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VII

Presentació 

Des de l’equip de govern de la Universitat d’Alacant valorem la docència en 
valencià com un component molt positiu en la formació universitària dels futurs 
professionals llicenciats o diplomats en aquesta Universitat. És una obligació de 
la universitat formar bons professionals que el dia de demà coneguen bé la realitat 
que els envolta i hi presten amb normalitat els seus serveis. Per això, el domini del 
valencià propi de la seua especialitat tècnica o científica és fonamental per a 
entendre i per a gestionar el procés de desenvolupament de la societat valenciana 

i també per a integrar-s’hi amb total normalitat. 

Aquest material docent que ara presentem és un resultat més d’aquesta filosofia 
que impregna l’actual equip de govern de preparar bons professionals que puguen 
fer un servei en la societat que ha creat i que manté la Universitat d’Alacant. Per a 
fer possible que els alumnes actuals i futurs de la Universitat puguen exercir 
competentment la seua professió en valencià, hem d’estimular un procés previ 
d’una certa complexitat que, per les seues característiques, ha de ser lent per 
necessitat: preparar bons professors que puguen impartir la docència en valencià i 
disposar de materials de suport adequats. 

Per ajudar a aconseguir això, en els darrers anys hem fet convocatòries d’ajudes 
per a elaborar materials docents en valencià. L’objectiu que hi ha darrere 
d’aquestes convocatòries és començar a publicar, a poc a poc, els materials que 
tinguen la qualitat suficient. Aquestes iniciatives de suport a l’ús del valencià com 
a llengua de creació i de comunicació científica són possibles gràcies a l’ajuda de 
la Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Secretaria 
Autonòmica de Cultura i Política Lingüística), a través del conveni per a la 
promoció de l’ús del valencià. 

Ignasi Jiménez Raneda
Rector
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Introducció 

Els estudiants tenen amb aquest material una guia per al seguiment de les classes, 
el contingut de les quals és apropar-se a l’àmbit de la investigació qualitativa. En 
principi, aquest material ha tingut com a idea inicial, posar en paper per als nous 
estudiants les matèries que s’han desenvolupat en els últims anys dins 
l’assignatura Tècniques qualitatives d’investigació social de primer curs (segon en 
el primer pla d’estudis) de la llicenciatura de Relacions Públiques i Publicitat de 
la Universitat d’Alacant.  Però una vegada acabat, i a la vista el resultat, els autors 
hem vist les possibilitats d’utilització d’aquest material per a altres estudis 
universitaris.

Per a aquests també pot ser útil aquest document, perquè s’han tractat totes les 
tècniques que es consideren centrals en la tasca d’obtenció d’informació des de la 
perspectiva qualitativa: fent les connexions pertinents amb les tècniques i la 
metodologia quantitativa. Tècniques que han sigut tractades en el material 
corresponent a altres assignatures de metodologia, com, per exemple, el manual 
de suport anterior a aquest del company Lluís Català, Tècniques d’investigació 
Social.

El material té aquesta estructura. Està dividit en quatre blocs temàtics amb els 
quals s’estructuren totes les tècniques d’investigació tractades. Els quatre blocs 
corresponen, en primer lloc, a temes introductoris (què és la perspectiva 
qualitativa i com és la manera d’investigar d’aquest punt de vista: la qüestió del 
disseny), la relectura dels quals es recomana una vegada acabat tot el material. El 
segon bloc s’endinsa en les tècniques de producció de dades: les basades en la 
conversació (capítols 3 i 4, «Entrevista en profunditat» i «Grup de discussió», 
respectivament) i les basades en l’observació (capítol 5). En un tercer bloc 
tractem una altra forma d’accedir a la realitat social, la documentació (capítol 6), 
amb les diferents fonts i tractaments; i, abans de començar en l’anàlisi, introduïm 
el lector en un conjunt de tècniques (una metodologia) basades en el vessant 
biogràfic, que, en usar-les, se solen posar en funcionament diferents materials i 
diferents formes d’obtenir-los: les històries de vida. Per acabar, en l’últim bloc 
hem vist necessari col·locar una introducció a l’anàlisi de les dades, 
independentment de la procedència que tinguen, en termes d’eina utilitzada en la 
fase de producció o recollida. Anàlisi de naturalesa molt diferent: basada en la 
precodificació (amb un tractament estadístic), que arreplega el capítol 8 sobre 
«anàlisi de contingut»; i una altra (més vinculada a la perspectiva qualitativa, amb 
diferents fonts i maneres de tractar les dades de cara a l’anàlisi) basada en la 
postcodificació, que tracta el capítol 9.

