en què succeeix la història (sigui imaginària o no); mentre que el temps del relat fa
referència a l’ordre que l’autor decideix a l’hora de narrar tal història i que, per
exemple, podria començar in media res. Quan s’estudia el temps d’un relat, s’analitzen
els canvis introduïts per l’autor en aquest temps del relat respecte al temps de la
història, ja que aquests poden afectar a l’ordre, la freqüència o la durada amb la
utilització d’anacronies i anisocronies. Es considera una anisocronia tota alteració del
ritme narratiu, tant per la reparació en virtut de l’ús de les pauses, el ral·lent o l’escena,
així com per l’acceleració produïda mitjançant recursos o el·lipsi.
Quan s’estudia el mode del relat, s’examina la manera com es presenta el fet
narrat, és a dir, la manera com l’autor regula la informació que ofereix al lector. L’autor
distingeix dos modes bàsics de regulació. El primer és la distància, on es diferencia la
mostració del que ocorre o showing, i l’explicació del que passa o telling. El segon és la
perspectiva, que pot ser externa, interna o de focalització zero.
Per últim, quan s’estudia la veu d’un relat, també anomenada “persona”, ens
centrem en la forma d’implicació de la “instància narrativa” o la narració entesa com
l’acte de narrar per si sol dins del relat. Un enunciat només es pot descodificar quan es
considera qui l’enuncia i en quina situació ho fa. Es distingeix entre dos protagonistes
de la narració: el narrador i el seu destinatari. Aquest destinatari pot ser real (quan es
tracta d’una persona concreta que llegeix o visualitza en un moment determinat) o
virtual (el lector o espectador en el qual pensa l’autor). Per tant, estudiar la veu d’un
relat és analitzar-ne les relacions temporals que poden ser d’ulterioritat, anterioritat,
simultaneïtat o intercalació que es troben entre la narració i la història. També
s’analitza els nivells narratius, que poden ser extradiegètics, intradiegètics o
metadiegètics; així com l’estatut del narrador, que en relació amb la narració serà
extradiegètic o intradiegètic, mentre que amb relació a la història serà homodiegètic, si
està present com a personatge de la història, o heterodiegètic, si n’està absent de la
història que explica; i les seves funcions com a narrador, que poden ser de control, de
comunicació ideològica o testimonial.
2. 2. 1. Relacions transtextuals
Qualsevol estudi sobre la paròdia pot haver-se trobat amb dificultats a l’hora
d’establir una definició vàlida del terme, ja que la diversitat disponible tant en articles
especialitzats com en diccionaris de crítica literària és abismal. Tanmateix, és
important parar atenció al concepte que desenvolupà Genette sobre la paròdia, a més
de tot el seu estudi sobre la literatura de segon grau (González, 1993). Després de Mijaíl
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Bajtín (1979), la primera persona a abordar el concepte d’intertextualitat fou la Julia
Kristeva, en l’article “Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman” (Critique, XXIII, nº239:
438-465), que serví de base pel paradigma terminològic. Més endavant, Michael
Riffaterre escrigué que “L'intertexte est donc un corpus indéfini” (“L’intertexte
inconnu”, Littérature 41, 1981: 4). Tanmateix, és Genette (1989) qui determina la
possibilitat de percebre cinc tipus de relacions transtextuals, relacions que l’autor
enumera en ordre creixent d’abstracció, implicació i globalitat: intertextualitat,
paratextualitat, metatextualitat, hipertextualitat i arxitextualitat.
Genette enriqueix considerablement el concepte inicial i estableix que la
intertextualitat és una forma de transtextualitat que defineix com “una relación de
copresencia entre dos o más textos [...] como la presencia efectiva de un texto en otro”
(1982). És a dir, l’autor defineix aquest terme de manera restrictiva com una relació de
copresència entre dos o més textos (eidèticament i freqüentment), entesa com la
presència efectiva d’un text en un altre. La seva forma més explícita i literal n’és la cita,
mentre que la menys explícita i canònica seria el plagi, que és una còpia no declarada
però literal. Encara menys explícita i literal n’és l’al·lusió, que es tracta d’una plena
comprensió de l’enunciat mitjançant la percepció de la seva relació amb un altre
enunciat al qual remet necessàriament i no és perceptible d’una altra manera.
Seguidament, la paratextualitat consisteix en un text verbal amb determinada
significació que no s’acompanya ni es reforça de produccions, que no queda palès si
pertanyen al text, però que el rodegen i el perllonguen per presentar-lo.
Un altre tipus de transcendència textual és la metatextualitat, entesa com una
relació “de comentari”, visible en un text que parla d’un altre i estableix una relació
metatextual sense necessàriament citar-lo o mencionar-lo. L’exemple evident de la
relació que s’estableix per aquesta tipologia de discurs és la crítica i, per tant, és present
en la teoria i crítica literària.
El quart tipus de relació que Genette (1989) distingeix és l’anomenada
hipertextualitat, la relació que uneix un text B, anomenat hipertext, a un text A
anterior, anomenat hipotext, en el qual s’empelta d’una forma que no remet al
comentari, però parteix d’aquest text A. En termes de l’autor, aquesta tipologia de
relació transtextual inclou la paròdia, que explicarem més endavant, més
profundament.
Finalment, l’arxitextualitat és explicada per l’autor com l’interès per la
literalitat de la literatura, i la considera com el tipus de transtextualitat més abstracte i
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implícit. Per exemplificar-ho, l’autor remet a l’interès de la poètica literària per
l’arxitextualitat del text, no pel text en la seva singularitat.
La distinció efectuada per Genette entre aquests estatuts és una de les majors
contribucions en el panorama de la crítica o teoria literària per a molts dels qui
conformen la crítica especialitzada (González, 1993).
2. 2. 2. Sàtira, ironia, paròdia i pastitx
A l’hora de diferenciar entre els conceptes d’ironia, sàtira i paròdia, diversos
autors argumenten que la sàtira i la paròdia són gèneres literaris, mentre que la ironia
no. La ironia és un complex dispositiu retòric que, de vegades, utilitza aquests gèneres
(Kreuz & Roberts, 1993). Tanmateix, es procurarà abordar els conceptes tot i la
dificultat per delimitar-los. Primerament, el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans
defineix la sàtira com:
1 f. [FLL] Composició poètica que posa al descobert i colpeix, amb l’escarni o amb la burla
ridiculitzadora, passions, maneres de viure i comportaments comuns a tota la humanitat, o
característics d’una categoria de persones, o d’un sol individu, que contrasten o estan en
discordança amb la moral comuna o amb l’ideal ètic de l’escriptor.

Mentre que la definició d’ironia, menys extensa, es limita a assenyalar-ne el to
burlesc:
1 1 f. [LC] [FLL] Imitació burlesca d’una obra literària o musical seriosa.
1 2 f. [LC] Imitació irònica, burlesca.
2 f. [LC] Allò que vol semblar una cosa i no l’és.

És imperiós endinsar-se en el concepte d’ironia perquè les característiques
especials d'aquesta modalitat literària fan inviable qualsevol intent de definició directa,
perquè tan bon punt s’intenta reduir a una fórmula general, aquesta resulta ser
d’aplicació insuficient.
Pere Ballart, en el seu llibre Eironeia (1994), exposa que la ironia pot entendre’s
com un joc intel·lectual constituït, com a mínim, per sis components (1994: 309-324):
1) la seva presència en el nivell verbal (ironia discursiva) i el nivell dels fets (ironia
situacional); 2) la inclusió de diversos valors argumentatius (del contrast sorgeix
l'ambigüitat irònica); 3) el fingiment o sinceritat incompleta, ja que les veritables
opinions (dels personatges o del narrador) apareixen dissimulades o ocultes; 4)
l'existència d'una estructura comunicativa específica, basada en una doble codificació i
una doble descodificació en la mesura que “els seus destinataris poden ser els lectors
que ingènuament acceptin els enunciats literals o bé aquells que decideixin transcendir
a la recerca d'una lectura en clau irònica” (319-320); 5) l'interès per generar una
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determinada emoció en el receptor, que pot anar de la hilaritat a la compassió o
l’animadversió cap a algun personatge o situació; i, des del punt de vista de la
significació estètica, 6) l’allunyament del fet literal, tot qüestionant les normes de
l'harmonia amb les quals teòricament ha de funcionar l'univers artístic. Aquests sis
trets conformen un quadre d'una heterogeneïtat considerable (1992: 9): els quatre
primers abasten una sèrie de circumstàncies tècniques que acompanyen la figuració,
mentre que els dos últims tenen a veure amb l'actitud que l'ús suposa en cada cas i amb
el paper vinculat respecte al conjunt de l'obra. Certs autors avalen una distinció
d'aquest tipus. Freud (1905) per exemple, distingeix entre la tècnica de l'acudit
(mecanisme lingüístic) i la tendència (el seu contingut, de signe obscè, polític,
irreverent, etc.).
Tant la paròdia com la sàtira es poden descriure en termes de tres trets de la
ironia: la pretensió, la menció ecoica i el manteniment de múltiples representacions
mentals. Per tant, Kreuz i Roberts (1993) afirmen que la pretensió és una part
important de la sàtira i que la menció ecoica és una part important de la paròdia.
Aquestes discriminacions són útils perquè les distincions entre gèneres o recursos del
text semblen acollir una importància psicològica.
Per altra banda, el fenomen de la paròdia literària, que és necessari abordar per
si mateix a causa de la seva complexitat, té el seu origen en una peculiar actitud dels
autors respecte al món ideològic i estètic d'obres anteriors. Es tracta d’una interpretació
còmica del que és seriós, un enfocament nou, subversiu i ridiculitzador del fet
tradicional i convencional, fruit de la topicalització. El primer significat que s’atorgà a la
paròdia es remunta a la definició d’Aristòtil, a Poética, inclosa dins dels gèneres
poètics. No obstant això, durant l’època clàssica abandonà aquest camp per ser tractada
entre les figures retòriques, ja que es tendeix a considerar com a ornament del discurs i
no com a gènere. Segons Genette, autors contemporanis de prestigi com Riffaterre,
Markiewikz, Boucé, Hutcheon, Abasatado o Bajtín, han contribuït a la confusió en vers
a la definició del diccionari Larousse del segle XX, que defineix la paròdia amb la
inclusió del travestiment burlesc com a sentit propi, i també del pastitx satíric o còmic,
com a sentit ampliat o figurat. L’autor afirma que els seus col·legues només veuen un
matís diferenciador entre ambdós gèneres segons la major o menor càrrega d’efecte
satíric o caricaturesc. Resumidament, la designació tradicional del terme paròdia rau
en la deformació lúdica, la transposició burlesca d’un text o la imitació satírica d’un
estil, que tenen com a element comú l’efecte còmic (González, 1993).
Finalment, també és necessari abordar el concepte de pastitx, que és definit per
Sánchez-Biosca (1995) com una “paraula-teixit”, que circula entre canals i aparells
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tècnics. L’autoria col·lectiva dels discursos no és una novetat però, a la tendència actual,
s’identifiquen dos trets característics: la multiplicitat de les fonts que tornen les
paraules anònimes i la falta de jerarquia. La simultaneïtat i la barreja permeten un
intercanvi de manifestacions cultes, populars i de masses, que dialoguen mitjançant
encreuaments improvisats que les converteix en inextricables. Per tant, és
conseqüència d’aquesta convergència que l’humor postmodern es nodreixi de les
dinàmiques del pastitx. La multiplicitat de discursos que s’intercanvien diàriament
propicien que, en aplicar l’humor als discursos actuals, es busqui el riure mitjançant les
mateixes eines. Fins i tot, dins de la narrativa audiovisual és constant la intrusió de
multiplicitat de manifestacions, però també n’és la intrusió d’altres formes de provocar
el riure que poden desvincular-se de la delimitació d’humor que realitzen autors com
Monro, tals com la sàtira, l’humor negre6 (dark humour) o la comèdia fosca (dark
comedy). Hi ha intents sistemàtics i acadèmics destinats a delimitar exactament el seu
significat, però és difícil resumir-ne els marcs, intencionalitats i usos.

2. 3. La comèdia de situació
Una vegada enteses les aproximacions al concepte d’humor i les reflexions sobre
tot allò que implica estudiar-lo, cal tenir en compte els mitjans pels quals es presenta i
es reprodueix. L’humor es manifesta, de forma més o menys latent, a tots els mitjans de
comunicació però, és de vital importància centrar-nos a un dels mitjans de socialització
més poderosos del segle XXI: la televisió. El gènere televisiu humorístic per excel·lència
és la comèdia de situació o sitcom, un tipus de contingut audiovisual on, precisament,
tot gira al voltant de la seva intencionalitat còmica. Comèdia de situació i humor estan
intrínsecament lligats, tant que, quan altres productes televisius busquen ser llegits
còmicament, sovint són definits com a híbrid de la sitcom. L’impuls còmic d’aquest
format televisiu és, per tant, la seva característica més evident i significativa, de manera
que es pot utilitzar en altres gèneres amb finalitats similars. Però, per incloure un
producte dins de la categoria “sitcom” s’ha de tenir en compte, a més de la seva
estructura i contingut, el seu procés de producció i recepció per part de l’audiència.
Determinar si un programa és una sitcom o no, al final, és una qüestió personal, tot i
que hi ha diverses característiques bàsiques que són acceptades per l’acadèmia i la
mateixa audiència que, al cap i a la fi, és el que acaba donant sentit al gènere (Mills,

‘It should be noted that black humour is not so generic a designation after all, with a broad reading of
the topic revealing a common nexus of meaning which coalesces around particularly morbid takes on
irony and the grotesque’ (Browne, 2019).
6
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2009). Potser es tracta de convencions no establertes, sinó que simplement s’accepten:
“Genre is what we collectively believe it to be” (Tudor, 1970: 38). Sovint i mitjançant
l’anàlisi, s’ha intentat esbrinar quins són els aspectes que defineixen una sitcom, posant
de manifest que aquestes característiques no només se centren en la comprensió del
gènere, sinó que la seva rigidesa és representativa de la necessitat de la comèdia per
assenyalar les seves intencions de la forma més clara possible. Les característiques que
apareixen a la sitcom són més nombroses que les d’altres gèneres: no només importa el
contingut o l’estructura narrativa, sinó també el model de gravació (o l’estil
d’animació), les interpretacions dels actors i actrius, la seva durada i la seva
programació. Aquests aspectes superen de llarg la resta de gèneres, on no estan tan
delimitats. Mintz (1985: 114-115) defineix la sitcom de la següent manera:
A half-hour series focused on episodes involving recurrent characters within the same premise.
That is, each week we encounter the same people in essentially the same setting. The episodes are
finite; what happens in a given episode is generally closed off, explained, reconcilied, solved at the
end of the half hour.

Tanmateix, Mintz ja presenta una definició del gènere amb clarobscurs. Per
exemple, moltes sitcoms han apostat per no seguir les normes d’una estructura
completament episòdica. Tal com defensa Mills (2005), “many sitcoms ignore the rule
of the closed-off storylines” (27). N'és un clar exemple Soap (ABC, 1997-1981) que,
deliberadament, va ignorar aquesta estructura i va incorporar narratives perllongades
durant setmanes, a més de cliffhangers (més propis de gèneres com la soap opera).
La creixent hibridació genèrica a la televisió fa que, cada vegada, sigui més
difícil delimitar característiques d’un producte televisiu i encasellar-lo a un únic gènere.
Sobre aquest punt, Brett Mills (2005) evidencia la problemàtica a l’hora d’establir el
punt en què un programa deixa de pertànyer o no a una categoria i/o gènere. Per
exemple, l’anàlisi de Donnelly (2001) sobre el creixement de l’animació de prime-time
per adult no fa cap referència a la sitcom, tot i que els programes més representatius
d’aquesta tendència, és a dir, The Simpsons (FOX, 1989-) i South Park (Comedy
Central, 1997-), utilitzen, clarament, l'estructura narrativa de la comèdia de situació.
No obstant això, sembla que el fet de ser dibuixos animats ja els fa diferents de les
“accions reals o en directe” i de la naturalesa teatral de la sitcom, excloent-los d’aquest
format. El fet que el manual de gènere televisiu de Creeber (2001), un dels més
importants, separi l’animació per a adults de la comèdia demostra el supòsit que la
forma visual és suficient per diferenciar dibuixos animats de la mateixa sitcom, tot i
que representen un dels seus principals subgèneres. De la mateixa manera, la decisió de
no incloure una pista de riures enllaunats en una sitcom s'ha justificat, generalment,
amb l’argument de la hibridació dels gèneres, fent prescindible aquest recurs.
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2. 3. 1. Anicoms, o les comèdies de situació animades per adults
Partint de la idea que els estudiosos de la comèdia han diferenciat aquests
productes televisius de les sitcoms o, fins i tot, no les han categoritzat com a tal, és
legítim referir-se a aquests com a sitcoms d’animació per adults? Vertaderament no
compleixen tots els requisits de la sitcom però, tenen multitud de característiques
pròpies del gènere: la seva durada i estratègia de programació, la limitació d’escenaris,
l’ús d’estereotips en la creació dels personatges, etcètera. Per tant, tot això apunta que
és possible emprar el terme sitcom quan fem referència a aquest tipus de contingut
perquè compleixen certs requisits.
Revisant la seva història més immediata, des que The Simpsons van iniciar les
seves emissions, el gènere de la comèdia de situació animada de prime time va anar
obtenint èxit internacional amb sèries com King Of The Hill (Fox, 1997-), South Park,
Daria (MTV, 1997-2002), Family Guy (Fox, 1999-) i American Dad (Fox, 2005-), entre
altres. És evident que el gènere ha assolit una posició destacada en la cultura popular
contemporània occidental. The Simpsons ha aconseguit restablir l’animació com a
gènere de prime time, ja que, a principis dels anys seixanta, l’auge de l’animació a
l’horari estel·lar, liderada per The Flintstones (ABC, 1959-1966), no va aconseguir
mantenir grans públics (Creeber, 2008). Cal destacar que als anys noranta, es va crear
un gran nombre de dibuixos animats que buscaven un mercat més adult i apel·laven a
un públic més adolescent que infantil: “Yet animation has also aimed at adult
audiences, and in the 1990s there has been a proliferation of successful television
cartoons aimed more at adults, or at least aimed less specifically at children” (Creeber,
2001: 73). MTV, per exemple, va produir contingut animats com Beavis and Butt-Head
(1993-1997), creada per Mike Judge. Beavis and Butt-Head va ser l’evolució d’un
curtmetratge d’animació emès al programa de varietats Liquid Television (1991-1995).
Aquest programa presentava animació sense límits, dirigida principalment a un públic
adult. L'animació d’MTV va incloure èxits de culte com The Head (1996) i Celebrity
Death Match (1998-2002; 2006-2007), que apostava per un cruel sentit de l’humor
(Creeber, 2001). El sexe i la violència van ser temes recurrents a les animacions
estatunidenques de la dècada dels noranta. L'animació britànica, tal com indica
Creeber (2008), per contra, mai no ha aconseguit l'èxit ni el volum de producció dels
americans, tot i que ha produït èxits internacionals. Després, es varen produir King of
the Hill i Daria (1997-2002). Aquesta dues van abandonar la cruesa de Beavis and
Butt-Head, buscant un enfocament propi d’homes d'edat mitjana i de dones joves, que
són públics menys afins a la rudesa. Tenint present la multiplicitat de públics objectius,
aquests productes televisius van anar causant impacte en els espectadors i van anar
preparant el camí a futures propostes totalment diferenciades les unes de les altres però
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que, al mateix temps, comparteixen característiques definitòries. És així com l’animació
per adults ha trobat el seu niu en la televisió per cable i el satèl·lit. Actualment ha
esdevingut un fenomen global caracteritzat per un rang de distribució multiplataforma,
on el cable compte amb un èxit extraordinari. Això implica que la seva emissió no és
generalista, sinó que els espectadors busquen, específicament, aquest tipus de
contingut a canals de pagament. Fins i tot han sorgit canals temàtics dedicats quasi
completament a emetre propostes d’animació dirigides a un públic adult, com és el cas
d’Adult Swim. També cal destacar que aquests programes estan normalment produïts
per i dirigits a la generació dels baby boomers, caracteritzada pel consum de productes
animats menys sofisticats, amb una estètica més tosca i crua (Creeber, 2008).
Més enllà de la seva distribució, les comèdies animades de prime time presenten
una altra característica destacable: tots aquests productes televisius exploten les
oportunitats de transgressió que ofereix la llibertat de les formes animades, facilitant el
diàleg sobre temes tabú i altres temes que, normalment, no tenen cabuda dins del
discurs televisiu tradicional. Hi ha certes expressions, comportaments o accions
violentes que serien impensables a propostes no animades.
Pel que fa a la seva temàtica, tot i que moltes de les propostes no són plenament
polítiques, acostumen a aportar perspectives alternatives que, inevitablement,
assenyalen les hipocresies i contradiccions de la cultura estatunidenca (Creeber, 2008).
The Simpsons, per exemple, van marcar el to de tot un gènere en satiritzar la vida
suburbana, mentre parodiava la cultura popular nord-americana, en especial la sitcom
familiar arquetípica (Booker, 2006). És per això que aquest subgènere televisiu s’ha
convertit en objecte d’estudi acadèmic com, per exemple, s’ha analitzat la presència de
la paròdia en la mateixa construcció narrativa de la sitcom estatunidenca animada de
prime-time (Gómez, 2015), les seves representacions del col·lectiu queer (Dhaenens &
Van Bauwel, 2011) o del gènere i la sexualitat (Raymond, 2013). Altres estudis s’han
centrat en casos d’estudi i sèries específiques. Per exemple, la tesi In the Dust of the
Multiverse? How black comedy in Rick and Morty elaborates on and challenges
Eugene Thacker’s cosmic pessimisme, de Browne (2019), demostra la relació entre
aquesta sitcom animada i el text pessimista-nihilista, complex i literari-filosòfic del
pensador estatunidenc Eugene Thacker. L’article Rick, Morty, and Absurdism: The
Millennial Allure of Dark Humour, de Kim Koltun (2018), aborda, des del camp de la
sociologia i la història, la tendència de la generació dels millennials cap a formes
absurdes o fosques d’humor vinculades a aquests tipus de productes televisius; mentre
la recerca de Rene L. Candelaria (2018), de caràcter filosòfic, reflexiona sobre
l’absurditat de l’humor de ciència-ficció mitjançant la comparativa de la sèrie Rick and
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Morty i el llibre Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (1981). Sobre aquesta mateixa
producció televisiva, Benjamin Dagg (2018) examina i analitza els temes filosòfics
presents i valorar el perquè de la seva utilització.
Altres comèdies animades de prime time també s’han convertit en objecte
d’estudi. Per exemple, Bob’s Burguers (FOX i Adult Swim, 2011-) ha donat peu a moltes
investigacions de caràcter feminista (Tully, 2018; Chandler, 2018; Barnett, 2019;
Massanari, 2019; entre d’altres). També és el cas de Big Mouth (Netflix, 2017-), en
personificar la pubertat mitjançant figures enteses com a monstres hormonals, han
cridat l’atenció d’investigadors procedents de les teories de gènere com a Cassidy Pyle
(2018). Per la seva banda, Bojack Horseman (Netflix, 2014-2020) ha estat abordada
des de moltes perspectives: la seva narrativa i el seu llenguatge audiovisual (Chater,
2015), la representació de la depressió (Koster, 2018), la recerca vital de la felicitat
(Ghiara, 2019), l’humor vinculat als dark topics (Salmon, 2017) i l’ús creatiu de
l’animació, el guió i els personatges per donar sentit al conjunt d’absurditats sobre el
que es fonamenta la producció (Saura, 2019).
Tot i que el sexe i la violència continuen tenint cabuda a aquestes produccions,
així com les referències cap a la cultura de la droga, recerques com la de Calvo (2018)
assenyalen que aquestes noves sitcoms animades de prime-time utilitzen la
intertextualitat per no bolcar tot el pes narratiu en aquestes temàtiques. De fet, el punt
central del seu humor es basa en la incongruència: “the ocre focus of the humor is the
incongruity between the original meaning and intention of iconic character-types and
situations, and the ways in which this is altered, repositioned, or played out on more
literal terms and conditions” (Creeber, 2008: 155).
Aquest subgènere també es caracteritza per l’ús freqüent de la
intertextualitat com a estratègia de representació, tal com s’ha esmentat anteriorment.
Atès que la intertextualitat desafia l’exclusió de significats resistents, assegura el
potencial d’aquest subgènere per qüestionar el poder dels discursos hegemònics (Gray,
2006: 39-40, 66). La sitcom animada per a adults, a més a més, utilitza sovint la sàtira,
la paròdia i el pastitx, sigui per evocar a la reflexió o la rialla. Dyer (2007) defineix el
pastitx com una articulació afectiva: “it allows us to feel our connection to the affective
frameworks, the structures of feeling, past and present, that we inherit and pass on”
(180). És així com el pastitx, explicat anteriorment i que és similar a la paròdia,
configura una relació amb el passat; posa de manifest com els sentiments i els
pensaments sempre depenen dels marcs disponibles en un cert temps i lloc. Per tant, la
paròdia i el pastitx ajuden a la creació d’un lloc per a la deconstrucció dels discursos
mitjançant la reinstal·lació tot capgirant-los, en lloc d’articular estratègies polítiques o
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contradiscursos. Les sèries animades per a adults utilitzen aquestes estratègies de
l’humor postmodern com a mitjà per arribar a la comèdia (Steeves, 2005); tal com
s’identifica a multitud de productes televisius, com South Park o Rick & Morty (Adult
Swim, 2013-). Tot i que la comèdia té el poder d’oferir una crítica de la normalitat
mitjançant l’exposició d’aspectes invisibles de la vida quotidiana i convertir-los en
visibles irracionalitats (Gray, 2006), el plaer que l’espectador obté també pot venir del
fet de reconèixer l’original que s’ha imitat fidelment.

