
L’essència de l’impacte és dir les coses 
de la forma que altres mai han dit.

William Bernbach

Presentació
El treball Un viatge a l’antiguitat parteix de la hipòtesi que el món clàssic està molt 
present en la publicitat actual. Partint d’aquesta idea, cal dir que l’objectiu del tre-
ball és poder demostrar si existeix una relació significativa entre la publicitat i el 
món clàssic en els anuncis publicitaris i marques, una relació que molts de nosal-
tres passem per alt quan mirem la televisió o quan comprem unes sabates Nike, una 
relació que dona vida al món clàssic i no el deixa aparcat al principi de la història. 
Actualment, la publicitat té molta influència en la societat. Qualsevol empresa 
necessita una bona campanya publicitària per donar a conèixer el seu producte. 
Hi ha qui creu que una imatge val més que mil paraules, però sense el llenguatge 
les campanyes publicitàries no serien el mateix. Però en un món tan modern i 
globalitzador, com pot tenir-hi influència el món antic? La majoria de les persones 
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no s’adonen que darrere una gran majoria de marques hi ha una reminiscència 
clàssica, com per exemple la marca Omega de rellotges o la Nike de roba i equipat-
ge d’esport. Pel que fa als anuncis publicitaris passa el mateix, alguns d’ells porten 
elements clàssics incorporats.

Metodologia
El mètode utilitzat per a la realització d’aquest treball ha estat bibliogràfic, per 
conèixer tant el tema de la publicitat com el món clàssic a fons i poder fer poste-
riorment les anàlisis. Per a la part pràctica del treball s’ha fet recerca d’anuncis 
i marques que poguessin tenir una relació amb el món clàssic. Un cop feta la 
recerca, s’han elaborat unes fitxes tècniques per cada anunci i marca analitzats, 
on hi consten l’any de llançament de l’anunci o de creació de la marca, el pro-
ducte i les reminiscències clàssiques. Per als anuncis, s’hi ha afegit el missatge 
que transmet l’objectiu que vol aconseguir. Pel que fa a les marques, s’hi ha 
afegit la imatge del logotip, l’evolució d’aquest, si n’hi havia, l’eslògan i, evident-
ment, el nom de la marca. 

Cos del treball
Aquest treball està estructurat en dues parts. La primera part consta de la memòria 
escrita. Aquesta es pot classificar en tres subapartats: una introducció, en què es 
presenta el tema del treball; el cos del treball, on es fa una anàlisi de la publicitat, 
història, tipus, mitjans de comunicació de masses, els colors, la marca i altres aspec-
tes d’aquesta,  i el món clàssic, per una banda la Grècia clàssica, dins la qual es tro-
ben els elements bàsics d’aquesta època com la mitologia, l’alfabet i l’arquitectura; 
d’altra banda, l’Antiga Roma, on s’expliquen els mateixos aspectes que en l’apartat 
grec, però tal i com diu el seu nom, de Roma. L’última part és la part pràctica on 
consta l’anàlisi dels anuncis i marques i, finalment, les conclusions. La segona part 
del treball és l’annex. En aquest, s’hi recullen les 31 fitxes tècniques de les anàlisis 
dels diferents anuncis i marques. 
Primerament vaig fer una selecció de la informació que vaig creure més rellevant 
per posar al treball i que em seria útil per poder fer, més endavant, la part pràctica.
Vaig dur a terme, doncs, una recerca de tot allò necessari en relació al món de la 
publicitat. La publicitat és l’acció de transmetre un determinat missatge utilitzant 
un mitjà de comunicació de masses (ràdio, premsa, televisió, tanques publicitàries, 
revistes...), amb la intenció d’influir sobre el comportament del consumidor. No és 
només un mitjà de comunicació, sinó que a mesura que han anat passant els anys 
s’ha convertit en art i negoci a la vegada.



La publicitat existeix des dels orígens de la civilització i el comerç. El primer reclam 
publicitari del qual es té memòria és una frase trobada en un papir egipci de la ciu-
tat de Tebes. Després de la recerca d’aquestes informacions prèvies vaig mencionar 
també els diversos tipus de publicitat, els mitjans de comunicació de masses (la te-
levisió, el cinema, la ràdio, els llibres, la premsa, les revistes i Internet), malgrat que 
per a l’elaboració d’aquest treball s’han escollit anuncis publicitaris de la televisió 
extrets d’Internet i marques, i també la relació existent dels colors amb els diversos 
anuncis de publicitat. Dins l’apartat de la publicitat també vaig incloure-hi la marca.
La marca és el conjunt de característiques (incloent el nom, el disseny, el símbol) 
que identifica un bé o servei del venedor com a diferent d’aquells d’altres vene-
dors. Les parts més importants de qualsevol marca són els següents: el nom (deno-
minació del producte, el que es pronuncia), el logotip (plasmació gràfica de la marca, 
com s’apunta el nom), el grafisme (dibuix que identifica la marca), l’anagrama (con-
junt format pel logotip i el grafisme) i l’eslògan (la frase curta i fàcil de recordar que 
pot acompanyar la marca). A més a més, també vaig estudiar la important presència 
que tenen els diferents colors a l’hora d’escollir la imatge de la nostra marca. 
A continuació s’inclou la recerca sobre món clàssic. Aquesta part està dividia en 
dues subparts, la Grècia clàssica per un cantó i l’antiga Roma per l’altre. 