Cadascun dels temes té una font diferent, la majoria dels quals segueix els 
manuals que han sorgit en els últims anys —a banda del ja «clàssic» de García 



X Tècniques qualitatives d’investigació

Ferrando, Ibàñez i Alvira (1986/1994)— per a tractar aquesta matèria. Som 
afortunats de disposar dels documents de Delgado i Gutiérrez (1994), Valles 
(1997), Alonso (1998), Alaminos (1999), Ruiz Olabuénaga (1999), i el de Brunet, 
Pastor i Belzunegi (2002). 

De cara a considerar tot el procés d’aprenentatge de l’assignatura, aquest 
document presenta l’oportunitat de fer les classes de manera diferent: amb la 
lectura prèvia —i altres lectures que els professors faran arribar als estudiants—  
la sessió docent pot fer-se més dinàmica i participativa. S’hi han inclòs, fins i tot, 
exercicis pràctics en cada capítol perquè els estudiants que no pugen venir a 
alguna classe tinguen la possibilitat de fer un seguiment del que s’està fent. En el 
procés d’aprenentatge els estudiants són l’objectiu d’aquest text però també en 
són l’origen; perquè han contribuït, en gran mesura, a la confecció d’aquest 
document amb les seues preguntes, els seus treballs i els seus suggeriments. 
Moltes gràcies a les set promocions d’estudiants de Publicitat i Relacions 
Públiques que han hagut de patir-me. 

Els agraïments necessaris per a reconèixer l’ajuda (factor d’evolució) en la 
confecció dels programes de les assignatures, els suggeriments, els materials, 
l’estima i la cura, són molt nombrosos. En primer lloc, vull agrair la tasca dels 
professors que em van substituir en la impartició d’aquesta assignatura i d’altres, 
en les freqüents baixes laborals que he tingut en els últims anys de malaltia: 
Daniel la Parra, José María Tortosa, Carlos Frau i Francisco Francés. També als 
meus companys d’assignatura d’aquests estudis i d’altres que m’han proporcionat 
materials, comentaris i atenció: Eloy García, Lluís Català, Cristina López, María 
José González, Sergio Biete, Rodolfo Martínez i Fernando Bañuls. Pel que fa a 
l’ajuda i profunda contribució als continguts que es presenten ací, he de 
mencionar els companys i amics Miguel Ángel Mateo —que ha participat en la 
redacció d’aquest material— i Antonio Alaminos, mestre i soci d’interpretació en 
els estudis en què hem treballat junts i que va ser l’iniciador dels continguts 
docents i de la pràctica investigadora de la metodologia en el departament origen 
de l’actual. Vull agrair a Juan Zarco, els documents que va posar a disposició 
meua quan em vaig enfrontar per primera vegada amb el programa d’aquesta 
assignatura de Tècniques Qualitatives. 

He d’agrair, per altra banda, la iniciativa, el treball i l’esforç del Secretariat de 
Promoció del Valencià (SPV) a l’hora de fer «normal» el valencià: fomentant-ne 
l’aprenentatge —moltes gràcies al mestre Faust Ripoll— i l’ús i incentivant 
treballs com aquest. Sense l’ajuda d’aquesta gent, no faria l’esforç personal 
d’adaptar continguts a aquesta llengua, i els estudiants no tindrien l’oportunitat i 
el dret de rebre docència en una llengua «normal» al País Valencià. Aquest no és 
el primer treball d’aquest tipus —encara roden per la Universitat els materials 
sobre ciència política que vaig fer als finals dels 90— i espere que no siga l’últim.

El desenvolupament de la identitat, l’autonomia, l’autoestima i les capacitats de 
cadascun dels meus conciutadans del món (castellans, valencians, bascos, 
alcoians, benidormers, crevillentins, mexicans, equatorians, pequinesos o 
argelians) és tan important com el desenvolupament de la meua llibertat. Per això 
estime la  primera llengua, amb què vaig aprendre a parlar, per això intente 
transmetre-la a la meua descendència, i per això la utilitze per a la formació dels 
estudiants que vénen a les meues classes. M’agradaria dedicar aquest treball als 
companys universitaris que se senten amenaçats per l’ús del valencià, als 
companys que veuen un atac als seus valors i principis adquirits des de menuts 
(en temps poc democràtics, tot s’ha de dir), als que veuen en l’ús d’una llengua 
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molt arrelada en el context social de la Universitat d’Alacant qualsevol classe 
d’independentisme radical i als companys sindicalistes que van intentar boicotejar 
un projecte consistent en l’obtenció de dades sobre l’estat del valencià en el seu 
lloc de treball.