2. 4. Hipòtesis
Després de posar en comú tota la teoria que sustenta aquesta investigació, és
possible extreure les hipòtesis de les quals partirem:
a) Les comèdies animades per adults de prime time hibriden gèneres en la seva
temàtica en forma de paròdia, fet que obre pas al dialoguisme entre textos de
diferents gèneres i classes.
b) Les comèdies animades postmodernes per adults de prime time utilitzen
ornaments humorístics, com la paròdia, la sàtira i la ironia, de manera recurrent
en el seu discurs.
c) La transtextualitat i, concretament, la intertextualitat són eines fonamentals
emprades en el discurs de les comèdies animades per adults de prime time.
d) Les comèdies animades per adults fomenten els rols estereotipats, però amb
matisos.
e) Les comèdies animades per adults de prime time barregen les diferents teories
de l’humor en la seva narrativa, en lloc de centrar-se en una única.
f) Per contra, entre els personatges de les comèdies animades per adults de prime
time s’identifiquen trets més alineats a una única teoria de l’humor.

26

3. MARC METODOLÒGIC
Aquesta investigació s’emmarca dins dels estudis televisius i se centrarà,
concretament, en el seu discurs per tal d’analitzar tot el que és susceptible d’estar
contemplat en les teories de l’humor. La metodologia emprada respon a una anàlisi
crítica del discurs aplicada a les comèdies animades de prime time que compleixin els
requisits per estar contemplades dins la mostra. Concretament, s’estudiarà la primera
temporada d’aquestes comèdies perquè és on, de primera mà, es comença a construir
tot l’entramat narratiu, a més de mostrar l’humor i comicitat palesos en el producte
televisiu.
3. 1. Mètode de recerca
La investigació se sustentarà en una anàlisi de contingut per determinar la
freqüència quantitativa i qualitativa de la utilització de recursos narratius de caràcter
humorístic en comèdies animades de prime time. Tanmateix, la recerca també es basa
en una anàlisi textual o del discurs per tal d’observar el contingut narratiu on
s’identifiquen bromes i altres recursos humorístics. Dins d’aquest contingut s’observarà
a quina de les teories de l’humor pertany, així com quin tipus d’eina narrativa s’empra.
A través dels conceptes plantejats en el marc teòric, s’ha creat una taula d’anàlisi que
respon als models d’anàlisi narratològic de Genette (1989) i d’estudis fílmics de Robert
Stam, Robert Burgoyne i Sandy Flittermant-Lewis (1999) i Harries (2000).
3. 2. Guió de variables per l’anàlisi
L’esquema de variables de la investigació respon a cinc categories generals: la
veu i el mode a través dels personatges i les seves característiques; situació i els
recursos humorístics emprats; temàtica en la qual gira la comicitat; recursos del
contingut literari per tal d’establir com es riu a través de gèneres com la sàtira i la
paròdia o de recursos com la ironia, i finalment les teories de l’humor, que abraçarà les
altres categories globalment i s’assenyalarà a quina es fa referència en situacions de
comicitat.
3. 2. 1. Personatges
Tot partint de la teoria d’anàlisi de la narració literària segons Gerard Genette
(1989), per aquesta investigació serà necessari distingir tres aspectes del complex
tramat de relacions que constitueixen l’acte narratiu, que són el temps de la narració, el
mode i la veu. Tanmateix, per l’anàlisi humorística només serà imperiós estudiar-ne
dos: veu i mode. Primerament, és important distingir-ne la veu perquè és una font
còmica: els personatges es conceben des de primera instància per fer gràcia a
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l’espectador. Com que aquests productes televisius solen tenir un gran nombre de
personatges, l’anàlisi es reduirà a un màxim de cinc personatges per sèrie. Dins de
l’anàlisi de personatges es contemplarà:
a) Aspecte físic: d’aquest apartat serà rellevant si normatiu/no normatiu, físic
graciós/ físic no graciós.
b) Origen: es determinarà si el seu origen és humà, o si es tracta d’un animal,
planta o cosa antropomorfitzat o zoomorfitzat.
c) Personalitat: s’establiran els trets definitoris i la seva consciència de condició de
personatges, per tant, si es riu amb el personatge o se’n riuen del personatge.
d) Diàleg: s’analitzarà si la comicitat d’un personatge prové d’allò que diu.
3. 2. 2. Situació
Les situacions dins de les comèdies animades de prime time són una font
inesgotable per a induir a la comicitat, i hi ha una multiplicitat de recursos còmics que
generen tipologies de situacions còmiques. Per tant, el llistat de variables es reduirà a
aquests recursos còmics més recurrents en productes audiovisuals d’aquesta tipologia:
a) Malentès
b) Crossed-purpose talking
c) One liner
d) Running gag
e) Frustration routine
f) Innuendo
g) Exageració
h) Visual
i) Altres: aquest apartat és necessari per aquells gags que puguin ser divertits
sense ser irònics, però que no tinguin cabuda en els recursos esmentats.
3. 2. 3. Temàtica
No és possible establir un guió de variables segons la temàtica, ja que el ventall
és infinit. Per tant, s’assenyalarà la temàtica de la trama principal i les subtrames de
cada episodi. A més, s’identificarà la seva naturalesa episòdica o capitular.
3. 2. 4. Contingut literari i recursos
El següent aspecte a analitzar de la narració per Genette (1989) és el mode o
representativitat dels discursos. La manera en què s’abordarà el mode en aquesta
recerca és a través de les figures narratives que s’utilitzen per generar comicitat.
Primerament, les relacions intertextuals en televisió han estat mínimament abordades,
i per tant, és imperiós identificar-les en aquesta investigació. Estudis com els de Gómez
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(2012) han emprat el model de Robert Stam, Robert Burgoyne i Sandy FlittermantLewis (1999), que recull les cinc relacions transtextuals proposades per Genette i
n’afegeix cinc més. No obstant això, i tenint en compte els objectius de la nostra
recerca, no les abasten totes, només les que es vinculen directament amb la nostra
pregunta de recerca. Així doncs, mantenim les següents:
a) Intertextualitat: es determinarà si es tracta d’una cita, menció, plagi o al·lusió.
b) Hipertextualitat: tipologies de paròdia (Harries, 2000), descrites més endavant.
c) Intertextualitat de celebritats:
d) Intertextualitat genètica
e) Autocita
També s’estudiarà la presència dels ornaments del discurs emprats en les
comèdies, que són la paròdia, la sàtira i la ironia. Tal com s’ha esmentat en el marc
teòric, s’identificarà una paròdia quan compleixi els requisits assenyalats per Pere
Ballart (1994: 309-324):
a) Ironia discursiva (ID): presència en l'àmbit verbal.
b) Ironia situacional (IS): presència en el nivell dels fets.
c) Ambigüitat irònica (AI): inclusió de diversos valors argumentatius que generin
contrast.
d) Ironia socràtica (IS): fingiment o sinceritat incompleta dels personatges o
narrador que apareguin dissimulades o ocultes.
e) Ironia de doble codificació i doble descodificació (I2CD): provoca una
estructura comunicativa específica on l’audiència pugui acceptar enunciats
literals o transcendir a una lectura en clau irònica.
f) Ironia dramàtica (IDRA): interès per generar una determinada emoció en el
receptor.
g) Ironia estètica (IE): entesa com l’allunyament del fet literal, tot qüestionant les
normes de l'harmonia amb les quals teòricament ha de funcionar l'univers
audiovisual.
h) Autoironia (AUTOI): Finalment, també s’afegirà una altra categoria no
contemplada en l’anterior llistat, però que pot ser utilitzat en aquest tipus de
productes televisius. L’autoironia és entesa com la capacitat de riure’s d’un
mateix. Pot ser aplicada al conjunt de la sèrie o als personatges.
Un altre recurs a analitzar en aquesta investigació és la paròdia, que ha estat
estudiada en els textos cinematogràfics per Dan Harries (2000). De nou, no hi ha un
estudi de les fórmules paròdiques televisives que pugui servir de precedent en la
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present recerca, així que s’empraran els sis mètodes introduïts per Harries. Aquestes
estratègies descrites a continuació es poden extrapolar a altres textos audiovisuals
paròdics com la sitcom animada (Gómez, 2012), així que seran d’utilitat a l’hora
d’estipular les variables:
a) Reiteració: ús, evocació o citació d’elements característics del text que es
parodia i que defineix la semblança que determina l’analogia dels textos
relacionats.
b) Inversió: modificació d’elements que poden ser sintàctics, lèxics o estilístics que
comporta a connotar l’oposat de la referència original.
c) Direccionalitat errònia o incongruència: canvis dins de les convencions del
gènere que poden sorprendre i aportar comicitat per a l’espectador.
d) Literació: introducció de bromes visuals o verbals per fer “literal” el procés de
construcció del text.
e) Inclusió d’elements estranys: introducció d’elements que a priori no
corresponen o no tenen cap connexió de relació amb el lèxic, sintaxi o estil sobre
el qual es construeix la paròdia.
f) Exageració: els elements lèxics, sintàctics i estilístics excedeixen els límits
convencionals. Aquesta fórmula és imperant en l’animació gràcies a les seves
capacitats que permeten una exageració en tots els elements visuals i narratius.
Finalment, en referència als recursos literaris s’estudiarà la sàtira i la seva
presència en les comèdies animades per adults. Les anicoms solen contenir sàtira que
posa al descobert de manera humorística o amb burla ridiculitzadora certs trets
característics. En aquesta investigació es diferenciarà:
a) Sàtira global: ridiculitza passions, maneres de viure i comportaments comuns
acceptats globalment.
b) Sàtira individual: ridiculitza una categoria de persones o un sol individu.
3. 2. 5. Teories de l’humor
Finalment, no com a categoria única i distingida, sinó que serà entesa com a
global, s’estudiarà si en totes les categories esmentades anteriorment si alguna variable
respon a les tres principals teories de l’humor. No es tindran en compte la resta de
teories explicades en el marc teòric perquè les delimitacions entre les vuit són difuses,
així que es determinarà si les variables responen a alguna de les següents:
a) Teoria de la superioritat
b) Teoria de la incongruència
c) Teoria de l’alliberament psicològic
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3. 3. Criteris de selecció de la mostra
Per tal de determinar la selecció de la mostra a analitzar, és necessari establir
una sèrie de criteris. El primer paràmetre ha estat que la seva estrena es dugués a terme
entre 2012 i 2019. Les comèdies del mateix subgènere estrenades amb anterioritat a
aquest període ja han estat estudiades en profunditat7. Cal afegir que, sèries com
Brickleberry (Comedy Central, 2012-2015), no seran estudiades perquè responen als
mateixos patrons humorístics que la mostra d’aquests estudis. Tampoc serà el cas de
Bob’s Burguers (FOX i Adult Swim, 2011-), que no formarà part de la mostra tot i no
haver estat conclosa a dia d’avui. El gènere, format i país de producció també han
resultat determinants per a la selecció. Així doncs, la mostra només contempla
comèdies, animades digitalment i d’origen estatunidenc, un país amb una producció
tant abundosa com popular a tota la cultura occidental. Altres països, com el Japó,
també hi compten amb un nombre de comèdies animades copiós, però la majoria
d’elles no gaudeixen de la rellevància mediàtica de les estatunidenques. Així
doncs, produccions com Corner Gas Animated (The Comedy Network, 2018-), per
exemple, queden excloses per ser produïdes fora dels Estats Units d’Amèrica. En aquest
cas, al Canadà.
Ara bé, per tal de reduir la mostra i fer-la abastable, també van introduir un
segon paràmetre de selecció: el nivell d’audiència. Les dades oficials de les VoD són
secretes, mentre que les de canals de pagament només estan disponibles per clients
disposats a assumir una despesa econòmica important (Barr, 2011). Així doncs, el nivell
d’audiència es mesurarà en termes de “popularitat”. La forma més accessible per
determinar-la és mitjançant la base de dades online Internet Movie Database (IMDb),
concretament en la col·lecció ‘Adult Animated TV Shows’8. Però en ser un paràmetre
poc rigorós, la popularitat també va ser determinada a través del nombre de
temporades emeses. D’aquesta manera, queden excloses totes les sèries que s’hagin
cancel·lat9 en finalitzar la primera temporada, com a Tuca & Bertie (Netflix, 2019), Jeff
& Some Aliens (Comedy Central, 2017), Apollo Gauntlet (Adult Swim, 2017), Brad
Neely's Harg Nallin' Sclopio Peepio (2016) o Bordertown (Fox Broadcasting Company,
2016).

La tesi doctoral Televisión hiperconsciente: las comedias animadas de prime-time (Gómez Morales,
2012) aborda el bloc de comèdies animades de prime-time més popular i influent de la televisió nordamericana fins l’any 2012. Disponible a: http://hdl.handle.net/10803/98355.
8
Greenfield, J. (2018-2019). Adult Animated TV Shows. The Internet Movie Database.
https://www.imdb.com/list/ls023803278/?sort=release_date,desc&st_dt=&mode=detail&page=1
9 No aquelles que s’hagin concebut per a una sola temporada.
7
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Com que l’objectiu de la investigació rau en les sèries que comparteixen
característiques de format amb la sitcom, també serà primordial observar la seva
durada, establerta entre 20 i 25 minuts. Per aquest motiu queden fora un gran nombre
d’exemples, com Hot Streets (Adult Swim, 2016-2019), amb una durada de deu minuts;
Momma Named Me Sheriff (Adult Swim, 2019-), The Shivering Truth (Adult Swim,
2018-) i The Jellies! (Adult Swim, 2017-) d’onze minuts; King Star King (Adult Swim,
2013-2014) i Mr. Pickles (Adult Swim, 2013-2019) amb 15 minuts; Paradise PD
(Netflix, 2018-) i Disenchantment (Netflix, 2018-) d’entre 27 i 29 minuts, i Animals
(HBO, 2016-2018) i Ugly Americans (Comedy Central, 2010-2012) amb una durada de
30 minuts. També és important destacar que només es contemplen les comèdies
animades destinades a un target adult, motiu pel qual queden fora de la mostra
produccions com ara Bravest Warriors (Cartoon Hangover, 2012-) o Gravity Falls
(Disney Chanhel, 2012-2016), clarament concebudes per a un públic infantil.
Finalment, és primordial considerar l’estructura narrativa de les produccions. La
mostra ha de contemplar uns atributs narratius determinats: la història ha de ser
fictícia, original i autònoma i l’estructura, episòdica, encara que pot desenvolupar arcs
narratius capitulars. La comèdia Trailer Park Boys: The Animated Series (Netflix,
2019-), per exemple, sorgeix d’una sèrie de televisió canadenca no animada i no compta
amb una narrativa independent. Així doncs, queda fora de la mostra. També s’exclouen
Love, Death & Robots (Netflix, 2019-), pel seu format antològic; Mike Judge Presents:
Tales from the Tour Bus (Cinemax, 2017-2018), perquè és una sèrie documental
animada, i The Ricky Gervais’ Show (HBO i Channel 4, 2010-2012), que, a més de ser
britànica, està lligada al podcast del creador.
En definitiva, després d’aplicar tots els criteris seleccionats, la mostra d’anàlisi
es redueix a les següents sis comèdies animades dirigides a un públic adult: Rick &
Morty (Adult Swim, 2013-); Bojack Horseman (Netflix, 2014-2020); F is for Family
(Netflix, 2015-); Big Mouth (Netflix, 2017-) i Final Space (Netflix, 2018-).La mostra
compta amb un total de cinquanta-nou capítols que seran estudiats en versió original
(anglès) amb subtítols en la mateixa llengua, i als quals se’ls aplicarà el llistat de
variables anteriorment exposat per tal de garantir una lectura completa de tots els
recursos còmics emprats en la construcció dels textos, tant des del vessant verbal, com
el visual, i la mescla d’ambdós. El conjunt de totes les variables oferirà una perspectiva
global que ajudarà a determinar quines són les eines humorístiques recurrents d’aquest
subgènere.
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4. MARC EMPÍRIC10
4. 1. Personatges11
4. 1. 1. Protagonistes
Hi ha un seguit de personatges protagonistes, o que prenen gran rellevància en
les trames principals de les sèries analitzades, que presenten certes semblances en vers
a l’humor: aquests són el Bojack Horseman, de Bojack Horseman (Netflix, 2014-2020);
el Rick Sànchez, de Rick & Morty (Adult Swim, 2013-), i el Frank Murphy, de F is for
Family (Netflix, 2015-). En el primer cas, el Bojack es caracteritza per ser un cavall
antropomorfitzat narcisista i una antiga estrella de la televisió nord-americana,
protagonista de Horsin’ Around, una popular sitcom dels anys noranta. Per l’altra
banda, el Rick és un científic considerat, dins de la diegesi de la comèdia animada, com
la persona més intel·ligent de l’univers. Per últim, en Frank Murphy és un pare de
família estatunidenca als anys setanta i que, durant la seva joventut, va ser destinat a la
Guerra de Corea.
Les semblances entre el Bojack, el Rick i el Frank són diverses. Primerament, els
tres abusen de l’alcohol. En Bojack i en Rick també consumeixen substàncies
estupefaents perilloses12. A més, tots tres basen les seves interaccions en un joc de
superioritat que, sobretot, afecta uns determinats personatges. En els tres casos, els
protagonistes es caracteritzen per riure’s de dues tipologies en concret, però sempre des
de la teoria de l’humor de la superioritat. Per una banda, compten amb un “ajudant” o
personatge “de suport” que es caracteritza per ser un target fàcil: en Todd, en el cas del
Bojack; en Morty, en el cas del Rick, i en Billy en el cas del Frank. Aquesta relació es pot
llegir com a necessària per als implicats, perquè s’utilitzen mútuament. Ara bé, els tres
protagonistes també compten amb un “enemic”13 còmic, el qual ocupa una posició
idònia per ser el centre del seu riure de superioritat. Així doncs, en Mister
Peanutbutter, de Bojack Horseman; en Jerry Smith, de Rick & Morty, i en Kevin
Murphy, de F is for Family, són la diana perfecta per les bromes dels protagonistes:
totes les vegades que es riuen d’aquests, es dona a entendre que els veuen com a peces
prescindibles de la seva vida. En el cas de Bojack, a “Bojack Horseman: The Bojack
Horseman Story, Chapter One” (S01E01), ja s’entreveu un odi en vers al seu rival de