El període de la Grècia clàssica correspon als segles V i IV aC. Va des de la caiguda de 
la tirania d’Atenes el 496 aC fins a l’arribada al poder d’Alexandre Magne el 336 aC.
El període culminant és l’anomenat segle de Pèricles, a mitjan segle V. Els trets més 
característics d’aquest període que es veuen reflectits en els anuncis i marques 
actuals són els següents: les divinitats gregues (els 12 déus de l’Olimp i, en algun 
anunci analitzat, surten Sísif i Eros), l’alfabet, que es troba molt present en les mar-
ques, sobretot en els noms i els grafismes, els temples, que eren la construcció més 
important d’aquella època i se’n destaca el Partenó, i la vestimenta, que diferia se-
gons la classe social a la qual un pertanyia i segons si era home o dona. 
L’antiga Roma és el nom donat a la civilització romana que va néixer a la penín-
sula Itàlica durant el segle VIII aC, a partir de la fundació de la ciutat de Roma. Els 
elements més recurrents en els diferents anuncis i marques d’aquest període són 
els temples, que eren els edificis més importants de les ciutats, estaven dedicats a 
la tríada capitolina (Júpiter, Juno i Minerva), era considerat tant en la religió grega 
com en la romana la residència dels déus i només podien accedir-hi els sacerdots. 
Per això la monumentalitat del temple era exterior, expressada sobretot en la façana, 
ja que des d’allà es feien les pregàries; i també els llocs de lleure, com el circ, l’amfitea-
tre i el teatre. Un altre element característic és la vestimenta dels soldats romans, que 
igual que els grecs, variava segons la classe social, el sexe i el fet al qual s’assistia. 
Per acabar, tant el llatí com el grec han estat dos idiomes molt utilitzats a l’hora de 
posar nom a una marca, escollir un eslògan... 
La part pràctica del meu treball consta de l’anàlisi de diferents anuncis i marques 
actuals que han recorregut al món clàssic per promocionar el seu producte a tra-
vés d’un anunci o simplement han anat a buscar una idea per posar nom a la seva 
marca. Per escollir els anuncis es va decidir agafar un bon nombre d’anuncis dels 
darrers vint anys que tinguessin alguna relació amb l’antiguitat clàssica. Pel que fa 
a les marques, s’han escollit aquelles més representatives i d’ús habitual, tot i que 
en aquest cas no s’ha seguit un criteri concret. De cada un d’ells se n’ha fet una fitxa 
tècnica on s’hi recullen els aspectes analitzats de cada anunci i marca per després 
argumentar-los en el treball. Vaig analitzar un total de 14 anuncis i 17 marques, de 
les quals es pot destacar la famosa colònia Olympea, de la marca Paco Rabanne, i la 
coneguda marca Nike. 
Per poder fer les anàlisis vaig utilitzar Internet per buscar els anuncis i informació 
bàsica sobre les marques i també vaig fer ús de la part teòrica del treball. 

Conclusió
En conclusió podem afirmar que una cosa tan petita com la lletra de l’alfabet grec, un 
verb o qualsevol altra categoria gramatical del llatí, un déu o una deessa... són utilit-



zats en l’actualitat a l’hora de posar nom a noves marques, empreses, establiments... 
Però no tan sols han estat els empresaris els que han fet ús d’aquestes entitats clàs-
siques, sinó que el món de la publicitat també decideix utilitzar-les a l’hora d’elaborar 
anuncis. Els publicistes busquen qualsevol excusa i tots els recursos possibles que 
tenen al seu abast per aconseguir augmentar les ganes d’adquirir un producte als con-
sumidors. Qualsevol tècnica és bona per aconseguir bons resultats i grans empreses 
com Nike, Pepsi, Paco Rabanne... han agafat idees del món clàssic per elaborar anun-
cis, certament molt acurats a aquesta antiga cultura. Aquests anuncis són els que 
tenen l’espectador atent a la pantalla seguint la història que s’està projectant i això fa 
que puguin recordar aquestes marques i anuncis amb més facilitat. 
L’època clàssica, en què situem les civilitzacions grega i romana, va ser tan impor-
tant que sense l’aparició de la democràcia a Grècia, la manera d’organitzar les car-
reteres els romans, la manera de vestir i construir de les dues cultures... no se sap si 
avui seríem allà on som, si hauríem evolucionat tant i tan ràpid. És per això que els 
publicistes decideixen plasmar aquestes grans civilitzacions en la televisió actual. 
En definitiva, aquest estudi ens afirma la presència del món clàssic en la publicitat 
en tots els àmbits: tant en els automòbils, com l’alimentació, els perfums, la higie-
ne, la fotografia, les botigues o la moda. En els anuncis es veu representat el món 
clàssic a través de diferents monuments com els temples, la vestimenta típica i la 
mitologia; en canvi, en les marques es veu l’antiguitat clàssica representada en els 
noms i logotips mitjançant paraules d’origen llatí o lletres dels alfabets. Gràcies a la 
realització del treball puc afirmar que la meva hipòtesi és certa, sí que és molt pre-
sent el món clàssic en la publicitat actual.
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