Però vull fer una dedicatòria molt especial, molt tendra, a Vicent Penalva. Resulta 
que el més descregut i independent de les persones que he conegut en la meua 
vida estava a ma casa. Ell ens va ensenyar la crítica, el valor del treball i de 
l’esforç i, amb total normalitat, ens parlava el que anomenàvem valencià. Ens va 
deixar en octubre de 2004, però encara roman amb nosaltres. 

Clemente Penalva Verdú 
Sant Joan d’Alacant, gener de 2006 
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1 Perspectives d’investigació1

Són molts els assajos fets al voltant de la distinció entre qualitatiu i quantitatiu 
com a formes d’acostament a l’objecte d’estudi de les ciències socials. Apropar-se 
a la realitat social sobre qüestions de fet (registrant-les i mesurant-les), o acostar-
se a la realitat social (tal com la perceben els subjectes) a través dels discursos 
(interpretant-los per a comprendre l’acció social) és, al nostre judici, la distinció 
més encertada. Alonso (1998), parla d’aquesta «mirada» qualitativa, com una 
forma peculiar d’apropar-se al món social.  

1.1 La perspectiva qualitativa i la perspectiva 
quantitativa

La millor manera d’explicar la distinció entre ambdues perspectives és veure les 
diferències que hi ha al voltant d’una sèrie d’atributs i situar cada perspectiva en 
els seus termes.  

L’exercici que plantegem a continuació és una reflexió al voltant de qüestions 
epistemològiques i metodològiques, que té l’objectiu de mostrar com afecta la 
diferenciació entre la perspectiva qualitativa i la quantitativa pel que fa als 
objectius, la metodologia, l’observació, l’anàlisi i el control de la investigació. 
Bericat (1998), també estableix una sèrie de trets diferencials entre les dues 
perspectives, encara que adverteix que la sèrie de dicotomies que presenta no té 
caràcter d'exclusivitat, cosa molt estesa en les abundants obres que assenyalen els 
atributs d'ambdues perspectives: «aquest encotillament dificulta, si no l’impedeix, 
l'enorme quantitat de possibles dissenys que combinen en major o menor mesura 
aspectes associats tradicionalment a una o altra orientació metodològica» 
(Bericat, 1998:59). 

                                                     
1 Aquest tema ha sigut desenvolupat seguint diferents fonts, principalment: Valles (1997) , Alonso  
(1998) i Olabuénaga (1998). 
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Quadre 1.1. Perspectives qualitativa i quantitativa d’investigació2

Qualitativa Quantitativa 
a. Finalitat Descripció/comprensió 

Atribut, qualitat 
Explicació/mesura 
Mètrica, orde 

1.
Objectius 

b. Nivell Latent Manifest 
a. Tradicions intel·lectuals Humanista Positivista 
b. Fonts de coneixement Idiogràfica, única, intensiva Nomotètica, general, 

extensiva 
c. Mètode 
(aconseguiment científic) 

Inductiu/abductiu 
(descobriment) 

Deductiu (prova d’hipòtesi) 

d. Mètode 
(grau de formalització) 

Mètode flexible, càlid, 
imaginatiu 

Rígid, fred, sistemàtic 

e. Hipòtesi Guia d’actuació i recerca, poc 
definida i molt general 

Expressió prèvia, ben 
definida i localitzada 

f. Disseny Emergent Projectat

2.
 M

et
od

ol
og

ia
 

g. Teoria Exposició narrativa Operacionalització 
a. Producció de dades Dades no estructurades (texts) Dades estructurades (xifres) 
b. Tècniques No estructurades Estructurades (planificació) i 

estandaritzades 
(uniformització) 

c. Mostreig Intencional Probabilístic 
d. Realitat Construcció social Externa als individus 
e. Dimensions de la 
realitat

Grup/totalitat 
Estructural 

Individu/unitat 
Distributiva 

f. Esquema psicològic Psicoanàlisi Conductisme 
g. Investigador Acostament subjecte i objecte 

(coimplicació) 
Radical separació entre 
subjecte i objecte  3.