10

Es recomana la consulta dels Annexos: 7.1. Fitxes tècniques i llistat d’episodis (pàgina 63).
L’anàlisi de personatges està disponible als Annexos: 7.2. Anàlisi de personatges (pàgina 68).
12 Els dos consumeixen alcohol i drogues des de l’inici de la temporada. En el cas de Bojack, s’explica que
anteriorment no bevia, però a mesura que passen els anys i es converteix en una estrella, comença a beure i
a abusar de substàncies (“The Telescope”, S01E08).
13 Realment no es tractaria d’un enemic, però dins de la cosmovisió d’aquests personatges hi consta una
mescla de rancúnia i menyspreu que els enemista des de l’inici del primer episodi.
11
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professió que ha triomfat, ha mantingut la fama i el reconeixement mediàtic que en
Bojack va perdre fa temps. En canvi, en el cas d’en Rick, el que es fa palès és que no està
d’acord amb el matrimoni entre la seva filla i el seu jove (tot afegint que viu amb ells),
la Beth i el Jerry, i, per això, insisteix a la seva filla, la qual considera intel·ligent, que es
divorciï d’algú tan infantil, cregut i estúpid com en Jerry. En el cas d’F is for Family, el
conflicte entre personatges també es presenta des dels inicis: en Kevin, un adolescent
de catorze anys, és el fill gran d’en Frank, pel qual l’home sent un odi visceral i l’insulta
constantment, tot i que cal destacar que el sentiment és mutu entre ambdós. En
episodis com “Saturday Bloody Saturday” (S01E02) aquest odi és palès, ja que li fa
creure que el porta a un programa de reclutament per enviar-lo a la Guerra del
Vietnam.
Tanmateix, hi ha un canvi a l’hora de concebre els personatges protagonistes
tant de Big Mouth (Netflix, 2017-), com de Final Space (Netflix, 2018-), i el seu humor.
El Nick Kroll i l’Andrew Goldberg podrien considerar-se els personatges principals de
Big Mouth, ja que són qui encapçalen la majoria de trames principals, però cap del dos
no compleixen les mateixes característiques que els protagonistes exposats
anteriorment, ja que són nens experimentant canvis hormonals, fruit de la pubertat, i
les seves descripcions s’abordaran, més endavant, per la seva semblança amb
personatges secundaris d’altres sèries. No obstant això, a Big Mouth sí que s’identifica
un personatge semblant al Frank, Rick i Bojack: el Maury, el Monstre de les hormones
d’Andrew. Aquesta sèrie aprofita l’animació per “antropomorfitzar” l’efervescència
hormonal de la pubertat. En Maury és un monstre que, normalment, no és visible per la
resta, i que se’n riu de tothom a través de la teoria de la superioritat. En Maury no
encapçala trames principals com a implicat, sinó com a observador, així que no podria
considerar-se personatge protagonista. Tot i això, Maury juga un rol similar al d’en
Rick amb Morty, ja que sol arrossegar a l’Andrew, i de retruc al Nick, a situacions
conflictives de les quals és difícil sortir-se’n, a més de riure-se’n constantment.
Per altra banda, el protagonista de Final Space, en Gary, se sustenta en la teoria
de l’humor de la incongruència, perquè sempre tendeix a fer bromes fora de lloc,
mentre que la majoria de personatges responen a patrons de comportament més lògics
i usen una comunicació menys humorística, tot i que, de tant en tant, també en són
partícips activament. El fet que no discerneix dels altres casos és el de l’enemic
humorístic, que en aquest cas és representat amb KVN, un robot que es defineix a sí
mateix com: “I’m Gary’s deep space insanity avoidance companion”, al que afegeix
“We’re just the bestest of friends” (S01E06). Gary sent un odi quasi visceral i irracional
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en vers a aquest personatge, fet que el converteix en el target perfecte de totes les seves
burles des de les teories humorístiques de la superioritat i de la incongruència.
En el còmput dels resultats, en base a les interaccions, cal destacar que Rick &
Morty encapçala el primer lloc, perquè en Rick es riu constantment dels altres (108
ocasions), i en Jerry i en Morty són els que normalment reben aquestes burles (52 i 53,
respectivament). Ara bé, en el cas de Big Mouth, és en Maury qui es riu reiteradament
d’Andrew i Nick, ja que, de les 40 burles de’n Maury, ells en reben 34 i 31
respectivament. Cal destacar que la tendència de Bojack Horseman i Final Space és
similar, perquè els seus dos protagonistes són qui més utilitzen l’humor i les burles. En
Bojack se’n riu d’altres en 40 ocasions, i rep 45 burles; mentre que el Gary ho fa en 65
ocasions i en rep 36. Finalment, cal destacar que F is for Family no destaca (en part per
l’escassetat de capítols) en aquesta categoria, perquè el seu protagonista, Frank, riu dels
altres 25 cops i en rep 15 burles.
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Riuen amb altres

Figura 1. Recompte de les interaccions humorístiques entre personatges recurrents de la
temporada.

4. 1. 2. Secundaris
A part dels protagonistes, les cinc comèdies compten amb personatges
secundaris similars que, dramàticament i humorísticament, comparteixen trets
distintius. Per una part, i tal com s’ha esmentat anteriorment, hi ha un seguit de cinc
personatges que són entesos com a targets humorístics. En el cas de Bojack Horseman
és Mister Peanutbutter, un gos antropomorfitzat que també és una antiga estrella de la
televisió nord-americana; mentre que a Rick & Morty és Jerry Smith, el marit de la filla
de Rick; a F is for Family, Kevin Murphy, fill de Frank; a Big Mouth, Jay Bilzerian,
amic dels protagonistes, i Final Space, KVN, anteriorment explicats. Tots cinc reben
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gran part de les burles, amb matisos de superioritat, dels personatges protagonistes.
Jay no és un cas tan palpable però, tot i això, compleix les característiques. Les accions i
reaccions d’aquests personatges remeten, principalment, a la teoria de l’humor de la
incongruència i, a més, generen conflicte amb els protagonistes mitjançant les decisions
que prenen. Per exemple, Mister Peanutbutter (“Our A-Story Is A 'D' Story”, S01E06)
s’aprofita, de manera molt innocent, de les accions del Bojack begut. Per altra banda,
Jerry decideix aturar el gos de la família Snuffles, el qual condueix un exèrcit de gossos
hiperintel·ligents decidit a dominar globalment la humanitat, pixant-se a les seves
armes (“Lawnmower Dog”, S01E02). Jay, un nen de tretze anys, estableix relacions
sexuals i sentimentals amb un coixí antropomorfitzat (“Pillow Talk”, S01E06): li fa
creure al coixí que té quaranta anys i que li sembla bé tenir una relació oberta, perquè
ho crida durant el sexe. Kevin es droga amb els seus amics i confon les portes de casa
seva (S01E05), i KVN es dedica a robar les galetes de la nau espacial (premi molt
desitjat per Gary), tot i que no pot menjar-se-les i les destrueix.
Todd, de Bojack Horseman; Morty, de Rick & Morty; Billy, de F is for Family, i
Andrew i Nick, de Big Mouth, també comparteixen una personalitat i rol similar. Els
quatre són concebuts com a personatges infantils, amb falta d’autoestima i seguretat:
Morty (14), Billy (11), Nick (12) i Andrew (12) són nens o adolescents, mentre Todd és
un adult que no ha madurat. No obstant això, de vegades, demostren una capacitat de
maduresa necessària per resoldre conflictes dramàtics. Morty, per exemple, ho
demostra sent “bon” pare (“Raising Gazorpazorp”, S01E07), o amb un comportament
paternalista i responsable durant la festa de la Summer i el Rick (“Ricksy Business”,
S01E11); una actitud similar a la supervisió i queixes del Todd durant “Prickly Muffin”
(S01E03), on els lèmurs destrossen la casa del Bojack. Billy genera un conflicte
mitjançant una mala acció, fruit de la curiositat, a “The Bleedin’ in Sweden” (S01E01),
però demostra altes capacitats resolutives i aconsegueix resoldre tot el conflicte de
forma extraordinària. Per altra banda, Andrew i Nick comparteixen el tarannà de Billy,
solen posar-se en problemes, però demostren maduresa a l’hora de resoldre les
situacions mútuament. Tanmateix, tots aquests personatges són súbdits còmics dels
protagonistes (Nick i Andrew ho són de Maury i d’ells mateixos), facilitant la
possibilitat de riure’s d’ells des d’una posició de superioritat.
Per altra banda, Beth (Rick & Morty), Diane (Bojack Horseman), Sue (F is for
Family) i Missy (Big Mouth) també són personatges similars: totes quatre són molt
intel·ligents, però també overthinkers. En determinades ocasions, es riuen d’altres
personatges, però no tenen un paper humorístic molt rellevant, perquè solen equilibrar
més les relacions. Cal destacar, però, que Missy sí que compleix un rol humorístic més
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distingit de la resta, perquè sol expressar verbalment idees o informació no necessària,
que en algunes ocasions responen a la teoria de l’humor de la incongruència.
Tanmateix, a vegades volen desmarcar-se d’aquest tarannà. Per exemple, la Diane, a
“The Telescope” (S01E08), intenta fer una broma però en Bojack s’ho prèn malament;
mentre la Beth s’apunta a eructar amb el Rick a “Clase Rick-counters of the Rick Kind”
(S01E10). No obstant això, el rol principal d’aquest personatges és el de “visió lògica” o
pragmàtica en vers als altres, així com generar conflicte en vers a les seves inseguretats.
Finalment, Summer (Rick & Morty), Princess Carolyn (Bojack Horseman),
Jessi (Big Mouth), Maureen (F is for Family) i Quinn (Final Space) també
comparteixen moltes semblances. Tenen tendència a utilitzar el sarcasme, i a variar la
seva personalitat segons la situació per tal d’aconseguir allò que volen, encara que es
perden per la seva ambició. També demostren capacitats estratègiques i intel·lectuals
en determinades ocasions. Per exemple, la Maureen extorsiona constantment al germà
mitjà simplement per divertir-se (és una tendència marcada, tot i que a “Bill Murphy’s
Day Off” [S01E05] forma part de la trama), però en nombroses ocasions és vulnerable i
el necessita (com al final de “Saturday Bloody Saturday” [S01E02]). La Princess
Carolyn (“Say anything”, S01E07) s’esforça, plenament, com a agent de Bojack i Todd, a
pesar dels dolors emocionals que pateix al sentir-se menyspreada per la seva enemiga
Vanessa Geko o la solitud que l’envolta. Per la seva banda, la Summer (“Raising
Gazorpazorp”, S01E07), es qui pren la iniciativa durant l’aventura amb el Rick; mentre
Jessi intenta pal·liar els efectes del divorci dels seus pares des d’una perspectiva adulta,
tot i queixar-se de la situació constantment (“I survived Jessi’s Bat Mitzvah”,
[S01E09]).
4. 2. Temàtiques
Cadascuna de les comèdies analitzades tracta una temàtica variada però, a grans
trets, també comparteixen diverses similituds. Gairebé la majoria respon a una
temàtica general satírica: Big Mouth empra una sàtira global sobre la pubertat i tot el
que engloba (descobriment de la sexualitat, canvis físics i mentals, primeres parelles,
etcètera), mentre que Bojack Horseman satiritza el món de la televisió i, concretament,
l’epicentre de la producció audiovisual, que és Hollywood. F is for Family també empra
una sàtira global, a part d’una paròdia, perquè se centra en el model familiar
estatunidenc propi dels anys setanta i, per tant, es riu tant de les possibles situacions
familiars pròpies de les sitcoms mitjançant la paròdia, com de l’època en la qual
s’ambienta mitjançant la sàtira.
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En aquesta ocasió, les comèdies que divergeixen són Rick & Morty i Final
Space, ja que parteixen d’una paròdia. De fet, la primera en parteix de dues. Per una
banda, de Back to the Future (Robert Zemeckis, 1985), com es destacarà seguidament,
tot i que la paròdia només encapçala la creació dels dos personatges protagonistes i no
remet a la pel·lícula més enllà d’aquest fet concret. I per l’altra, la seva temàtica se
centra en parodiar les sitcoms familiars i el gènere de ciència ficció, deixant la sàtira per
a episodis o gags concrets. Final Space també sorgeix de la ciència ficció, tot i que no
tendeix a parodiar-lo totalment, ja que la trama principal se centra en aquest gènere, i
són els personatges (i més concretament el protagonista) qui aporten la dosi
humorística. Per tant, tota la sèrie es podria considerar una paròdia de literació
(Harries, 2000), que tendeix a utilitzar menys els recursos ornamentals del discurs
típics de les sitcoms.
4. 3. Recursos ornamentals del discurs
Primerament, per tal de reafirmar que les comèdies animades analitzades
formen part de la sitcom, s’ha analitzat un seguit de recursos humorístics típics
d’aquest subgènere. En el procés de selecció del corpus es va aplicar el paràmetre del
format (de 20 a 25’), però també és necessari analitzar el seu compliment amb el
subgènere. Els resultats apunten que aquestes sèries els utilitzen en diferent mesura:
Bojack Horseman i Rick & Morty destaquen pel seu ús, amb un total de 419 i 231
recursos emprats. En canvi, Final Space (127), Big Mouth (113) i F is for Family (91) els
empren en menor quantitat. Destaquen, en les cinc temporades analitzades, els
running gags (191), els one liners (195), les bromes visuals (226) i les exageracions
(129).
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Frustrationroutine
routine
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0
Final Space
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Rick & Morty

80

100

Bojack Horseman

Figura 2. Recursos recurrents en la sitcom.
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L’anàlisi dels recursos més freqüents de les sitcoms demostren que el subgènere
estudiat utilitza, constantment, aquests mateixos mecanismes per generar situacions
còmiques. Totes les comèdies animades analitzades es caracteritzen (com la majoria
d’anicoms) per utilitzar, principalment, els gags visuals i les exageracions de forma més
recurrent que les sitcoms no animades, perquè l’animació permet crear situacions
surrealistes visualment i exagerar-les sense impediments. Per exemple, a “Downer
Ending” (S01E11), de Bojack Horseman, es presenta una multitud de seqüències
surrealistes on es representen crisis psicodèliques de la Sarah Lynn, el Todd i el Bojack
mentre intenten reescriure les memòries de l’actor fracassat; mentre que “Rixty
Minutes” (S01E08), de Rick & Morty, és un episodi basat en gags televisius d’infinites
dimensions que parodien sèries televisives, anuncis, programes, etcètera. Big Mouth i F
is for Family tendeixen a utilitzar estructures narratives capitulars però, tot i així,
utilitzen els recursos regularment. Tanmateix, cada producte televisiu adapta aquests
recursos recurrents a la seva narrativa i temàtica: Bojack Horseman i F is for Family
tendeixen a emprar recursos més propis de les sitcoms no animades, tals com vindrien
a ser els malentesos, els cross-purpose talking o els running gags. En canvi, Big
Mouth i Rick & Morty utilitzen recurrentment l’exageració visual i de situació, i
presenten escenaris i personatges visuals que exprimeixen les possibilitats que
l’animació ofereix14. Final Space es diferencia en gran mesura de la resta, ja que els
empra de forma molt esporàdica, però sí destaca el seu ús de running gags per part
dels personatges més còmics.
En referència als one-liners, les comèdies animades analitzades aposten per
emprar-les de formes diferents. Bojack Horseman, en primer lloc, compta amb frases
molt característiques per a cada personatge, com “Oh, fish!”, de la Princess Carolyn, o
el “Hooray!”, de Todd. Aquesta tendència és comuna en les quatre sèries. Però, a més a
més, Bojack Horseman i Big Mouth tendeixen a atorgar one-liners comuns entre tots
els personatges, que es repeteixen durant tot un episodi o durant tota la temporada15.
En canvi, la resta utilitza aquestes frases recurrents de manera personal, atorgant-les a
un personatge en concret com el “Wubba lubba dub dub”, de Rick, o el “aw, jeez”, de

Big Mouth ho treballa des dels personatges surrealistes: monstres de les hormones, genitals i objectes
antropomorfitzats (vieires, coixins, etcètera.), mentre Rick & Morty ho explota en molts aspectes, ja que
s’hi representa realitats infinites, alienígenes o monstres de tota mena.
15 Alguns exemples de one-liners repetitius i no característics d’un personatge a Bojack Horseman podrien
ser: “Aren’t you the horse from Horsin’ Around?”, repetida al llarg de la temporada; “Whaaaaa[laugh]aaat?
Get outta here!” (“Our A-Story is a ‘D’ Story”, S01E06) o “There’s always later! (“Later”, S01E12). En el cas
de Big Mouth hi ha casos episòdics, com “Wash your dicks and get ready for school” a “Pillow Talk”
(S01E06) o “You’re picturing it and we’re taling about it” a “Am I Gay?” (S01E03). També apareix com a
autocita a “Sleepover: A Harrowing Ordeal of Emotional Brutallity” (S01E04).
14
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Morty; o el “Son of a bitch!” de Frank Murphy, que poden recordar al “Duh!” de Homer
a The Simpsons (FOX, 1989-).
4. 3. 1. Intertextualitat
Els diversos tipus de relacions intertextuals són presents en tots els casos.
Tanmateix, hi ha diferències graduals en l’ús reiteratiu d’aquestes relacions. Bojack
Horseman supera a Rick & Morty, Big Mouth, F is for Family i Final Space gràcies al
seu ús recurrent d’intertextualitat de celebritats. En aquest cas és imperiós el seu ús
perquè la sèrie se centra a satiritzar el món cinematogràfic i televisiu, però,
independentment d’això, també és recurrent la menció de pel·lícules i sèries, cineastes,
actors i actrius i celebritats (amb un resultat de 241 relacions intertextuals en tota la
temporada). A banda, Bojack Horseman conté nombrosos plagis a obres artístiques
mitjançant l’antropomorfització, tals com El naixement de Venus (Sandro Botticelli,
1485-1486), La dansa (Henri Matisse, 1010) o Portrait of an Artist (Pool with Two
Figures) (David Hockney, 1972). També hi ha al·lusions a obres d’Andy Warhol,
concretament a Diamond Dust Shoes (1980) .

Figura 3. Plagi de La dansa (Henri Matisse, 1909-1910) (The State Hermitage Museum, 2020).