 C
am

p 
d’

ob
se

rv
ac

ió
 

h. Pràctica  Intuïtiva (ofici) Sistemàtica i normalitzada 
a. Construcció de la teoria Interpretació, comprensió Explicació
b. enfocament Allò interior, subjectiu 

Significat sentiment 
Discursos

Allò exterior, objectiu 
Coses, fets, successos 

c. Significat Múltiple 
Allò manifest serveix per a 
accedir a allò latent (significat 
secundari, emotiu, contextual) 

Únic
Allò manifest, denotació 
(significat primari, objectiu) 4.

 A
nà

lis
i 

d. Suport d’altres 
disciplines

Sociolingüística, semiòtica 
(treballa i analitza texts/paraules) 

Estadística (treballa i analitza 
quantitats/xifres) 

a. Validesa Interpretació correcta Proves de validesa 
5. Control b. Fiabilitat Variabilitat (saturació de la 

informació) 
Proves, estabilitat de la 
mostra 

Font: Elaboració pròpia a partir dels textos mencionats al començament del capítol: Valles 
(1997),  Alonso  (1998) i Ruiz Olabuénaga (1998). 

                                                     
2 Aquesta forma dicotòmica de presentar la perspectiva qualitativa ha de ser matisada, en el sentit 
que les diferències no són, per força, tan grans en el treball d’investigació, però que ací 
s’«exageren» per a fer-la més comprensiva des del punt de vista didàctic. Per altra banda, com que 
els estudiants ja han vist el mètode i les tècniques quantitatives (fins i tot, han vist en els primers 
capítols del material docent del company Lluís Català (2005: 7), un esquema semblant a aquest), ens 
sembla que serà més senzill introduir-los-hi fent referència a conceptes de la investigació que ja 
coneixen.  
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Des de l’inici –en el descobriment i en els primers desenvolupaments de les 
ciències socials i la separació del saber entre diferents grups de disciplines— s’ha 
produït en l’interior del coneixement científic una divisió al voltant del que s’ha 
anomenat «tradicions intel·lectuals»: l’humanisme i el positivisme. Si bé les dues 
estaven unides o formaven part de la mateixa cosa —com explica Wallerstein 
(2000) quan posa com exemple els «principia» de Newton, Principis matemàtics 
de filosofia natural—, en un cert moment, dins el pensament modern, les ciències 
socials van ser col·locades entre les ciències humanes i les ciències naturals. Pel 
motiu d’aquesta classificació, les ciències socials, com que van quedar enmig, 
porten al seu si aquesta dualitat: una part propera al model de les ciències naturals 
(amb el seu mètode, el positivisme) i una altra que continua la tradició 
humanística de l’hermenèutica i la filosofia. Respectivament: la perspectiva 
quantitativa és la aplicació del mesurament de fets objectius i externs, mentre que 
la qualitativa intenta interpretar els discursos socials. 

Pel que fa a les diferències entre les metodologies quantitatives i qualitatives, 
podem fer referència a dues maneres de classificar les disciplines o les formes 
d’acostament a la realitat: la idiogràfica i la nomotètica. La primera busca la 
comprensió del significat dels fenòmens, mentre que la segona es preocupa per la 
mesura del fets. La primera és intensiva, ja que és més important la definició d’un 
objecte a través de tots els seus atributs, mentre que la segona, com que és 
extensiva, té una gran capacitat per a establir lleis generals perquè es basa en 
l’estudi de molts casos. Realment, la diferència entre ambdues està en la relació 
que fan entre nombre de variables i nombre d’unitats. Gràficament (vegeu el 
gràfic 1.1) ho podem expressar així: mentre siga tan difícil arribar al punt ideal de 
poder estudiar tots els aspectes de la realitat sobre tots els individus3, podem triar 
entre estudiar un nombre considerable de variables (idiogràfic) sobre poques 
unitats o estudiar moltes unitats sobre un nombre reduït de variables (nomotètic). 
Hi ha disciplines que han sigut considerades com a nomotètiques, com és la 
sociologia, mentre que d’altres, com la psicologia o l’antropologia, han sigut 
qualificades com a idiogràfiques. 

                                                     
3 Impossible, ja que no tenim suficients recursos i, en cas que els tinguérem, tardaríem tant a fer el 
treball que una vegada acabat l’estudi, el món hauria canviat tant que els resultats no ens valdrien. 
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Figura 1.1. Nomotètic i idiogràfic 

La perspectiva qualitativa ens permet, per mitjà del llenguatge, enfocar la 
investigació sobre les qüestions subjectives, com són els sentiments, les 
representacions simbòliques, els afectes, tot allò interior a què podem accedir a 
través d’un acostament a l’objecte d’estudi; la perspectiva quantitativa, però, no 
ho permet, perquè es queda limitada al registre de les qüestions externes (coses, 
fets, successos). Si aquesta permet el mesurament fiable i vàlid d’un cert nombre 
de variables i posar-les en relació per tal de trobar relació de causalitat i buscar 
l’explicació del fenòmens, la qualitativa permet la descripció4 (sobre un nombre 
més gran d’atributs) i la comprensió del fenomen, sense renunciar, ans al contrari, 
a l’explicació que els subjectes donen al seu comportament. I això és molt difícil 
d’assolir mitjançant les tècniques estructurades de la metodologia quantitativa.  