La resta de comèdies analitzades també utilitza aquestes relacions intertextuals,
però en la majoria dels casos és per fer referència a la cultura popular contemporània.
Rick & Morty cita algun text mitjançant una relació d’intertextualitat, en lloc
d’hipertextualitat (paròdia), al esmentar-la verbalment per burlar-se concretament
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d’allò que esmenta o utilitzar-la com a mitjà de burla per algun dels personatges16, com
quan Rick cita Rosemary’s baby (1968, Roman Polanski) per riure’s de Summer, o
Game of Thrones (HBO, 2011-2019) per riure’s de Morty.
Per altra banda, Rick & Morty, F is for Family i Big Mouth contenen al·lusions i
plagis mitjançant les referències en els noms dels episodis17, però més enllà d’això, la
tipologia de relacions intertextuals més comuna és la d’intertextualitat de celebritats o
de menció. Això no resta importància, però, a la resta de relacions que s’esdevenen en
el global de les comèdies de situació. Sí és imperiós destacar que Final Space està quasi
exempta d’aquesta tipologia de relacions intertextuals. Ara bé, la intertextualitat
genètica és quasi bé inexistent en la majoria de casos estudiats, ja que l’únic cas que
s’ha comptabilitzat d’aquesta tipologia remet a la famosa família estatunidenca dels
Kardashians.
SÈRIES
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Figura 4. Taula de les relacions intertextuals presents en la primera temporada.

Cal destacar que, en relació a les autocites, Bojack Horseman se cita mitjançant
els flashbacks o revisions de Horsin’ Around, la sitcom on treballava Bojack vint anys
enrere; mentre que Rick & Morty i Big Mouth citen, en els seus episodis, parts d’altres
entregues de la temporada. En el cas de la primera, aquesta també anticipa, en algunes
ocasions, aparicions de personatges, com els Plutonians, anunciats visualment a “M.
Night Shaym-Aliens!” (S01E04), però presentats en la trama principal a “Something
Ricked This Way Comes” (S01E09). Finalment, en els casos d’F is for Family i Final
Space hi ha alguna autocita present, però no reiterativament com els altres exemples.

16

Per tant, se citen textos des de dos vessants diferents: un, entès com una crítica o burla dirigida al text
que es cita, entenent-lo com a subjecte que rep la broma o burla, i, per altra banda, es cita un text amb la
finalitat de riure’s d’un personatge, traslladant el subjecte de burla al personatge i no al text.
17 A Rick & Morty, a banda de l’episodi “Pilot” (S01E01), la resta conté referències a llibres, pel·lícules o
sèries de televisió en tots els seus noms, però amb algun canvi que ho vinculi amb la trama argumental o la
diègesi de l’univers d’aquesta comèdia animada. F is for Family conté aquest tipus de relacions en episodis
com “The Bleedin’ in Sweden” (S01E01), al·lusió a “The Rumble in the Jungle”, el combat de George
Foreman i Muhammad Ali (1974), o “Saturday Bloody Saturday” (S01E02). Big Mouth conté aquest tipus
de cites en els episodis “Everybody Bleeds” (S01E02), que remet a una cançó del grup R.E.M (Everybody
Hurts), i “Requiem for a Wet Dream” (S01E07), que remet a la pel·lícula Requiem for a Dream (Darren
Aronofsky, 2000).
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4. 3. 2. Hipertextualitat
És important assenyalar la rellevància de la paròdia, tal com s’ha anticipat en la
temàtica. Bojack Horseman conté una paròdia de les sitcoms televisives familiars
estatunidenques dels anys noranta, així que en la construcció de la seva diègesi hi ha un
ús recurrent de la reiteració (Harries, 2000). És similar el cas de F is for Family, que
conté una paròdia de les sèries televisives policials i d’acció dels anys setanta,
anomenada “Colt Luguer” i que apareix en tots els episodis de la primera temporada.
Per altra banda, a diferència de les relacions intertextuals, les relacions
hipertextuals abunden en Rick & Morty, ja que utilitza constantment la paròdia en la
construcció de les seves trames principals. A més, ja s’ha destacat abans que els dos
personatges principals son parodies, en si mateixos, dels protagonistes de Back to the
Future (Robert Zemeckis, 1985). Aquesta sèrie es diferencia de la resta perquè utilitza,
sobretot, la incongruència i l’exageració (Harries, 2000). Per exemple, l’episodi
“Anatomy Park” (S01E03) es sustenta sobre una incongruència: en lloc de tractar-se
d’un parc d’atraccions de dinosaures com Jurassic Park (1993, Steven Spielberg), és un
parc recreatiu dins del cos d’un rodamón. Per la seva banda, “Ricksy Business”
(S01E11) inverteix l’expectativa de Titanic (1997, James Cameron): tots els assistents
esperen que el vaixell naufragui, però s’enduen una decepció en veure que el vaixell no
s’estavella contra l’iceberg. És similar el cas de Final Space, en el sentit de parodiar
temàtiques de ciència ficció. Certament, aquesta comèdia animada té elements que
recorden enormement a la saga Star Wars: el disseny de les naus, els hologrames per
comunicar-se i, fins i tot, alguns atributs físics del malvat Lord Commander remeten al
malvat dels últims episodis de la saga, Sheev Palpatine (Darth Sidious). Aquestes
relacions hipertextuals es construeixen en base a la literació, principalment.
Per últim, Big Mouth utilitza les diverses tipologies paròdiques descrites per
Harries (2000), com podria ser un dels gags de l’episodi “Ejaculation” (S01E01), on es
parodia, mitjançant la incongruència, una escena reconeguda de la pel·lícula
Trainspotting (Danny Boyle, 1996); o el cas de “Girls Are Horny Too” (S01E05), on es
parodia, mitjançant la literació, els mockumentaries. Fins i tot s’anomenen, mitjançant
mencions, sèries com The Office (U.S.A.) (NBC, 2005-2013).
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Figura 5. Relacions hipertextuals presents en la primera temporada.
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4. 3. 3. Sàtira
Les cinc sèries usen la sàtira, encara que s’observa una freqüència més elevada
en Bojack Horseman i Big Mouth. La primera tendeix a satiritzar celebritats i
personalitats del món del cinema i televisió18, a més de barrejar, en els seus gags
visuals, sàtires d’animals i comportaments propis de la societat estatunidenca. Per tant,
hi ha un equilibri entre la sàtira global i individual, perquè no només busca riure’s
d’aquestes celebritats, sinó també del tarannà de la societat contemporània. La segona
també juga aquesta carta perquè, encara que se centra en l’univers propi de la pubertat,
té personatges com un fantasma de Duke Ellington. És important ressaltar que la idea
original sorgí de l’adolescència dels creadors, per tant, es tracta d’una sàtira sobre la
seva pròpia vida i desenvolupament. És per aquest motiu que, a part de la llarga llista
d’elements satiritzats, cal destacar la sàtira cap als jueus (perquè un dels creadors
procedeix de família jueva). Per contra, Rick & Morty es decanta més per riure’s
d’empreses19 i de l’entorn adolescent de la Summer i el Morty; mentre que F is for
Family fa referència a molts elements, tendències i valors propis dels anys setanta. És
per això que es representa vívidament el racisme i sexisme de l’època, satiritzant-los.
Final Space mostra uns resultats molt més menors, ja sigui perquè la seva temàtica de
ciència ficció obvia en gran mesura la realitat terrícola, o per el poc ús dels ornaments
humorístics.
Individual
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Figura 6. Representació gràfica de la sàtira present en la primera temporada.

Quentin Tarantino és satiritzat, a “One Trick Pony” (S01E10), com a una taràntula. Se l’anomena
“Tarantulino”.
19 Mister Needful, la representació del diable, acaba convertint-se en algú que recorda molt a Steve Jobs. A
més, la seva empresa, n33dful.com, remet a la idea d’Apple (“Something Ricked This Way Comes”,
S01E09).
18
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4. 3. 4. Ironia
La ironia ha estat una variable complicada d’analitzar per la seva complexitat a
l’hora de fer una lectura exacta, ja que intentar llegir la significació contrària pot portar
a conclusions fal·lacioses. Tanmateix, s’ha detectat un alt grau d’utilització de la ironia.
Primerament, la lectura de les ironies discursives és més evident, i totes les comèdies
animades analitzades es caracteritzen per utilitzar-la en els seus episodis. Cal destacar
que, en moltes ocasions, els personatges principals i secundaris utilitzen el sarcasme
per riure’s d’altres des de la teoria de l’humor de la superioritat. Així doncs, aquestes
situacions s’han quantificat dins de la ironia discursiva, donat que no s’havia
contemplat una variable pel sarcasme. La diferència entre ambdós conceptes rau en la
intencionalitat latent20, però aquesta singularitat no ha estat diferenciada en els
resultats.
En referència a la ironia situacional, aquesta ha estat molt més abundant en les
primeres temporades de totes les comèdies animades analitzades per la seva vinculació
amb les situacions extraordinàries de les sitcoms. Per tant, és palesa la presència
d’ironies de situació a l’hora de generar-les. En la primera temporada de Rick & Morty
destaca gràcies a la possibilitat, no només de l’animació, sinó de la seva inclusió de
realitats infinites dins de la diègesi de la comèdia animada. Episodis com “Lawnmower
Dog” (S01E02) o “M. Night Shaym-Aliens!” (S01E04), per exemple, només són
possibles gràcies a aquest fet: el primer sotmet a la humanitat al poder dels gossos,
mentre que el segon implica una simulació, dins d’una simulació, dins d’una
simulació. Big Mouth també segueix aquest patró, perquè en episodis com “Everybody
Bleeds” (S01E02), l’Estàtua de la Llibertat (Gustave Eiffel, 1886) és qui explica a Jessi
la complexitat de ser dona i les desigualtats que es trobarà quan sigui adulta.
L’ambigüitat irònica també és abundant en les cinc sèries, perquè els
personatges entren en conflicte i tenen la capacitat d’intercanviar arguments per tal de
capgirar a favor seu la raó (i més en un món animat amb infinites possibilitats
argumentals). Tot i això, no és un tipus d’ironia recurrent, ja que no és present en tots
els episodis de totes les comèdies animades.
La ironia socràtica també té presència dins dels episodis analitzats, perquè és
emprada per quasi tots els personatges. En cada episodi és comú trobar algun moment
on un personatge juga amb el fingiment o sinceritat incompleta, però cal aclarir que és
més típica d’alguns personatges en concret, encara que no exclusiva. Un exemple còmic

El sarcasme pot entendre’s com la utilització de la ironia discursiva amb intencionalitat punyent, així
que son conceptes molt vinculats.
20
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de Bojack Horseman és quan Bojack arriba a casa de la família de Diane, una família
vietnamita-estatunidenca que parla perfectament l’anglès, però ell diu que no els entén
si no parlen en anglès (“Live Fast, Diane Nguyen”, S01E05). Big Mouth presenta un
exemple d’ironia socràtica personalitzat: és el cas d’Andrew, que en la seva
efervescència puberal menteix reiteradament per aconseguir intimitat i masturbar-se.
La ironia de doble descodificació implica, moltes vegades, certs coneixements de
l’espectador a l’hora de realitzar la lectura en clau irònica. Un exemple podria ser una
frase de Mauree, la filla petita de la família Murphy, a F is for Family: “Daddy always
says that moms only work when the husband is in jail” (“Saturday Bloody Saturday”
[S01E02]), que, llegit en el context de la sèrie vol dir que, als anys setanta, era normal
pensar que la “feina digna” de les dones era la d’ama de casa. Així doncs, la ironia de
doble descodificació s’empra en les sèries analitzades, tot i que no és tan freqüent com
la resta de tipologies d’ironia.
Les ironies dramàtiques també tenen presència en tots els casos analitzats. Ara
bé, tant a Bojack Horseman, Final Space com a F is for Family, hi ha matisos
importants de dramedy i, per tant, busquen més el fet de generar una emoció en el
receptor i causar intriga per les trames capitulars. En el cas de Rick & Morty s’utilitza,
moltes vegades, per evidenciar les decisions estúpides d’en Jerry, així com per
presentar-lo, davant l’audiència, com un fracassat, encara que el personatge procuri no
fer-ho evident. Final Space també ho aprofita per potenciar que Gary és un heroi
maldestre. I, en el cas de Big Mouth, evidencia, enormement, la complexitat de la
pubertat, així com també es fa servir per recalcar les estructures i relacions familiars a
la qual s’ “enfronten” els preadolescents, per donar-li més comicitat.
Les ironies estètiques apareixen esporàdicament a Bojack Horseman, durant els
gags visuals, perquè, tal com està plantejada la diegesi, els animals antropomorfitzats
no responen a una ironia estètica21. No obstant això, cal destacar que hi ha un
personatge construït d'acord amb aquest recurs: a “Horse Majeure” (So1E09), apareix
Vincent, un personatge que, en realitat, són tres nens, l’un damunt de l’altre, coberts
per una llarga gavardina. L’únic que se n’adona de l’artifici és Bojack, mentre Princess
Carolyn comença una relació sentimental amb el Vincent. En el cas de Rick & Morty i
Final Space les ironies estètiques són enormement abundants, tot i discriminar
aquelles que es situarien dins de la diegesi creada en la comèdia animada. Un exemple
clar, i que fins i tot Rick i Morty comenten, és present a “M. Night Shaym-Aliens!”

Ara bé, si s’analitzés des de la perspectiva de les lleis físiques que regeixen la realitat palpable, i es deixés
de banda l’animació i la creació de l’univers d’aquesta comèdia animada, els mateixos animals
antropomorfitzats podrien considerar-se una ironia estètica.
21
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(S01E04). En aquest episodi, Rick fa reflexionar a Morty sobre el fet que es troben dins
d’una simulació perquè una torrada viu dins d’una torradora (entesa com una casa) i
condueix una torradora (entès com un cotxe). També abunda a molt altres episodis, tot
i que cal destacar la persecució entre el Rick i Morty de la dimensió C-137 i els altres
Ricks i Mortys per diverses dimensions, on hi ha butaques que seuen damunt de
persones, truquen a través de pizzes i demanen telèfons com a menjar a domicili 22. Per
la seva banda, Final Space destaca per utilitzar ironies estètiques a l’hora de parodiar
les forces antagòniques des de la incongruència, ja que no és comú en el gènere sci-fi
trobar missatges i pancartes referents al calendari terrestre.

Figura 7. Ironia estètica present en l’episodi “Chapter 5” (S01E05) de Final Space.

En el cas d’F is for Family, la ironia estètica no és molt recurrent, ja que és una
comèdia animada bastant fidedigna a les normes físiques del que s’entén per realitat.
Ara bé, aquest cas no impedeix l’ús de la ironia estètica. Big Mouth, en canvi, sí es
caracteritza pel seu ús recurrent: Maury i Connie són dos monstres de les hormones
antropomorfitzats, i també hi apareixen altres tipus d’objectes, genitals i aliments que
corresponen a aquest recurs irònic. S’han comptabilitzat, en aquest cas, ironies
estètiques que no apareixen com a quelcom corrent, sinó que són estranyes per als
personatges. Aquesta discriminació exclou en el recompte als monstres de les
hormones, perquè també s’han discriminat els animals antropomorfitzats de Bojack
Horseman; les còpies de Rick a Rick & Morty; els animals antropomorfitzats i
alienígenes zoomorfitzats de Final Space.

Els diversos elements d’aquesta ironia estètica van variant al llarg del capítol; s’intercanvien els rols de
mobiliari, aliment, aparell de comunicació, etc.
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Finalment, l’autoironia és més present en Rick & Morty, Final Space i Big
Mouth que en Bojack Horseman i F is for Family. La primera conté autoironies en deu
dels seus onze episodis, la segona l’utilitza en tots els episodis perquè el protagonista
l’empra per riure’s d’ell mateix, mentre que Big Mouth presenta autoironies en tots els
seus episodis gràcies a personatges com l’Andrew i Coach Steve, que tenen una gran
falta d’autoestima. Bojack Horseman només en conté en set dels dotze episodis de la
seva primera temporada, mentre F is for Family ho fa en quatre del sis. Com s’ha
anticipat, els personatges que més tendeixen a riure’s d’ells mateixos són els secundaris
que juguen el rol d’ajudants o arxienemics còmics. Encara que, cal destacar, que la
Summer, de Rick & Morty, i el Kevin, d’F is for Family, tot i tenir tenen tendència a
emprar-la, no queda clar si en són plenament conscients.
El còmput total d’ironies presents en les comèdies animades analitzades
demostra que les ironies de situació són les més comunes, ja que ajuden a crear les
situacions adients típiques de les sitcoms. Per altra banda, les ironies dramàtiques
també són recurrents per la utilització de drama dins de les trames principals i
subtrames, fet que permet la hibridació de diversos gèneres.
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Rick & Morty
AUTOIRONIA

IRONIA ESTÈTICA

IRONIA DRAMÀTICA

IRONIA DE DOBLE DESCODIFICACIÓ

F is for Family

Big Mouth

Final Space

13 31 15 30 12

13 23 7 16 14

40

41

43

84

55

18 18 23 20 5

IRONIA SOCRÀTICA

19

36 14 23 14

AMBIGÜITAT IRÒNICA

19

36 12 15 19

IRONIA DE SITUACIÓ

63

IRONIA DISCURSIVA

66

102

40

47

97

49

22 29 22

Figura 8. Recompte total de les ironies en la primera temporada.
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4. 3. 5. Jocs de paraules i altres recursos verbals
Totes les comèdies animades analitzades utilitzen els recursos verbals de
manera molt distingida, perquè en el cas de Bojack Horseman es tendeix a fer broma
mitjançant els animals23. Tanmateix, a Rick & Morty també s’utilitzen jocs de paraules
puntuals com a Bojack Horseman, que són recurrents, fins i tot, fora de les comèdies
animades. En tot cas, a Rick & Morty es tendeix molt a inventar paraules amb fonètica
graciosa i incongruent, que reforça la diègesi surrealista sustentada per la possibilitat
d’infinites realitats. Per contra, a F is for Family se’n troben un total de cinc al llarg de
tota la temporada; mentre que Final Space s’identifiquen 10, un fet indicador de la seva
escassetat en aquestes dues sèries. Big Mouth en conté disset i la majoria giren en torn
a bromes sexuals.

Bojack Horseman

Rick & Morty

F is for Family

Big Mouth

Final Space

Figura 9. Gràfic visual sobre els jocs de paraules emprats en les comèdies animades.

4. 4. Implicació de les teories de l’humor
Finalment, cal destacar la presència de les teories de l’humor en totes les
variables estudiades. La teoria més recurrent i que, gràcies a l’animació és la més
present amb diferència, és la teoria de la incongruència. Mitjançant l’exageració, però
no només visual, sinó també verbal, les cinc sèries remeten a incongruències que
capgiren les expectatives dels espectadors i espectadores. Tanmateix, aquesta teoria no
és només present en les exageracions, sinó que també és rellevant en multitud de

A “Bojack Hates the Troops” (S01E02), un ós subjecta un cartell on hi posa “It’s unbearable”, fet que juga
amb la paraula anglesa que designa el mateix animal (bear).
23
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situacions, converses o personatges, com Jay i Coach Steve (Big Mouth), Gary i KVN
(Final Space) o Todd i Mister Peanutbutter (Bojack Horseman). En total, aquesta
teoria es pot reconèixer en 714 moments de les cinc temporades analitzades.
Per altra banda, la següent teoria més present en el volum d’episodis analitzats
és la de la superioritat. Aquesta remet a la idea del riure provocat per un sentiment de
major competència davant d’una persona o situació. En el còmput global, la teoria
incideix en 422 ocasions, però la majoria d’elles respon a interaccions humorístiques
entre els personatges: Rick (Rick & Morty), Maury (Big Mouth), Frank Murphy (F is
for Family) i Lord Commander (Final Space) personifiquen aquest exemple, perquè,
com s’ha destacat anteriorment, solen riure’s reiteradament d’altres personatges, tant
és si són propers a ells o si els veuen com a enemics. Per tant, és poc freqüent detectarla en les relacions intertextuals i hipertextuals o en els recursos típics de les sitcoms.
Per contra, la teoria de l’alleujament o alliberament psicològic sí respon a
aquests recursos. Per exemple, és molt comú detectar-la en els gags visuals o en
situacions d’empatia amb els personatges de la sèrie. Però, retornant a les interaccions
humorístiques entre personatges, no necessàriament estan relacionades a la teoria de la
superioritat, sinó que, en algunes ocasions, també ho fan des de les altres dues teories,
ja sigui per retornar una burla des de la incongruència, o des de la sinceritat més
alleujadora.
SÈRIES
Bojack Horseman
Rick & Morty
F is for Family
Big Mouth
Final Space

Superioritat Incongruència Alliberament psicològic TOTAL
57
146
49
150
211
82
59
88
53
73
166
101
83

103

57

252
443
200
340
243

422

714

342

1478

250
200
150
100
50
0
Bojack Horseman

Rick & Morty

Superioritat

F is for Family

Incongruència

Big Mouth

Final Space

Alliberament psicològic

Figures 10 i 11. Recompte final de la presència de les teories de l’humor en la primera temporada.
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5. CONCLUSIONS
Una vegada conclòs el corpus empíric de la investigació, és possible plantejar-se
el grau d’aproximació i certesa a les hipòtesis plantejades inicialment. Però, abans
d’aprofundir en cadascuna d’elles, és necessària una reflexió en vers la naturalesa
d’aquesta investigació. Com s’ha ressaltat en vàries ocasions, l’humor i la comicitat són
formes d’entreteniment i comunicació humana, però que en la seva funció catàrtica
provoquen un distanciament o separació amb l’objecte de mofa i, per tant, estan
subjectes a un seguit de condicions subjectives que es veuran afectades per l’individu
involucrat: qui riu, ho fa per un seguit de qüestions que tindran alts components
d’índole subjectiva. Això també implica un trontoll en les capacitats comprensives en
referència a la subtilesa dels recursos humorístics, tals com la sàtira o la ironia. Així
que, resumidament, és necessari tenir sempre en ment que les conclusions extretes
d’aquesta investigació responen a la suma d’informació present en el marc teòric i les
capacitats derivades de l’autoria, en el sentit que els resultats poden veure’s afectats per
les limitacions de qui ho investiga. És per això que s’ha procurat, com és imperiós en la
recerca científica, comprendre el marc empíric amb la major objectivitat possible, tot i
que la temàtica sigui intricada i laberíntica, en termes d’equanimitat. Les següents
conclusions es presenten en un relat estructurat en subapartats a través de les hipòtesis
plantejades, on cada bloc d’informació evidenciarà la veracitat d’una de les deduccions
proposades en l’inici de la investigació.
5.1.

Les comèdies animades de prime time i la hibridació de
gèneres

La escrupolosa tria de la mostra a analitzar ja ha contemplat considerar aquelles
comèdies d’animació de prime time que perllonguin en el temps i que, per tant, son
produccions exitoses. Bojack Horseman (Netflix, 2014-2020) emeté els seus episodis
finals durant el gener de 2020, finalitzant amb la sisena temporada. Rick & Morty
(Adult Swim, 2013-) actualment està en procés d’emissió de la seva cinquena
temporada. També es preveuen més estrenes per l’any 2020: F is for Family (Netflix,
2015-) i Big Mouth (Netflix, 2017-) estrenaran les seves quartes temporades
respectivament, mentre que Final Space (Netflix, 2018-) estrenarà la tercera. Per tant,
això denota que aquesta anàlisi ha estudiat les característiques de comèdies d’animació
de prime time que son referencials en el subgènere a dia d’avui. És important destacarho perquè totes les anicoms d’aquesta investigació hibriden gèneres en la seva temàtica
en forma de paròdia, fet que obre pas al dialoguisme entre textos de diferents gèneres i
classes. Aquestes, ja de per sí, es caracteritzen per mixturar animació i comèdia, però,
també per combinar la comèdia i altres gèneres mitjançant relacions intertextuals i
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hipertextuals. Com s’ha demostrat en el marc empíric, totes elles inclouen en la seva
temàtica altres gèneres introduïts a través de la paròdia: Rick & Morty i Final Space
contenen ciència ficció, i la primera també inclou elements de la sitcom familiar, com
ho fan F is for Family i Big Mouth. Per altra banda, Bojack conté elements de palcom, i
constantment utilitza la paròdia de literació (Harries, 2000) mitjançant el seus gags de
flashback rememorant la sèrie fictícia de Horsin’ Around. Aquestes hibridacions
genèriques permeten que les comèdies animades de prime time no perdin el seu
caràcter comentarista, analista i crític en vers la televisió, tal com concloïa Gómez en la
seva tesi (2012). Per tant, aquest subgènere segueix apostant per no crear històries
noves, sinó que es caracteritza per comentar, des de l’humor textos, gèneres i formes
culturals ja existents.
5.2.

Els ornaments humorístics

En el còmput total es visualitza clarament que aquestes comèdies animades de
prime time apliquen, en major o menor mesura, diverses tipologies de recursos per tal
d’enriquir la seva comicitat. Com s’ha plantejat en el marc empíric, cadascuna opta pel
seguit de recursos que enalteixin l’humor implícit per a l’espectador. Alguns d’aquests
recursos són fruit de les convencions i estratègies estilístiques, sintàctiques i narratives
de les sitcoms, fet que permet a les anicoms nodrir-se i adoptar-les parcialment en la
seva construcció del relat. Més enllà dels recursos transtextuals estudiats en aquesta
investigació (intertextualitat i hipertextualitat), s’ha demostrat una gran presència
d’ornaments humorístics com la sàtira i la ironia.
Recursos Transtextualitat Hipertextualitat Sàtires Ironies Jocs de paraules TOTAL
SÈRIES
Bojack Horseman
419
241
63
121
251
62
1157
Rick & Morty
231
120
71
55
327
32
836
F is for Family
91
39
21
20
183
5
359
Big Mouth
113
150
40
108
314
17
742
Final Space
127
11
10
5
190
10
353

3447
Figura 12. Recompte total dels recursos humorístics emprats en les comèdies animades.

Cal destacar que la comptabilització d’altres, com els jocs de paraules, no s’han
categoritzat específicament més enllà del seu recompte a causa de certes limitacions de
la recerca. Tanmateix, això demostra en gran mesura que és profitós dedicar temps i
esforços a aquest tipus d’investigacions, perquè l’entramat narratiu, estilístic i sintàctic
de l’humor requereix gran atenció en el seu anàlisi.
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Una conclusió a extreure d’aquesta recerca és la necessitat d’un coneixement
profund en diverses disciplines per a una comprensió total de l’humor latent, a priori,
per a l’espectador. Per tant, tal com Palmer (1994) i Siurana (2015) anticipen, és
primordial conèixer a fons, i des de diverses perspectives acadèmiques, les dimensions
de l’humor per captar-ne tota la seva riquesa.
La quantificació dels recursos no és suficient per entendre l’abundància
humorística. Per això, des de l’anàlisi qualitatiu d’aquests, les conclusions a extreure
son que les comèdies d’animació per adults de prime time segueixen potenciant una
actitud crítica mitjançant comicitat i mordacitat davant de tendències socials
contemporànies, sobretot mitjançant l’ús de la sàtira. Per contra, la ironia és una figura
retòrica que s’utilitza més en l’àmbit diegètic, en el sentit que és un recurs molt vàlid
per a crear situacions i relacions entre personatges que derivin cap a donar a entendre
el contrari del que s’espera o es diu. Gran part de l’humor d’aquest subgènere ve donat
per capgirar convencions i estratègies de la ficció; i encara es potencia més quan es
converteixen en hipertextos o paròdies.
5.3.

Intertextualitat i hipertextualitat

És cabdal posar especial atenció a la transtextualitat i, concretament, la
intertextualitat perquè són eines fonamentals emprades en el discurs d’algunes de les
comèdies animades per adults de prime time, com s’ha vist en l’anterior apartat. Això
no obstant, a algunes sèries no pesa tant la importància de la transtextualitat com de la
intertextualitat. És el cas de Final Space, que es distancia de la resta de comèdies
animades analitzades. Tot i així, aquesta no queda exempta de relacions hipertextuals,
perquè parodia en la seva temàtica multitud de sèries i pel·lícules de ciència ficció. Això
demostra que no necessàriament és dictatorial la presència de totes les diverses
relacions transtextuals de Genette (1989).
En primer lloc, és necessari informar que les cites, enteses per Genette (1989)
com el mètode més explícit i literal d’intertextualitat, no són presents en les comèdies
animades de prime time analitzades perquè no hi ha inclusió de material original. Per
tant, s’han comptabilitzat les mencions a altres textos. Aquestes mencions, juntament
amb la resta d’al·lusions, plagis i relacions intertextuals de celebritats, en la majoria
dels casos contemplats, són recurrents i la majoria fan referència a productes o
tendències de la cultura popular contemporània.
No només mitjançant les relacions intertextuals, sinó també amb l’ús de la resta
de relacions hipertextuals, les anicoms nodreixen el seu discurs de crítica, en la majoria
dels casos, on s’incita a reflexionar sobre allò parodiat. A part de les capacitats dels
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televidents, una conseqüència evident d’aquesta tendència és la seva vinculació amb
l’humor del postmodernisme: l’espectador riu d’allò que s’interpreta correctament.
Concretament, hi ha una recompensa directa quan es tenen els coneixements i
capacitats de reconèixer l’al·lusió o connexió, vincular els hipertextos (les comèdies
animades que visualitza) amb l’hipotext corresponent.
També és necessari incidir en la citació televisiva per la naturalesa d’aquesta
recerca. L’única sèrie on els personatges no apareixen veient la televisió és a Final
Space; la resta conté gags on es visualitza la forma principal d’entreteniment de les
famílies o grups d’amics. Bojack Horseman dedica gran part de la seva temàtica al món
televisiu, i la majoria d’autocites provenen de la sitcom que remememora el seu
protagonista Bojack, Horsin’ Around. Tanmateix, també hi ha un gran nombre de
referències a programes d’altres tipologies, com el talk show, on es satiritza mitjançant
un programa recurrent dins de la sèrie: Excess Hollywood, presentat per un personatge
anomenat “A Ryan Seacrest Type”, satiritzant al locutor de ràdio Ryan Seacrest. Rick &
Morty té, fins i tot, un episodi dedicat a la televisió (“Rixty Minutes” [S01E08]); mentre
F is for Family conté una nombrosa quantitat de gags televisius de “Colt Luger”, una
paròdia de les sèries d’acció dels anys setanta. Per la seva banda, Big Mouth hi fa
referència a la televisió en capítols com “Am I Gay?” (S01E02) mitjançant un
flashforward, on Nick es converteix en un creador de shows televisius, sàtira del seu
creador Nick Kroll. Per tant, és possible concloure que aquest subgènere es caracteritza
per referir-se constantment a sí mateix i al context televisiu, i segueix considerant-se
com un dels principals exponents de la televisió hiperconscient (Gómez, 2012).
5.4.

Rols estereotipats

Les comèdies animades analitzades fomenten els rols estereotipats, com s’ha
anticipat en les hipòtesis. Primerament, com és evident, en tots els casos, els
personatges poden partir de determinats estereotips, semblances o trets distintius
(físics i psicològics) de personatges famosos, però en aquesta investigació no s’ha
considerat plagi, sinó paròdia o sàtira. És el cas de personatges com Rick (Rick &
Morty), Diane (Bojack Horseman), Duke Ellington (Big Mouth) o Lord Commander
(Final Space), explicats ja anteriorment. Més enllà d’aquests casos determinats, la resta
de personatges també responen a rols estereotipats per tal d’estalviar trames narratives
innecessàries per a la descripció de personatges, fet característic de la comèdia
audiovisual de ficció. Cal destacar que casos com els de Bojack Horseman fomenten
encara més els estereotips en vers als seus personatges antropomorfitzats perquè els
doten d’elements físics i psíquics arquetípics del comportament d’aquella espècie. Per
exemple, en la primera temporada, Princess Carolyn respon molt més a estereotips
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mesclats (dona adulta treballadora i gata) enlloc de desenvolupar una trama narrativa
per a la construcció de personatge. Aquest fet és comprensible perquè ofereix la
possibilitat de construir personatges que responen a un seguit d’estereotips per tal de
representar un ampli espectre d’espectadors que respongui no només amb l’espectre
d’edat, sinó també amb el seu grau de maduresa.
Crida l’atenció com l’humor es reserva als personatges identificats amb el gènere
masculí, independentment de la teoria de l’humor que suscitin (que es desenvoluparà
en el següent punt). Els personatges femenins en els comèdies animades de prime time
analitzades tenen poca incisió humorística, però no és inexistent. Aquesta dinàmica de
rols, ja apuntada per Gómez (2012) en la seva tesi, es reforça en aquesta investigació
perquè, dins de les comèdies animades analitzades que responen al nucli familiar, es
pot concloure que les mares (Sue a F is for Family, Beth a Rick & Morty i, fins i tot,
Barbara a Big Mouth) compensen la caracterització negativa dels seus marits (Frank a
F is for Family, Jerry a Rick & Morty i Marty a Big Mouth) mitjançant racionalitat,
responsabilitat i intel·ligència. Per contra, els personatges masculins d’aquestes sèries,
siguin pares o no, responen a les tipologies de personatge còmic de David Grote (1983):
que són l’innocent (the innocent), el tonto (the fool) i el canalla (the scoundrel), que
s’ampliarà en la següent conclusió, però que responen a estereotips.
Finalment, fora del nucli familiar, cal destacar un seguit de personatges
estereotipats que representen la contrarietat per tal d’aportar comicitat, com la figura
del pare en la sitcom tradicional: Gary (Final Space) és retratat com l’antiheroi per
antonomàsia, ja que no soluciona conflictes, és maldestre i infantil. H.U.E. i KVN (Final
Space) són robots amb intel·ligència artificial, però lluny de ser calculadors i distants,
solen aportar contestacions i comportaments incongruents amb la seva “naturalesa
robòtica”, més típics d’éssers humans. Això denota que, fora del nucli familiar de les
sitcoms, els personatges (masculins, sobretot) també estan ideats en base a estereotips
per tal de facilitar la narrativa, però aquests clixés solen capgirar les característiques
ideals o que es troben en la realitat, dotant als personatges d’actituds i atributs còmics.
5.5.

Personatges alineats a teories de l’humor

L’anàlisi de personatges s’ha limitat a un nombre màxim de cinc protagonistes,
ja que el marc metodològic s’ha centrat en delimitar sèries que responguin a les
convencions narratives de la sitcom, on principalment es fonamentava per un nucli
familiar format per aproximadament aquest nombre d’individus.
En tres casos, els protagonistes primaris (dins dels cinc analitzats per sèrie)
s’identifiquen clarament amb la teoria de la superioritat i que podria vincular-se a una
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tipologia de personatge canalla (Bojack Horseman, Rick & Morty, F is for Family) per
diversos motius. Primerament, i en relació a l’aplicació de les teories dins de la diegesi,
perquè són els qui l’han aplicada més amb diferència de la resta de personatges: els
tres, en total, es riuen d’altres interlocutors 173 vegades. Fins i tot, aquests
protagonistes personifiquen un dels arguments de Plató a Filebo amb els quals
rebutjava el riure: “La diversión es un tipo de malicia hacia las personas de las cuales
nos reímos porque vemos en ellas algún tipo de defecto o vicio, especialmente la
ignorancia. Es malicioso complacerse por las desgracias del otro” (Siurana, 2015).
També, aquests personatges encarnen els motius pels quals els filòsofs representats
d’aquesta teoria rebutjaven l’humor; són tres personatges que, en la majoria d’ocasions,
emprenen el riure per riure’s dels defectes o vicis d’altres, i adopten una forma de riure
maliciosa. Tanmateix, el riure de superioritat del dèbil sobre el poderós pot resultar
moralment comprensible, mentre que el riure del poderós sobre el dèbil, en canvi,
sempre resulta moralment rebutjable. Això implica que, tot i que Bojack (Bojack
Horseman) i Frank (F is for Family) siguin dos fracassats en la seva vida laboral i
personal, igualment són maliciosos perquè es riuen de “dèbils” en la majoria
d’ocasions, com ho fa Rick (Rick & Morty). És indubtable atorgar també aquesta teoria
a altres personatges que no formen part d’aquesta anàlisi, i que ja s’han presentat en els
resultats del marc empíric, com seria el cas dels monstres hormonals de la sèrie Big
Mouth.
Pel que fa a la teoria de la incongruència, s’hi poden categoritzar un total de vuit
personatges analitzats perquè responen a tipologies de personatge innocent o tonto
(Bojack Horseman: Todd i Mr. Peanutbutter; Rick & Morty: Jerry i Morty Smith; F is
for Family: Kevin Murphy; Big Mouth: Jay Bilzerian, i Final Space: Gary Goodspeed i
KVN); perquè són personatges que tenen tendència a patir o a provocar canvis
inesperats i incongruents, que sorprenen de manera sobtada. Això suscita a
l’espectador una certa expectativa sobre com acabarà i, en el moment culminant,
l’expectativa s’esvaeix. És per això que aquests personatges responen tan clarament a la
teoria, perquè les seves accions i diàlegs s’ideen per generar contrastos provocadors de
riure. Tanmateix, és absolutament evident l’existència de personatges ideats a partir
d’aquesta teoria més enllà dels analitzats que no protagonitzen les sèries, sinó que les
seves aparicions són puntuals. Això permet la intrusió de major comicitat en les
convencions narratives mitjançant ironies situacionals: els protagonistes, ja ideats per
entrar en aquest tipus de situacions, es topen amb personatges desconeguts que
dificulten encara més la conclusió del conflicte inicial.
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Per altra banda, la teoria de l’alliberament psicològic no és tan atorgable als
personatges com la resta, perquè tal com es descriu a l’Standford Encyclopedia of
Philosophy aquesta teoria contempla: “an hydraulic explanation in which laughter does
in the nervous system what a pressure-relief valve does in a steam boiler” (Morreall,
2016). Aquest fet guarda poques semblances amb les tipologies de trets descriptius i
distintius de persones o personatges, que no son equiparables a la definició del riure
com a alleujament per la tensió nerviosa o psíquica per assegurar un restabliment de
l’equilibri.
5.6.

Les teories de l’humor en la narrativa

En les hipòtesis s’apuntava que les comèdies animades per adults de prime time
barregen les diferents teories de l’humor en la seva narrativa, en lloc de centrar-se en
una única. La certesa d’aquesta hipòtesi és demostrable mitjançant l’anàlisi quantitatiu
de les temporades, ja que la tendència és similar en tots els casos, independentment de
la seva durada i temàtica. Tot i que els resultats apuntin a la incidència clara de la teoria
de la incongruència en totes les comèdies animades analitzades, això no implica que
sigui l’única rellevant. De fet, la implicació de les teories és raonable en tots els casos:
Bojack Horseman parodia la indústria televisiva i cinematogràfica des d’una
perspectiva

humorística

molt

incongruent

que,

a

sobre,

barreja

animals

antropomorfitzats en la seva narrativa sense donar arguments per la suspensió de la
credibilitat. Rick & Morty destaca per la seva relació amb la teoria de la superioritat,
perquè el seu personatge principal està ideat com a l’ésser humà més llest de tots els
multiversos o com a una deïtat científica, però els seus resultats s’equilibren, tot i la
major presència de la teoria de la incongruència, perquè l’humor té incisions més enllà
de la construcció del personatge protagonista. F is for Family recull també uns
resultats similars a les anteriors, a causa del seu personatge principal que remet a la
teoria de la superioritat, però també respon a un equilibri de les teories. Big Mouth és
l’única on la teoria de l’alliberament psicològic pren major força, tot i que aquest
resultat podria venir derivat a la seva temàtica: al tractar la sexualitat,
desenvolupament corporal i altres temes de la pubertat, que podrien considerar-se tabú
a dia d’avui en diverses societats. Tanmateix, investigadors en comunicació sanitària
han estudiat el potencial de l’entreteniment per a l’educació i l’alfabetització sobre
educació sexual entre els adolescents (Moyer-Guse, 2008), i això podria implicar un
canvi en la percepció humorística de la sèrie si és una font viable per a una educació
sexual integral pels adolescents. Cal tenir en ment que és una comèdia animada de
prime time que aposta per una temàtica diferent i controvertida, però si s’augmentés el
nombre de produccions sobre sexualitat per a adolescents que fomentessin un canvi
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positiu, també canviaria la forma de riure sobre aquests continguts. En canvi, el cas de
Final Space és gairebé contrari; aquesta comèdia animada no inclou l’humor
primordialment en la seva temàtica, sinó que el reserva per a un seguit de personatges,
fet que recorda a pel·lícules com Guardians of the Galaxy (James Gunn, 2014). Això
permet una hibridació de gèneres sense necessitat d’incisió en la narrativa (en gran
mesura), perquè la temàtica i els fets ocorreguts segueixen els patrons de la ciència
ficció, reservant l’humor per a la construcció de personatges i el seu rol dins de la
narrativa. Per tant, els resultats presenten una presència de les tres teories més o
menys equilibrada, i això es deu a les diverses interaccions entre personatges i la seva
intencionalitat a l’hora de riure’s els uns dels altres. Per acabar, és una comèdia
animada que empra l’humor de manera diferent de la resta, reservant-lo principalment
per al personatge protagonista i així distingir-lo com a “antiheroi”.
Finalment, cal destacar que aquest equilibri sustenta una ètica humorística
neutral tirant cap a positiva, perquè respon en gran mesura a la teoria de la
incongruència i només abusa de la teoria de la superioritat en la creació de personatges,
el seu caràcter i com interactuen amb la resta. El riure aporta un bé a la societat que
normalment és menyspreat a causa del desconeixement, així que és essencial analitzar
la seva presència en els mitjans de comunicació per tal d’assegurar una alfabetització
humorística que sigui beneficiosa per a les persones. L’humor, emprat des de la
consciència i l’ètica, pot ser una de les claus per construir una comunicació més distesa
que permeti la discussió d’arguments i revisió de l’entreteniment per tal de conformar
una societat més justa.
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7. ANNEXOS

7. 1. Fitxes tècniques i llistat d’episodis

Bojack Horseman
Format: palcom
Cadena o plataforma: Netflix
Data inicial d’emissió: 22 d’agost de 2014
Número de temporades: 6
Número total d’episodis: 78
Duració de l’episodi: 25 min.
Creador/a: Raphael Bob-Waksberg
Protagonistes: Will Arnett (Bojack), Alison Brie (Diane), Aaron Paul (Todd), Amy
Sedaris (Princess Carolyn), Paul F. Tompkins (Mr. Peanutbutter).
Resum argumental: Bojack Horseman presenta un univers paral·lel a la ciutat de
Hollywood on els personatges són animals antropomorfitzats i humans. Bojack és un
cavall que va tenir un gran èxit gràcies al seu protagonisme en la sitcom dels anys
noranta Horsin’ Around. En l'actualitat és un cavall adult deprimit i nostàlgic que
sempre està buscant la manera de transcendir, ja que tem caure en l'oblit. Cada episodi
és una lluita de Bojack per ser feliç a Hollywood: un nou programa, reactivar la seva
carrera, fer un duet amb un famós, guanyar molts diners per una pel·lícula, etc. Aviat
Bojack s'adona que el seu desig sempre s'està esvaint. Per tant, el protagonista és un
etern infantiloide que sempre està ebri o drogat. La resta de personatges principals
procura ajudar a en Bojack amb tot allò que l’impedeix ser feliç, però sol llegir
malament les situacions a causa del seu egoisme, tot ferint a qui l’envolta.
Llistat d’episodis analitzats:
S01E01: “Bojack Horseman: The Bojack Horseman Story, Chapter One”
S01E02: "Bojack Hates the Troops"
S01E03: "Prickly Muffin"
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S01E04: "Zoës and Zeldas"
S01E05: “Live Fast, Diane Nguyen”
S01E06: “Our A-Story Is A 'D' Story”
S01E07: “Say anything”
S01E08: “The Telescope”
So1E09: “Horse Majeure”
S01E10: “One Trick Pony”
S01E11: “Downer Ending”
S01E12: “Later”

Rick & Morty
Format: sitcom de ciència ficció
Cadena o plataforma: Adult Swim
Data inicial d’emissió: 2 de desembre de 2013
Número de temporades: 4
Número total d’episodis: 37
Duració de l’episodi: 22 min.
Creador/a: Justin Roiland i Dan Harmon
Protagonistes: Justin Roiland (Rick/Morty/Mr. Meeseeks/etc.), Spencer Grammer
(Summer), Sarah Chalke (Beth), Chris Parnell (Jerry).
Resum argumental: La sèrie segueix les desventures d'un cínic científic boig, Rick
Sánchez, i el seu irritant i fàcilment influenciable net, Morty Smith, en el seu dia a dia
tot intercalant la vida domèstica amb les seves aventures interdimensionals. La
convivència disruptiva entre la filla de Rick (Beth) i en Jerry provoca que el vincle entre
l’avi i el net s’enforteixi, ja que busquen fugir de la situació familiar per viure aventures
extraordinàries.
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Llistat d’episodis analitzats:
S01E01: “Pilot”
S01E02: “Lawnmower Dog”
S01E03: “Anatomy Park”
S01E04: “M. Night Shaym-Aliens!”
S01E05: “Meeseeks and Destroy”
S01E06: “Rick Potion #9”
S01E07: “ Raising Gazorpazorp”
S01E08: “Rixty Minutes”
S01E09: “Something Ricked This Way Comes”
S01E10: “Clase Rick-counters of the Rick Kind”
S01E11: “Ricksy Business”

F is for Family
Format: sitcom familiar
Cadena o plataforma: Netflix
Data inicial d’emissió: 18 de desembre de 2015
Número de temporades: 3
Número total d’episodis: 26
Duració de l’episodi: 25-28 min.
Creador/a: Bill Burr i Michael Price
Protagonistes: Bill Burr (Frank), Laura Dern (Sue), Justin Long (Kevin), Haley
Reinhart (Bill), Debi Derryberry (Maureen, Philip Bongfiglio, Kenny, Bridget
Fitzsimmons), Sam Rockwell (Vic).
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Resum argumental: F is for Family gira al voltant d’una família irlandesaestatunidenca no massa funcional que viu als suburbis i que està ambientada durant la
dècada de 1970. El pare, Frank Murphy, va lluitar durant la guerra de Corea i
recurrentment treu el tema davant la resta de la família per tal de justificar el seu
comportament, tot i que és un adult fracassat i frustrat amb problemes d’ira.
Llistat d’episodis analitzats:
S01E01: “The Bleedin’ in Sweden”
S01E02: “Saturday Bloody Saturday”
S01E03: “The Trough”
S01E04: “F’ is for Halloween”
S01E05: “Bill Murphy’s Day Off”
S01E06: “O Holy Moly Night”

Big Mouth
Format: sitcom
Cadena o plataforma: Netflix
Data inicial d’emissió: 29 de setembre de 2017
Número de temporades: 3
Número total d’episodis: 31
Duració de l’episodi: 25 min.
Creador/a: Nick Kroll, andrew Goldberg, Mark Levin i Jennifer Flackett.
Protagonistes: Nick Kroll (Nick), John Mulaney (Andrew), Jason Mantzoukas (Jay),
Jessi Klein (Jessi), Jenny Slate (Missy).
Resum argumental: La sèrie gira entorn a les diverses històries que viuen un grup
d'amics: Nick, Andrew, Jessie, Missy i Jay, durant el període de la pubertat,
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representada pels "monstres de les hormones" (Maury i Connie) que els motivaran a
viure aquests canvis i problemes de la pubertat des d’un extrem còmic. Els
preadolescents s'hauran d'enfrontar al desenvolupament físic, mental i emocional; a
més a més de la masturbació, l'amor, les primeres relacions íntimes, els complexos
físics, la menstruació o la recerca de la identitat sexual, etcètera. La comèdia animada
abasta aquests grans temes, tot deixant enrere els tabús, normalitzant i fent visibles
totes aquestes situacions que la pubertat comporta.
Llistat d’episodis analitzats:
S01E01: “Ejaculation”
S01E02: “Everybody Bleeds”
S01E03: “Am I Gay?”
S01E04: “Sleepover: A Harrowing Ordeal of Emotional Brutality”
S01E05: “Girls Are Horny Too”
S01E06: “Pillow Talk”
S01E07: “Requiem for a Wet Dream”
S01E08: “The Head Push”
S01E09: “I Survived Jessi’s Bat Mitzvah”
S01E10: “The Pornscape”

Final Space
Format: space opera, sitcom
Cadena o plataforma: TBS, Adult Swim
Data inicial d’emissió: 26 de febrer de 2018
Número de temporades: 2
Número total d’episodis: 23
Duració de l’episodi: 21 min.
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Creador/a: Olan Rogers.
Protagonistes: Olan Rogers (Gary), Tom Kenny (H.U.E.), Tika Sumpter (Quinn),
Fred Armisen (KVN), David Tennant (Lord Comanter), Steven Yeun (Little Cato).
Resum argumental: Gary Goodspeed és un astronauta inepte que, ha estat
condemnat cinc anys a bord de la nau espacial Galaxy One. Quasi en finalitzar la
condemna, es troba amb un misteriós alienígena que destrueix planetes amb el qual
estableix amistat i l’anomena Mooncake. Aquest alienígena zoomorfitzat és buscat pel
Lord Commander, un malvat amb aptituds telequinètiques. Gary i Mooncake inicien
una aventura salvar l’univers, juntament amb l’ordinador del vaixell H.U.E., un exèrcit
de robots, i una creixent tripulació de nous companys de navegació.
Llistat d’episodis analitzats:
S01E01: “Chapter one”
S01E02: “Chapter two”
S01E03: “Chapter three”
S01E04: “Chapter four”
S01E05: “Chapter five”
S01E06: “Chapter six”
S01E07: “Chapter seven”
S01E08: “Chapter eight”
S01E09: “Chapter nine”
S01E10: “Chapter ten”
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7. 2. Anàlisi de personatges

Bojack Horseman
Bojack Horseman
Aspecte físic: físic no normatiu, Bojack és un cavall adult i
masculí amb un pes superior a 1.200 lliures, tal com es
revela a l'episodi pilot (S01E01: “BoJack Horseman: The
BoJack Horseman Story, Chapter One”). Representa que
és de raça, o almenys fou dotat amb una genètica d’alta
qualitat.
Origen: és un cavall antropomorfitzat. Tot i ser un cavall,
BoJack, com altres animals de la sèrie, ha estat adaptat a
les característiques humanes, així que compta amb braços
i cames, i no té cua. La resta de personatges de la sèrie
que es categoritzarien com a animals antropomorfitzats
també tenen aquest tipus de característiques.
Personalitat: és una estrella de Hollywood oblidada que
arrastra l’èxit de vint anys enrere (un one-liner recurrent
de la comèdia animada és “Hey, aren’t you the horse from
Horsin’ Around?”). Té seriosos problemes amb l’alcohol,
les drogues i les relacions afectives. Sol riure’s per no ser
el focus de la comicitat d’altres, és a dir, evita que se’n
riguin d’ell. Normalment desenvolupa un paper victimista, impulsiu i narcisista que ho
enalteix amb referències sobre ser famós. Un exemple n’és la seva ruptura amb Princess
Carolyn a (S01E01) “BoJack Horseman: The BoJack Horseman Story, Chapter One”, la
seva amant i agent representant, on després de deixar la relació ell li pregunta
constantment si considera que està gras. Un altre cas és el sabotatge a la rock òpera de
Todd a (S01E04) “Zoës and Zeldas”, perquè prefereix que el Todd es quedi a casa seva
enlloc de triomfar, però no és sincer amb ell i prefereix tramar un gran complot.
Diàleg: és enormement passiu-agressiu, narcisista i fins i tot tergiversa les paraules dels
altres per a sentir-se bé amb la seva moral i les seves accions. Un exemple és l’episodi
(S01E03) “Prickly Muffin”, on manipula les paraules de Diane i diu que “Everything is
because of society” per justificar les seves males decisions.
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Diane Nguyen
Aspecte

físic:

Diane

és

una

dona

jove

vietnamita-

estatunidenca. El seu físic remet al personatge protagonista de
Daria (MTV, 1997-2002), perquè duu ulleres quadrades, una
jaqueta verda i pantalons foscos. El cromatisme de la seva
roba és idèntic, així que es podria interpretar com a una cita
intertextual, i concretament una al·lusió.
Origen: humana, vietnamita estatunidenca.
Personalitat: Diane Nguyen és una escriptora que va obrir-se
camí a Hollywood gràcies al seu llibre Secretariat, un famós
cavall atleta que era l’ídol de Bojack. És la parella de Mister
Peanutbutter. Diane podria definir-se com a una “intel·lectual
incompresa” i que forma part de la tercera onada feminista. És
introvertida, però té la capacitat de ser una bona oient i això
facilita que els altres personatges s’obrin (Bojack li explica la
seva vida al llarg de la temporada, però no només per a que
escrigui les seves memòries, sinó perquè poc a poc
aconsegueix conèixer-lo). No té aptituds còmiques, encara que
constantment intenta fer broma, i sol quedar en ridícul a
l'exposar-se d'aquesta manera. Tanmateix, té grans aptituds pragmàtiques i lògiques.
També és una overthinker, fet que queda palès quan Mister Peanutbutter li demana
matrimoni. Un altre punt interessant és l’episodi (S01E05) “Live Fast, Diane Nguyen”,
on visita la seva família per la mort del seu pare, i els seus germans i mare la critiquen i
se’n riuen constantment, així que ella acaba perdent els estreps i actuant de forma
incongruent, fet que trenca amb la seva personalitat però que deixarà entreveure
aquests matisos psicològics que la fan més humana.
Diàleg: domina la paraula, però parla de més quan està incòmoda (la seva presentació a
(S01E01) “BoJack Horseman: The BoJack Horseman Story, Chapter One” dona a
entendre que té moltes dificultats en contextos socials) o quan intenta impressionar a
algú (en l’episodi [E01S12] “Later” St. Claire li exposa que han de fer despertar a les
persones “we have to make people wake up”, i ella respon “I am a morning person”, així
que la seva broma passa desapercebuda) . És la veu de la raó en la majoria dels casos,
però per part del Bojack sempre se la malinterpreta, i s’acaba entenent allò contrari al
que diu.
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Princess Carolyn
Aspecte físic: Princess Carolyn és una gata de color
rosa que duu normalment un vestit blau i una jaqueta
groga. També vesteix un collaret daurat gros, i sempre
duu talons. No té cabell, però entre les orelles té un
tupè, perquè utilitza un rul·lo cada nit.
Origen: gata antropomorfitzada.
Personalitat: és una agent representant de Hollywood
que s’ha obert camí des dels noranta, quan va iniciarse en el món com a secretaria. És enormement
sarcàstica, però és una dona forta i resolutiva que
s’esforça en el seu dia a dia per obtenir els millors
actors i actrius. Un exemple és l’esforç que realitza a
(S01E03) “Prickly Muffin” per a que Sarah Lynn sigui
la seva client, o a (S01E07) “Say Anything”, on
procura treure a Bojack del pou (fins al punt que li
aconsegueix un paper en la propera pel·lícula de
Tarantulino), o representar a Todd i carregar-se la
culpa del seu mal comportament durant el rodatge de
l’anunci. Tanmateix, és capaç de tergiversar situacions per arribar on es proposa, i té
una gran rivalitat amb la Vanessa Geko, una altra agent representant. Té trets distintius
dels gats, perquè té un rascador a la seva taula de l’oficina, sempre cau de quatre potes
([S01E01] “BoJack Horseman: The BoJack Horseman Story, Chapter One”) o en gags
visuals fa exercici en un gimnàs amb un rascador ([S01E10] “One Trick Pony”).
Diàleg: es caracteritza plenament pel sarcasme, a part de tenir un one-liner “oh, fish!”
que no només es manté en la primera temporada, sinó en tot el transcurs de la comèdia
animada. Té un gran do de la paraula per amagar les seves intencions, però pot arribar
a semblar hipòcrita. Rarament és honesta amb els seus sentiments davant d’algú, tret
de l’episodi (S01E07) “Say Anything” on s’obre a Bojack per realitzar un canvi a la seva
vida, però ell li acaba fallant.
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Todd Sánchez
Aspecte físic: Todd es caracteritza per tenir els cabells
blaus i una barba mal afaitada. Sempre duu un barret de
llana de color groc, unes xancletes “flip-flop”, i una
jaqueta de xandall vermella.
Origen: humà, hispà-estatunidenc. Va aparèixer una nit
de festa a casa del Bojack, i des de llavors viu al seu sofà.
Personalitat: Todd normalment és un personatge molt
innocent i quasi infantil, és per això que Bojack aprofita
la situació per riure-se’n constantment, ja que el
considera una càrrega. Sol actuar de forma molt
incongruent, però a la vegada resulta ser molt còmic
perquè no té afany maligne. Un exemple molt clar és a
S01E05: “Live Fast, Diane Nguen”, on se li presenta
l’oportunitat de lucrar-se econòmicament perquè la gent
confon la casa de Bojack amb la de David Boreanaz, així
que enganxa fotografies retallades del famós actor per
tota la casa i cobra entrada (la Princess Carolyn és
realment

la

ment

maligna

que

busca

lucrar-se

excessivament). Malauradament, el Todd acaba a la presó i, com que és bona persona i
innocent, procura no buscar-se problemes, així que en l’episodi (S01E06) “Our A-Story
is a ‘D’ Story” es fa amic dels integrants de la gang de nazis i també dels latinos, tot
mantenint-ho en secret per a no ferir-los. En aquesta subtrama s’entén que en Todd té
un bon cor, però no té grans capacitats resolutives, sinó que són bastant incongruents.
A més a més, quan es junta amb Mister Peanutbutter a (S01E12) “Later” i tenen idees
completament esbojarrades per a negocis inviables. De fet, Bojack verbalitza que són
com el foc, i que es potencien l’estupidesa mútuament.
Diàleg: Todd és bona persona i molt innocent, així que té tendència a prendre’s els
comentaris negatius i les burles sempre de forma positiva (sobretot a l’episodi
[S01E04] “Zoës and Zeldas” amb les crítiques cap a la seva rock opera). Té un one-liner
que manté al llarg de tota la sèrie: “Hooray!”, que denota el seu entusiasme per
activitats quotidianes o avorrides. Per tant, Todd es remet a parlar des d’un llenguatge
infantil i incongruent, però de tant en tant exposa idees interessants i madures.
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Mr. Peanutbutter
Aspecte físic: Mister Peanutbutter és un Golden Retriever
ros i musculat, que sol dur unes ulleres d’aviador al cap,
una samarreta grisa amb coll d’V i uns texans clars. És
freqüent veure’l amb la llengua fora.
Origen: gos antropomorfitzat.
Personalitat: Mr. Peanutbutter és energètic, alegre i
impulsiu. És una estrella de la televisió com Bojack, però
podria considerar-se que tenen personalitats oposades,
encara que sempre veu al cavall com el seu amic, i s’esforça
per ser-ho tot i que Bojack l’odiï (la Diane ho posa de
manifest durant (S01E06) “Our A-Story is a ‘D’ Story”, i es
veu constantment en quasi tots els episodis). A primera
instància sembla ser cregut, perquè en l’episodi S01E01:
“BoJack Horseman: The BoJack Horseman Story, Chapter
One” interromp a la Princess Carolyn i al Bojack mentre
estan deixant la seva relació, i es queda sense cap tipus de
remordiment, però en moltes ocasions, com en Todd,
sembla que no és conscient de les emocions d’altres
persones. És difícil definir si és innocent o oportú a l’hora
d’atribuir-se mèrits ([S01E06] “Our A-Story is a ‘D’ Story” s’atribueix haver robat la D
del cartell de Hollywood per la Diane, o a S01E3: “Prickly Muffin” truca a Bojack
perquè ha comprat un premi dels TV Award amb el seu nom i volia avisar-lo). També té
molts trets distintius dels gossos, ja que amenaça al carter ([S01E09] “Horse Majeure”
es queda sense llicència de conducció), té la seva casa decorada amb quadres de pilotes
de tenis, o fins i tot en duu en excés al maleter del seu cotxe ([S01E06] “Our A-Story is
a ‘D’ Story”).
Diàleg: Mr. Peanutbutter té una tendència similar a la de Todd, perquè sempre parla
des d’una perspectiva innocent i, en ocasions, molt incongruent. Té un one-liner
interessant, perquè no es fonamenta en una frase, sinó en cridar a “Erica!” en
esdeveniments socials (utilitzat un total de 13 vegades en la primera temporada), seguit
d’una frase bastant incongruent. Això demostra la seva facilitat per oblidar-se de
protocols, o ser simpàtic sense maldat. Conjuntament amb Todd, són dues fonts
còmiques que tendeixen als diàlegs surrealistes però que aporten un punt de comicitat
molt potent a la comèdia animada.
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Rick & Morty
Rick Sánchez
Aspecte físic: Rick és un home d'edat avançada o quasi
bé ancià; és alt, prim i amargat. Ja que l'origen de la
sèrie es basa en una paròdia de Back to the Future
(1985, Robert Zemeckis), el seu aspecte físic remet a un
dels personatges protagonistes, Emmett Brown, que al
mateix temps recorda amb connotació satírica a
l'aspecte físic del reconegut científic Albert Einstein. El
seu rostre és de color grisós (a diferència de la resta de
personatges), té bosses a sota de les parpelles i una
“unicella” bastant característica. Porta una bata de
laboratori blanca amb una camisa de color blau clar a
sota. De vegades es veu amb algun vessament verd a la
boca que remet al vòmit.
Origen: humà, tot i que té les capacitats de viatjar entre infinites dimensions gràcies al
seu coeficient intel·lectual elevadíssim. Per tant, en algunes situacions té moltes més
facilitats per a superar les adversitats que altres éssers humans, tant físicament com
intel·lectualment.
Personalitat: és el principal protagonista “anti-heroi” d’aquesta comèdia animada. És
un científic geni caracteritzat per l’alcoholisme i un comportament nihilista temerós;
així que constantment provoca inquietud a la família de la seva filla Beth, posant en risc
la seguretat del seu fill, Morty, el principal personatge que l’acompanya en les seves
aventures (en el capítol S01E10 s’explica que l’adolescent ajuda a camuflar les seves
ones cerebrals gràcies a la seva “estupidesa”). Rick és un científic genial, capaç de crear
artefactes complexes, incloent cascos que milloren el cervell, dispositius que envaeixen
els somnis, portals en diverses dimensions i el primer parc d'atraccions del món dins
del cos d'un humà viu. Les seves capacitats extraordinàries poden veure’s entorpides
per la seva visió nihilista i narcisista, que el condueixen a tendències alcohòliques. En
Rick s’avorreix fàcilment i odia la rutina.
Diàleg: Rick parla d'una manera enrevessada i estrambòtica que sovint es veu
interrompuda per eructes, generalment provocats per l’alcohol. Té tendència a riure’s i
a menysprear a tothom sense miraments.
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Morty Smith
Aspecte físic: Morty és un jove adolescent de 14 anys,
no massa atractiu i de complexió raquítica. Té els
cabells castanys com en Jerry, el seu pare. Vesteix una
samarreta groga i pantalons blaus. A diferència de la
majoria de personatges, té el cap més arrodonit que la
resta.
Origen: humà. No té grans capacitats ni físiques ni
intel·lectuals.
Personalitat: Morty és un noi jove, insegur i fàcilment
impressionable, a més de ser manipulable. La seva
família el considera “especial” (en un sentit pejoratiu
de diversitat funcional) i té problemes a l'escola.
Tanmateix,

malgrat

la

seva

aparent

manca

d’intel·lecte, ha demostrat ser un bon oient i observador. A primera vista, és l’únic
personatge capaç de seguir les indicacions del seu avi, fet que provoca ser l’escollit per a
ajudar-lo en les seves aventures. Aquests trets el converteixen en el company de joc
perfecte per a Rick. Morty està profundament enamorat de Jessica, una estudiant de la
seva classe de matemàtiques. Com molts nois de la seva edat, la masturbació ocupa
gran part de les seves aficions. Puntualment mostra valentia i capacitat de resolució
davant de l'adversitat; alguns exemples són la maniobra d’escapada a S01E03:
“Anatomy Park” i la seva iniciativa per a utilitzar les botes antigravetat per a fugir dels
guàrdies de la duana intergalàctica a (S01E01) “Pilot”. Morty també és madur en certes
ocasions, com quan es nega a matar el seu fill alienígena en l'episodi (S01E07) “Raising
Gazorpazorp”. Malgrat la seva naturalesa maleable, Morty ha arribat a plantar cara a
Rick. En l'episodi (S01E05) “Meeseeks i Destroy”, Morty escridassa a Rick per la seva
naturalesa cínica i exigeix dirigir la seva pròpia aventura amb l’objectiu d’ajudar els
vilatans.
Diàleg: Té una pronunciada tartamudesa (fins i tot quan està tranquil·la) i la veu es
trenca constantment a causa dels efectes de la pubertat.
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Summer Smith
Aspecte físic: Summer és una jove adolescent amb els
cabells pèl-rojos recollits en una cua de cavall, llargs fins
l’espatlla, el cap ovalat i el nas punxegut. Sol vestir una
samarreta magenta, uns pantalons capri blancs i sabates
negres.
Origen: humana.
Personalitat: Summer té molts trets de personalitat d’una
adolescent estatunidenca, ja que vol ser popular entre els
seus companys i troba que els integrants de la seva família
són disfuncionals; però, realment es preocupa per ells. Té una addició amb el seu
smartphone i a les xarxes socials, visible a (S01E02) “Lawnmower dog” on enregistra
vídeos del seu gos Snuffles súper intel·ligent. Tot i que Summer no és tan bona en el
camp científic com el seu avi Rick, té una intel·ligència superior a la mitjana. La
Summer es mostra com una noia llesta però passota.
Diàleg: Summer s’expressa amb termes molt propis de la generació Z, però és capaç
d’argumentar quan és necessari. Tanmateix, sol parlar sempre d’ella mateixa i allò que
l’afecta directament. Un exemple és la seva poca implicació en la relació dels seus pares,
perquè és preocupa més de retreure’ls que consideressin realitzar un avortament
([S01E09] “Rixty Minutes”).
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Beth Smith
Aspecte

físic:

Beth

és

una

dona

adulta,

d’aproximadament uns 45 anys, de complexió prima,
cabells rossos i pell pàl·lida.
Origen: humana.
Personalitat: És molt intel·ligent, com el seu pare, encara
que tendeix a deixar-se endur pel seu pensament
overthinker. Va quedar-se embarassada durant el ball de
graduació de l’institut, així que es casà amb la seva
parella Jerry Smith, i a dia d’avui compagina ser mare de
família amb la seva professió com a cirurgiana de cavalls.
No se sent realitzada (subtrama del [S01E05] “Meeseeks
and Destroy”), perquè és conscient que ha sacrificat moltes coses per una família
disfuncional que no li aporta felicitat. A més a més, el seu pare va desaparèixer durant
una llarga temporada, però en l’episodi (S01E10) “Close Rick-counters of the Rick
Kind” celebra que en Rick va tornar fa un any, així que li aporta felicitat tenir al seu
pare a prop. Beth és molt conscient de la seva infelicitat, però sol amagar-la i intenta
justificar el seu matrimoni amb el Jerry, a pesar de tots els conflictes que genera (tant a
[S01E08] “Rixty Minutes” com a [S01E05] “Meeseeks and Destroy” es barallen i
plantegen divorciar-se, però finalment es reconcilien).
Diàleg: Beth és molt políticament correcta, i quasi mai tendeix a riure’s d’algú, tot i que
en certes ocasions no pot evitar fer comentaris punyents a Jerry, com quan el congelen
a (S01E10) “Close Rick-counters of the Rick Kind” i ell s’obsessiona amb unes monedes
de l’R2D2 mentre els Ricks han segrestat al seu fill.

78

Jerry Smith
Aspecte físic: Jerry és un home adult, amb un aspecte físic
semblant al deu seu fill Morty anteriorment descrit. Vesteix
un polo verd amb ratlles marrons, i uns pantalons texans.
Origen: humà.
Personalitat: Sovint lluita amb problemes d’inseguretat i
gelosia, constantment Rick li recorda que el seu matrimoni
és un error. També té el costum de rendir-se quan les coses
es posen massa difícils, un exemple n’és l’episodi (S01E05)
“Meeseeks and Destroy”, on els Meeseeks

volen

assassinar-lo perquè no és capaç de millorar el seu joc de
golf. A l'episodi (S01E09) “Something Ricked This Way
Comes”, les inseguretats de Jerry condueixen a ajudar el
seu fill Morty en un projecte científic, al qual es nega a admetre que Plutó ja no és un
planeta. És un personatge amb capacitats intel·lectuals bastant limitades, encara que
sol inflar-se l’ego quan les coses li van bé, però en última instància, sempre es veu
condicionat per la inseguretat i això provoca que se l’hagi de salvar (a “Ricksy Business”
[S01E11] quasi és violat i assassinat per una treballadora de l’atracció del Titanic).
Diàleg: Jerry s’expressa bé en l’acte comunicatiu, però no destaca pel seu criteri, sinó
tot el contrari. Sol posar la pota fàcilment, i té moltes dificultats a l’hora de tornar-li
una broma al seu sogre. També destaca per riure’s constantment del seu fill, o no saber
expressar-se com a un progenitor. Això és molt visible a l’episodi “Raising
Gazorpazorp” (S01E07), on se’n riu o empra molt el sarcasme en vers a Morty, dient-li
que serà un mal pare.
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F is for Family
Frank Murphy
Aspecte físic: Frank és un home adult que comença
a mostrar un aspecte envellit a causa de la pèrdua
de cabell, diverses arrugues facials i una panxa
prominent.

Sempre

vesteix

camisa

blanca

i

pantalons marrons, a més d’unes ulleres d’estil
aviador, pròpies dels anys setanta.
Origen: humà, irlandès-estatunidenc.
Personalitat: altres personatges el descriuen com
una persona abusiva, arrogant, negligent, truculent, impulsiu, insensible, egoista,
etcètera. Per tant, se’l pot catalogar com l’“anti-heroi” de la comèdia animada, però
normalment intenta fer allò que és correcte. Pel que es descriu durant la primera
temporada, quan era jove no tenia una personalitat tan egoista i arrogant, i a mesura
que passaren els anys la seva personalitat canvià, i ara es troba en una crisi de mitjana
edat que se suma a un complex d’inferioritat. És el cap del departament d’equipatge de
Mohican Airways, una companyia aèria que sol tenir conflictes amb els seus
treballadors per les precàries condicions de treball. Frank no tolera el fracàs dels altres,
com és visible a “Saturday Bloody Saturday” (S01E02) quan descobreix que Kevin
fracassa a l’escola, o quan se n’adona a “The Trough” (S01E3) que el seu fill tampoc està
complint la seva promesa per tal de millorar. Això podria ser fruit de la seva percepció
en vers la vida que està vivint, lluny de l’èxit.
Diàleg: Frank es caracteritza pel one-liner “Son of a bitch!”, el qual repeteix
constantment davant dels seus fills menors i en edats de desenvolupament. Això
implica que no és massa conscient del mal llenguatge que empra, i sol ser espontani a
causa dels constants atacs d’ira que no sap gestionar. També recorre constantment a
arguments masclistes (que no desentonen amb l’ambientació d’aquesta anicom),
alliçonant a la seva filla petita Maureen sobre la impossibilitat que una dona sigui
astronauta, científica o qualsevol tasca professional que no impliqui ser mare de
família. Un altre cas paradigmàtic sobre els diàlegs de Frank és a l’episodi “The Bleedin’
in Sweden” (S01E01) on Sue li diu que no pot prendre grans decisions sobre finances
sense consultar-li, on ell respon “Then agree with me, that way we both decided
together”.
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Sue Murphy
Aspecte físic: Sue és una dona rossa, de
proporcions amples que encara no ha arribat a la
quarantena. Duu un jersei color lavanda i uns
pantalons verd pastel, i el seu pentinat s’assembla
a un cardat de l’època dels setanta.
Origen: humana, estatunidenca.
Personalitat: Sue és mare de tres fills, i s’ocupa de
totes les tasques de casa, a part de tenir una petita
feina de comercial del barri. Com el seu marit, Sue sucumbeix a l’estrès de la vida
quotidiana amb força facilitat, així que crida usualment com el Frank. No sembla saber
què vol a la vida, ja que fer només d’ama de casa provoca que estigui ansiosa i avorrida,
anhelant més propòsits a la vida, però al mateix temps ser mestressa li impedeix tenir
temps per a ella mateixa. A “The trough” (S01E03) expressa en diverses ocasions que
no se sent realitzada sent només una mare i una esposa, i entén que la seva petita feina
a “Plast-A-Ware” (paròdia de tupperware) és més que un hobby, però no és un gran èxit
en la seva vida. En contrast amb Frank, és una mare simpàtica, dolça i servent. Tal com
es revela a “Bill Murphy’s day off” (S01E05), sent que ha de fer-ho per compensar la mà
dura de Frank. Però això no vol dir que no tingui els seus mals dies, perquè a vegades
pot ser massa indulgent en vers al Kevin.
Diàleg: Sue sol utilitzar un to de veu dolç, a més de intentar abordar les converses des
de la màxima educació tot i haver de ser deshonesta. Dins del nucli familiar, Sue sol
mostrar mà ferma quan els fills no “respecten” el descans o l’esbarjo de Frank, com a
“Saturday, Bloody Saturday” (S01E01) on demana al Kevin que no li arruïni el
programa preferit al seu pare, perquè ja li han arruïnat el sopar. És excessivament
educada, fins i tot per evitar que la Ginny parli d’ella mateixa durant hores a “O Holy
Moly Night” (S01E06) i tingui dificultats per adaptar-se a l’entorn laboral vulgar de
“Plast-a-Ware”.
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Kevin Murphy
Aspecte físic: Kevin és un noi d’uns quinze anys
que recorda vagament a l’estètica del grup de
rock “Ramones” gràcies al seu pentinat i
vestimenta. Duu els cabells llargs, amb una
mica de serrell, i una armilla texana; té una
aparença molt típica dels adolescents rockers
dels anys setanta.
Origen: humà, irlandès-estatunidenc.
Personalitat: Kevin és un adolescent un pèl conflictiu, que no dedica el seu temps a
l’estudi. Més aviat, les seves aficions es limiten al rock progressiu (concretament, un
grup que s’anomena Shire of Frodo24) i a consumir drogues amb la seva colla d’amics.
No és massa llest, i sol ser la diana perfecta per totes les burles i crits del Frank. A
l’episodi “Bill Murphy’s day off” (S01E05), els seus pares discuteixen sobre unes
vacances on el Kevin, de tres anys, es va ofegar en la piscina d’un motel durant uns
llargs minuts, insinuant que potser sofreix certes seqüeles sobre l’accident. Segons el
Frank, el mal comportament de Kevin prové d'aquest incident, perquè va fer que Sue
procurés que tot fos increïblement fàcil per a ell durant la major part de la seva vida, no
disciplinant-lo tant com els altres i reduint les expectatives en vers a ell. Tanmateix,
Kevin pot ser empàtic i dolç amb la seva família, tot i que sol posar la pota a l’hora de
parlar de més. En el capítol “Saturday Bloody Saturday” (S01E02) pot posar-se en la
pell del seu pare, però a l’hora d’expressar que el seu dia a dia a la feina de l’aeroport
pot ser tediós no té mesura i acaba deprimint-lo encara més. És el personatge més
còmic de la família, tot i que no sap que ho és. El seu sentit de responsabilitat oscil·la
constantment, no és un noi brillant però en certs moments està preocupat pel seu futur,
mentre que en altres ocasions sol oblidar-se’n i passar una bona estona amb els seus
amics.
Diàleg: Kevin normalment parla per a queixar-se de la seva família o per enfrontar-se a
Frank, a més d’alliçonar als seus germans. És un personatge que utilitza constantment
l’autoironia: “I've been suspended 37 times. The system is a joke. They suspend me
cause I'm a piece of shit. They give me a paper saying I'm said 'piece of shit', and I'm
supposed to get my parents to sign it? Why the fuck would I do that? I'm a piece of
shit!”.

24

Referència intertextual d’al·lusió a l’obra de The Lord of the Rings (J. R. R. Tolkien, 1954)
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William “Bill” Murphy
Aspecte físic: Bill o Billy és un nen
d’aproximadament dotze anys, pèl-roig i amb
pigues a la cara. Dels tres germans és el que
té més trets característics irlandesos. És
prim, i fins i tot té aparença d’esquifit.
Origen: humà, irlandès-estatunidenc.
Personalitat: en els primers episodis, Billy és mostrat com la diana ideal per al bully del
seu barri, Jimmy, on acaba enfilat als arbres per escapar dels trets de perdigons que la
resta de nois li llença. A part, Billy es veu constantment menyspreat per la seva
germana petita Maureen, que el coacciona o l’ignora segons li convé. Tanmateix, Billy
demostra en diverses ocasions que és un nen llest amb capacitats resolutives, com en
“Saturday, Bloody Saturday” (S01E01) perquè aconsegueix que la tenda de televisors
indemnitzi la seva família, tot i ser ell qui va trencar la televisió nova de trinca. La seva
família el veu dèbil o insegur, tot i que és el germà que més experiències ingrates
aguanta: a “The trough” (S01E03) “Bill Murphy’s day off” (S01E05) es traumatitza pel
que veu, ja que en el primer s’enfronta a uns lavabos públics de l’estadi de futbol plens a
vesar d’orina i homes bruts, mentre que en el segon presencia les relacions sexuals dels
seus pares mentre el critiquen. Per tant, Billy és un nen resolutiu que sofreix moltes
situacions poc recomanables per a un nen, així que es converteix en venjatiu en vers a
Jimmy i li crema la caseta, provocant un foc a tot el bosc del barri.
Diàleg: Billy recorda a la seva mare en termes d’educació, perquè sol exposar les seves
idees de forma calmada i argumentada. Tot i això, quan perd la paciència en vers a la
seva germana Maureen, o en altres situacions, es converteix en un nen irascible i
frustrat. En la majoria de les seves intervencions, Billy parla de manera adulta,
distanciant-se dels seus germans i assemblant-se més a una persona adulta.
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Maureen Murphy
Aspecte físic: Maureen és una nena de nou anys
de cabells castanys. Els duu recollits en dues cues
amb ornaments de color rosa, que combinen amb
la faldilla. També porta un jersei de color blau
turquesa, i mitges blanques. Té una aparença molt
dolça i infantil.
Origen: humana, irlandesa-estatunidenca.
Personalitat: és la germana petita del a família, i la seva personalitat contrasta
enormement amb la seva aparença quan no està davant dels seus pares. La conducta és
més aviat masculina, li encanta jugar a coses perilloses i escapar-se, fet que carrega de
responsabilitat al seu germà Billy en episodis com “Saturday Bloody Saturday”
(S01E02). Sol jugar amb els veïns rednecks del barri, el Ben i el Kenny, i tots plegats
juguen de forma antihigiènica, perillosa i bastant pobra. Maureen presenta molts
talents amb la tecnologia i les matemàtiques, però el seu pare i l’escola no l’encoratgen
gens perquè és una noia. De fet, en l’episodi “F is for Halloween” (S01E04) ella vol
disfressar-se de molts personatges masculins (Mr. Coconut, Hitler, Jesucrist, etcètera)
però Frank batalla constantment per no permetre-li, ja que a ella li escau més
disfressar-se d’ama de casa, o quelcom vinculat a la feminitat. Per tant, el personatge de
Maureen podria servir com a crítica en vers al masclisme dels anys setanta, perquè sol
protestar quan se l’encasella en el seu gènere. Atès que Maureen és l'única filla de la
família i es coneix com la "Daddy’s little girl", és obvi que té la millor relació amb
Frank, en comparació amb els seus germans. És per això que Frank no s’adona del seu
mal comportament que la condueix a posar-se en situacions perilloses. En última
instància, Bill és qui ha d’ensenyar-li les conseqüències dels seus actes, exercint més de
pare que en Frank. Però Maureen sol aprofitar-se de Bill (molt notablement a “Bill
Murphy’s Day Off” [S01E05]) on ella exerceix un abús de poder perquè sap que han
expulsat a Bill, així que l’extorsiona i aconsegueix el que vol a canvi de no explicar-los el
problema del seu germà.
Diàleg: Maureen utilitza una forma de parlar dolça quan es dirigeix a algun dels seus
progenitors, perquè sap modular la seva veu per aconseguir una aparença bona i
educada. Però, al mateix temps, també té les capacitats per parlar de forma violenta i
aportar comicitat amb el canvi de registre. Sobretot, en sol fer ús quan està amb el seu
germà Bill i els seus amics rednecks.
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Big Mouth
1. Anàlisi de personatges
Nick Birch
Aspecte físic: Nick és un nen d’aproximadament dotze
anys que té una front inusualment gran, assenyalada
constantment per la resta de personatges. És el més
baixet dels seu grup d’amics, amb ulls blaus i una gran
boca. El seu cap és més voluptuós que la resta del seu
cos, i vesteix sempre d’acord amb una paleta de colors
blaus. És el petit petit de la família, formada pels seus
pares Diane i Elliot, el seu germà gran Judd i la seva
germana Leah.
Origen: humà (Westchester, New York).
Personalitat: Nick és un nen que no respon al
comportament comú dels nens preadolescents. És
racional, madur i responsable, tot i que té per costum
perdre la confiança a l’hora de relacionar-se amb noies. A més a més, juntament amb
l’Andrew que és el seu millor amic, els dos senten molt d’interès per la sexualitat i tot
allò que l’embolcalla (com la pel·lícula pornogràfica The Italian Stallion (Morton Lewis,
1970), on es veu la passió d’ambdós per veure-la a “Sleepover: A Harrowing Ordeal of
Emotion Brutality” [S01E04] i “The Pornscape” [S01E10]). Tanmateix, Nick sol criticar
al seu amic perquè es troba molt més immers en la pubertat que ell (l’Andrew té un
monstre de les hormones), així que sol demanar també un monstre de les hormones per
a ell (“The Pornscape”, [S01E10]). Per tant, Nick és un preadolescent que actua com un
adult en moltes ocasions, però que tot i això sent curiositat per donar petons a les noies,
com a “Ejaculation” (S01E01) quan dona un petó a Jessi. Tanmateix, la falta de
confiança li juga males passades si s’enfronta a temes sexuals més enllà dels petons
(responent a la personalitat corrent d’un nen de dotze anys) com a “The Head Push”
(S01E08), on rebutja a Tallulah perquè es rumoreja que li agraden molt les fel·lacions,
però ell dubta de la mida del seu penis. També té un gran complex per ser el petit de la
família, i es fonamenta en que els seus pares tenen una relació molt incongruent amb
ell: en certes ocasions comenten, amb excés de confiança, com d’atractiu troben el seu
fill o quin tipus de relacions sexuals tenen. Així és com Nick prova de rebel·lar-se a “I
Survived Jessi’s Bat Mitzvah” (S01E09) contra la seva mare, ja que l’anomena “Nicky”,
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l’arropa o el tracta com un nadó. Se sent realitzat quan ho fa, fins que el seu amic de
l’escola Jay s’aprofita de la situació i estableix amb la Diane una relació de mare i fill.
Nick, després de veure’n les conseqüències i escoltar els consells de Duke Ellington,
decideix recuperar la seva relació familiar i propera amb els seus pares.
Diàleg: Nick és un personatge consegüent amb tot allò que diu, perquè sol mostrar-se
madur i racional sobre el que fa. Tot i això, té tendència a actuar de forma incongruent
degut a la seva edat, però dins del seu grup d’amics, sol ser qui més responsabilitat
denota. Cal destacar que Nick és el personatge que sol parlar més amb Duke Ellington
(el seu fantasma viu a l’altell de la família d’en Nick), així que és qui planteja en moltes
ocasions dilemes, a causa de les seves inseguretats, però també qui aporta coherència.
A diferència de personatges com el fantasma de Duke, el seu amic Jay, el monstre de les
hormones Maury, i fins i tot els seus pares, Nick no fa especialment gràcia per allò que
diu, perquè és qui juga el paper de sensat.
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Andrew Glouberman
Aspecte físic: Andrew és un nen de dotze anys que
també té un aspecte característic. El seu cos té forma de
pera, que s’amplia des de les costelles fins a la pelvis, i té
una retirada al director de cinema Woody Allen, perquè
duu ulleres de pasta negres i té faccions de caràcter jueu
(té un nas rodó i gros), a part d’un bigoti de
preadolescent. És més alt que el seu amic Nick, fet que
genera controvèrsia en primer capítol “Ejaculation”
(S01E01) perquè té més pèl púbic i un penis més
desenvolupat, i també destaca per aquest motiu entre el
seu grup d’amics i amigues.
Origen: humà (Westchester, New York).
Personalitat: Andrew destaca per ser el primer de la
sèrie en tenir un “monstre de les hormones” personal,
que és el Maury, perquè està en una fase de
desenvolupament físic i mental durant el seu camí cap a
l’adolescència i pubertat. Aquest monstre és qui l’incita
constantment a prendre decisions viscerals vinculades amb el comportament típic per
antonomàsia dels adolescents (això implica multitud de masturbacions, pensaments i
comportaments fora de lloc i totalment hormonals, nerviosisme en vers a les noies,
addicció a contingut pornogràfic com a “The PornScape” [S01E10], etcètera). Per tant,
és un personatge que es guia molt per les seves emocions i hormones. Part d’aquesta
conducta també és visible en la seva família, sobretot per part del seu pare Marty: en
l’episodi “Girls Are Horny Too” (S01E05) no pot deixar de menjar vieires a pesar de
tenir diarrees constantment, i aquest fet arriba a comprometre el matrimoni amb la
seva dona Barbara, perquè no poden mantenir relacions sexuals. El fet es repeteix a
l’episodi “I Survived Jessi’s Bat Mitzvah” (S01E09), però en molts altres episodis es
mostra la personalitat incongruent del seu pare Marty. També un gran tret definitori
d’Andrew és que és jueu, i en nombroses ocasions hi ha bromes satíriques en vers al
col·lectiu jueu, però no necessàriament estan encarades cap al preadolescent. Andrew
sol ser el focus de moltes bromes a causa de la seva relació amb Maury, així que l’humor
de la sèrie es fonamenta en gran part pels conflictes en els quals es veu immers per
culpa del monstre de les hormones, o per culpa seva. Un clar exemple n’és tota la trama
principal de l’episodi “Am I Gay?” (S01E03), on ell mateix comença a plantejar-se si és
homosexual perquè Sylvester Stallone li ha provocat una erecció. Durant la resta de
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temporada té experiències que denoten que és heterosexual: s’enamora de Missy i als
dos els costa controlar el vòmit a causa del nerviosisme a “Requiem for a Wet Dream”
(S01E07), o en els posteriors capítols estableixen una relació sentimental que els pares
d’ambdós es veuran obligats a acabar, perquè en episodis com “The Head Push”
(S01E08) els dos estan hormonalment revolucionats.
Diàleg: Andrew es caracteritza profundament per utilitzar ironies socràtiques i les
autoironies. No té problemes a l’hora d’amagar la veritat als amics més propers, si
sobretot es tracta de temes de la pubertat (menteix a Nick a “The PornScape” [S01E10]
per masturbar-se, o es descobreix que també va mentir sobre unes suposades vacances
per Europa a “Pillow Talk” [S01E06]). Al mateix temps, tot emprant les autoironies, té
molta facilitat per verbalitzar les seves mancances o defectes, fet que es facilita a causa
del seu nerviosisme.
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Jessi Galser
Aspecte físic: La Jessi és una noia alta i pèl-roja, que sol
dur el cabell recollit amb una cua i amb serrell. Porta
una samarreta color lavanda, uns pantalons vermells i
sabates grises. Té els ulls marrons i està més
desenvolupada físicament que les altres companyes
d’institut (en particular Missy Foreman-Greenwald), tot
i que sempre està insegura per la mida dels seus pits.
Origen: humà (Westchester, New York).
Personalitat: Jessi és un personatge sarcàstic, popular i
intel·ligent que ja ha començat a experimentar alguns
canvis

físics

i

emocionals

que

afecten

al

seu

desenvolupament, mentre que d’altres personatges
femenins encara no els han sofert. Jessi és una noia intel·ligent amb un sentit de
l’humor bastant sarcàstic, tot i que, malgrat la seva actitud negativa, és molt simpàtica i
mostra un fort afecte envers els seus amics (tot i que potser se’n riu d’ells de tant en
tant). En alguns moments de la primera temporada s’insinua que està superant una
depressió, així com diversos problemes que envolten la seva família, i assisteix a
sessions amb un terapeuta. La Jessi prové d’una família jueva bastant disfuncional on
regna l’hostilitat i les discussions. La seva mare és infidel i té una aventura amb la
cantora de la sinagoga local, mentre que el seu pare té una forta dependència de les
drogues, particularment la marihuana, fet que provoca que la Jessi prengui decisions
precipitades, com fugar-se amb en Jay Bilzerian a pesar de ser només preadolescents
(“The Pornscape” [S01E10]). En els primers episodis manté una relació amb en Nick,
però només dura un parell de capítols perquè acaben entenent que realment són amics,
i no s’agraden des de la perspectiva romàntica.
Diàleg: Jessi és molt sarcàstica, seca i fins i tot punyent. Sol usar aquest tipus d’humor
per riure’s dels seus companys i companyes, sobretot quan se’n riu juntament amb el
Matthew (és el noi de l’institut que busca noticies del cor entre els alumnes, satiritzant
el periodisme de successos), però tot i així, Jessi pot ser comprensiva i dolça quan s’ho
proposa. Té una debilitat especial per al seu pare, que és bastant innocent. També
s’expressa en el seu diàleg que pot veure’s desestabilitzada a causa de l’efervescència
hormonal, perquè amb el seu monstre de les hormones Connie sofreixen canvis
d’humor

constants

que

li

provoquen

el

plor

en

situacions

banals.
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Jay Bilzerian
Aspecte físic: Jay és un noi de pell de bronzejada de 13
anys d’Orient Mitjà amb els cabells espinosos negres, els
ulls marrons, les celles grans. També té una mica de pèl
entre elles i gairebé forma un solc. Té les orelles grosses i
un nas amb aspecte iranià. Porta una camisa blanca sota
una armilla negra, uns pantalons morats i unes bambes
negres i blanques.
Origen: humà, Orient Mitjà.
Personalitat: Jay és un preadolescent molt actiu
sexualment que intenta tenir relacions sexuals amb noies
i, més endavant, també nois. Tot i ser el personatge més
còmic

de

la

sèrie,

pateix

la

seva

incapacitat

d’autoreflexió, i sol patir de tensió nerviosa i inseguretats
emocionals. Això li provoca sentiments de vergonya, culpabilitat i tristesa. Té una
passió per la màgia i és molt fan de mags famosos com David Copperfield. Fa trucs de
màgia constantment tant per impressionar com per gaudir-los ell. La seva família és
peculiar i estrafolària, com es pet veure en episodis com "Sleepover: A Harrowing
Ordeal of Emotional Brutality" (S01E04) on els seus germans Kurt i Val Bilzerian
abusen i el torturen, cosa que no és infreqüent per a la seva família. Jenna Bilzerian, la
mare, no té cura d’ell i no l’alimenta correctament (com es menciona a “The Head
Push” [S01E08]); mentre que Guy Bilzerian, el pare, també és horrible, ja que pensa
que Jay decepció per ell perquè fa màgia (“I survived Jessi's Bat Mitzvah” [S01E09]). A
causa de la seva falta d'amor parental, es consola amb Elliot Birch i Diane Birch (els
pares de Nick Birch), ja que l'estimen molt i el tracten més com un fill que els seus
propis pares. Jay parla amb objectes inanimats i té relacions sexuals amb ells, com Pam
(“Pillow Talk” [S01E06]), que és un coixí amb el qual s’hi anava a casar i tenir fills.
Després manté relacions sexuals amb l’estoreta florida i humida de bany.
Diàleg: Jay sempre parla de forma molt incongruent, ja que sembla que no se n’adoni
de la importància o gravetat de certes situacions. Per exemple, els seus germans li fan
retallar el pèl púbic per mofar-se’n i ell ho explica amb normalitat (“Sleepover: A
Harrowing Ordeal of Emotional Brutality” [S01E04]), o també sol citar els anuncis
misògins del seu pare, que és advocat especialitzat amb divorcis i casos morbosos.
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Missy Foreman-Greenwald
Aspecte físic: és una nena de pell fosca i d’aparença molt
prima, que la fa semblar inclús més jove del que és. Té el
cabell de color castany i arrissat, i ulls marrons. Vesteix
una granota texana i sandàlies marrons, fet que denota
que es preocupa més per la comoditat que per la moda.
La seva tardana entrada en l’adolescència sumada a la
seva aparença nerd li impedeixen ser popular envers els
seus companys de classe.
Origen: humà, (Westchester, New York).
Personalitat:

nascuda en el centre d’una família

progressista i oberta de ment, la Missy és una noia amb
un gran cor que està relativament endarrerida en termes de desenvolupament físic. És
una persona xerraire i dolça amb tendències nerds i amb un criteri moral definit, tot i
no tenir molt bones habilitats comunicatives quan està amb companys i companyes de
l’institut. Des de ben petita la seva família l’anima a participar activament en la vida
acadèmica, especialment en les ciències, i a sentir-se còmoda amb el seu cos. Però els
seus pares també li prohibeixen sucres refinats i altres tipus d’aliments ultraprocessats, fet que en episodis com “Sleepover: A Harrowing Ordeal of Emotional
Brutality” (S01E04) descobreix la Coca-Cola i l’altera, mentre les seves companyes se’n
riuen. Al llarg de la primera temporada desenvolupa una relació amorosa amb
l’Andrew, tot i que finalment els pares decideixen que no és bona idea i han de deixarho. Per tant, la Missy és una preadolescent que, a diferència dels seus companys, té
molt bona relació amb la seva família i es deixa aconsellar.
Diàleg: Missy es caracteritza per tenir molts coneixements per la seva edat, però que els
expressa fora de context. Això provoca que sigui incongruent, no pel que diu, sinó pels
moments en que escull per a dir-ho. Pot parlar perfectament de temes com la mort, i
expressa en diverses ocasions que ella també morirà algun dia (S01E04: “Sleepover: A
Harrowing Ordeal of Emotional Brutality”), però en la majoria dels casos és còmica
sense posar-hi intencionalitat, així que se’n riuen d’ella.
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Final Space
Gary Goodspeed
Aspecte físic: Gary és un personatge adult d’edat no especificada a
la sèrie, però actua com si fos un nen en la majoria dels casos. És
ros, alt i prim i de pell pàl·lida.
Origen: humà.
Personalitat: Gary és un presoner en la nau Galaxy One perquè,
anys enrere, va intentar lligar amb la Quinn, però va provocar la
mort de molts soldats de la Infinity Guard. Als inicis del a sèrie,
Gary està a punt de complir la seva condemna i només li falta uns
quants dies. A priori aparenta ser una persona immadura i
hiperactiva amb tendències narcisistes per tapar el trauma que, la
mort del seu pare quan era un nen i l’abandonament posterior de
la seva mare, van causar en ell. Té una forta tendència a intentar
agradar a tothom i fer amics, com és el cas de “Chapter Two” (S01E02) on força a
Avocato a convertir-se en el seu amic i jugar a cartes, prometent-li que l’ajudarà a
salvar el seu fill. Aquestes conductes el porten a ser una persona molt impulsiva que
escull les pitjors opcions i posa a tota la tripulació en embolics. De la mateixa manera
però, és algú que faria qualsevol cosa per a les seves amistats, fet que finalment mostra
a la gent propera que és un bon capità. Té una enemistat molt forta amb KVN, el robot
que en principi estava programat per fer-li companyia a la nau Galaxy One durant el
seu empresonament. A banda, té un vincle important amb el software de la nau,
H.U.E., que l’ajuda en totes les seves idees esbojarrades i li aporta la racionalitat
necessària per a que els plans funcionin. Després que Quinn s’uneixi a la tripulació,
Gary intenta per totes les vies impressionar-la, però finalment aconsegueix seduir-la
perquè ella veu, sota tot aquest comportament infantil i incongruent, que està capacitat
per salvar el planeta Terra i descobrir finalment què és “Final Space”.
Diàleg: Gary es caracteritza enormement per emprar autoironies, però també té un
gran nombre de one-liners: com "Sweet Grandor's glove!", "Oh my crap.", "Oh, my
double crap!", "Tough titty whompus", "Shut up KVN!" o "This is the real, raw Gary".
Per tant, la seva forma de parlar no s’escau massa amb la d’un capità de nau espacial,
perquè normalment parla d’una forma desenfadada i quasi infantil.
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Avocato
Aspecte físic: Gat antropomorfitzat amb el pèl blanc i
negre, ulls groguencs i pupil·les petites negres.
Origen: gat alienígena de la raça Ventrexiana.
Personalitat:

Originalment

en

la

història

l’Avocato

comença sent un general de màxima reputació sota
l’autoritat del Lord Commander (el malvat de la sèrie). Tot
i això, Avocato passa a formar part de la tripulació d’en
Gary després de prometre-li que aniran a salvar al seu fill,
perquè el Lord Commander el va segrestar i el té pres en la
presó colonial “Zetakron Alpha”. Té una part afable i
càlida, que emergeix sempre que està amb en Gary o el seu
fill Little Cato, que s’alterna amb un caràcter més fred i cruel. Tanmateix, quan ell i en
Gary aconsegueixen salvar el seu fill, Avocato es sacrifica per salvar tota la tripulació
(“Chapter six” [S01E06]) i Little Cato “substitueix” el seu lloc per ajudar a Gary en la
seva missió.
Diàleg: Avocato no és un personatge massa còmic, sinó que sol actuar com a veu de la
consciència de Gary. Tanmateix, això no implica que en certs moments es deixi endur
per la incongruència del seu company, i li segueixi el ritme a l’hora de denotar certa
comicitat. Tot i així, sol mantenir-se ferm als seus ideals i no riu constantment.
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Quinn
Aspecte físic: dona adulta de pell fosca i cabell negre. Vesteix
sempre amb l’uniforme espacial de la Inifinity Guard.
Origen: humà.
Personalitat: Quinn és un personatge madur, intel·ligent i
independent amb una missió inicial molt definida: aconseguir
tancar l’escletxa espai-temporal que està xuclant la Terra cap al
Final Space. Durant el transcurs de la sèrie, la Quinn va
desenvolupant sentiments amorosos cap al Gary en descobrir les
gravacions que aquest fa durant la seva estança a bord del Galaxy
One com a reclús per haver destruït diverses naus de la flota de
la Guàrdia Infinity, exposat en l’anàlisi d’en Gary.
Diàleg: Quinn comparteix el tarannà d’Avocato a l’hora d’expressar-se, ja que també és
una persona madura i seriosa. Des del moment en que s’uneix a la tripulació evita riure
de qualsevol broma d’en Gary, però amb el temps va amollant-se a les dinàmiques de la
nau.
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Mooncake
Aspecte físic: Mooncake és un alienígena de forma oval,
verd, amb antenes i potes.
Origen: alienígena zoomorfitzat.
Personalitat: Mooncacke és un alienígena d’origen
desconegut que Gary Goodspeed troba quan s’enfronta a
la tropa de Scarlet Lance a prop d’una estrella en procés de convertir-se en supernova
(“Chapter one” [S01E01]). Té un caràcter afable amb la tripulació però especialment
amb en Gary, ja que és la primera persona que no el vol utilitzar com a arma de
destrucció massiva. A pesar de la seva aparença adorable, Mooncacke té el poder
suficient per destruir tot allò que se li creui.
Diàleg: Mooncake només diu “Chookity” de forma entranyable, fet que contrasta amb el
seu poder de destrucció, però gràcies a la modulació dolça, sembla totalment inofensiu.

95

KVN
Aspecte físic: Robot de forma esfèrica, de color groc amb una
línia blanca amb forma de “V” que recobreix el seu cos. Té un
sol ull i dos braços mecànics.
Origen: robot antropomorfitzat.
Personalitat: és un robot assignat per la Guardia Inifnity a la
nau Galàxia 1 per fer companyia durant la condemna d’en
Gary per assegurar-se que l’estança no causa en aquest la
bogeria del vuit espacial. Té un caràcter enèrgic i entusiasta
que irrita profundament a qualsevol persona amb qui
interactua, però és especialment odiat pel Gary, ja que li
assignen aparentment per fer-li l’estança menys desagradable però és la seva principal
font d’ansietat durant la condemna. KVN també sol sabotejar els plans de la seva pròpia
tripulació, però sense maldat, sinó que li sorgeix de la incongruència.
Diàleg: KVN es caracteritza per one-liners molt estúpids: "I have the key! In my
butthole.", "Embrace the KVN!", "KVN saves the day!" o "They're just soooooo good!".
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7. 3. Taules de resultats del marc empíric

Interaccions humorístiques entre personatges:
SÈRIES

Se'n riuen d'ell/ella

Bojack Horseman
Rick & Morty
F is for Family
Big Mouth
Final Space

Se'n riuen d'altres

113
169
39
99
135

Riuen amb altres

62
138
38
90
113

TOTAL

67
42
10
33
16

242
349
87
222
264
1164

Recursos recurrents:
Crosspurpose
Malentès talking

SÈRIES
Bojack Horseman
Rick & Morty
F is for Family
Big Mouth
Final Space

28
8
3
5
14
58

One
liner

36
8
4
4
20
72

94
67
18
12
4
195

Frustration
Running gag routine

63
26
21
39
42
191

25
4
1
2
8
40

Innuendo Exageració Visual

8
5
7
1
1
22

56
41
8
12
12
129

Altres TOTAL

95
64
25
19
23
226

14
8
4
19
3
48

419
231
91
113
127
981

Relacions intertextuals:
SÈRIES
Cites Plagis Al·lusions Celebritats Genètiques Autocites TOTAL
Bojack Horseman
53
24
16
110
1
37
241
Rick & Morty
20
30
30
28
0
12
120
F is for Family
5
4
6
18
0
6
39
35
8
13
75
1
18
Big Mouth
150
Final Space
4
2
1
0
0
4
11
561
Relacions hipertextuals:
SÈRIES

Bojack Horseman
Rick & Morty
F is for Family
Big Mouth
Final Space

Reiteració Inversió Incongruència Literació Elements estranys Exageració TOTAL

34
18
8
15
4

5
10
4
4
2

9
23
3
9
2

7
7
0
4
0

1
5
0
2
0

7
8
6
6
2
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63
71
21
40
10
205

Presència de les diverses tipologies de sàtira:
SÈRIES
Bojack Horseman
Rick & Morty
F is for Family
Big Mouth
Final Space

Global

Individual

TOTAL

75
40
11
53

46
15
9
55

2

3

121
55
20
108
5
309

Presència de les diverses tipologies d’ironia:
SÈRIES
Bojack Horseman
Rick & Morty
F is for Family
Big Mouth
Final Space

ID
IS
AI
ISOC I2DC
IDRA IE AUTOI TOTAL
66
63
19
19
18
40 13
13
251
40 102
36
36
18
41 23
31
327
22
47
12
14
23
43 7
15
183
29
97
15
23
20
84 16
30
314
22
49
19
14
5
55 14
12
190
1265

Jocs de paraules presents:
Jocs de paraules

SÈRIES
Bojack Horseman
Rick & Morty
F is for Family
Big Mouth
Final Space

TOTAL
62
32
5
17
10
126

Suma total:
SÈRIES

Recursos Intertextualitat Hipertextualitat Sàtires Ironies Jocs de paraules TOTAL

Bojack Horseman

419

241

63

121

251

62

1157

Rick & Morty

231

120

71

55

327

32

836

F is for Family

91

39

21

20

183

5

359

Big Mouth

113

150

40

108

314

17

742

Final Space

127

11

10

5

190

10

353
3447
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Teories de l’humor presents en la primera temporada:
SÈRIES
Bojack Horseman

Superioritat

Incongruència Alliberament psicològic

TOTAL

57

146

49

252

Rick & Morty

150

211

82

443

F is for Family

88
166

53
101

200

Big Mouth

59
73

Final Space

83

103

57

243

422

714

342

1478

340
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