La subjectivitat entra, per tant, dins de l’objecte d’estudi d’allò qualitatiu. Això és 
possible per la diferent definició de la realitat social de què es parteix: mentre que 
la perspectiva quantitativa està més prop a la concepció que la realitat és exterior 
als individus i els grups, la qualitativa assumeix que la realitat és tal com la 
defineixen els actors socials.  

En la perspectiva qualitativa es treballa amb el significat. Dey el relaciona amb la 
conceptualització i l'establiment de fronteres en els fenòmens socials. Aquesta 
conceptualització pot ser definida com la reconeixen els actors socials o com ho 
fa l'analista. Aquesta és una altra de les dicotomies que presenta Bericat (1998), la 
qual separa en la investigació social allò objectiu d’allò subjectiu, en el sentit de 
les interpretacions de l'actor social. Ací, els criteris de realitat i veritat són 
rellevants: el criteri de realitat permet tenir com a objecte d'estudi la subjectivitat 
                                                     
4 La perspectiva quantitativa, no obstant això, no renuncia a la descripció, tot el contrari, el que 
passa és que el grau de definició i la possibilitat de mostrar moviment són molt més grans en la 
investigació qualitativa. Com indica Alonso, l'enquesta permet descobrir «(...) algo así como una 
fotografía desmenuzada de la realidad social —cosa que no sólo no es poco, sino que la mayoría de 
las veces es mucho y fundamental—; lo malo es que la fotografía es forzosamente plana, estática y 
bidimensional, mientras que la realidad es una totalidad concreta que presenta pronunciadísimos 
relieves y una tendencia a la mutación verdaderamente desconcertante» (Alonso, 1998:42-43). 
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del subjecte; el criteri de veritat radica en la capacitat d’extraure de la 
subjectivitat inferències sobre la realitat. La legitimitat de la investigació social en 
l'estudi de la subjectivitat humana pot veure's en el dictum de Thomas «si els 
homes defineixen les situacions com a reals, seran reals en les seues 
conseqüències» (citat per Bericat, 1998:75). Ambdues, llavors, són possibles, ja 
que es podria utilitzar la distinció entre acte i acció. L'acte és la realitat externa 
més enllà de la subjectivitat del mateix subjecte, mentre que l'acció seria el 
significat i el sentit que dóna l'actor a la seua conducta. La perspectiva qualitativa 
intenta posar-se en el lloc dels subjectes per tal d’interpretar les seues conductes, 
mentre que la quantitativa, centrada en l'acte, també pot accedir a la subjectivitat 
però amb algunes limitacions, a través de la imposició de preconcepcions i sentit 
aliens al subjecte (com ocorre en l'enquesta).  

Des d'aquesta perspectiva, la divisió entre qualitatiu i quantitatiu al·ludeix a dues 
esferes o dimensions radicalment diferents de la realitat social: l'esfera de la 
facticitat i l'esfera de la cultura simbòlica. L'esfera conformada pels fets socials és 
on la quantificació té el lloc metodològic principal. Les pràctiques sociològiques 
induïdes per aquest enfocament «serien quantitatives però també més explicatives 
que comprehensives, més 'objectives' que subjectives, més macrosociològiques 
que microsociològiques, més consensuals que conflictives, més centrades en 
l'anàlisi de sistemes que no en el de processos» (Coenen-Hunter citat per Alonso, 
1998:39). 

El disseny (entès com el pla organitzat particular i específic per a dur a terme un 
treball d’investigació concret amb un problema determinat) també és diferent. 
Davant la planificació detallada de la successió lineal d’operacions que cal fer en 
el mètode quantitatiu (disseny projectat), el disseny qualitatiu es caracteritza pel 
caràcter provisional i flexible. El disseny emergent propi del qualitatiu vol dir que 
poques decisions de disseny estan totalment tancades des de l’inici: en poden 
sorgir de noves o diferents a les pensades en les primeres fases de la investigació. 

El model rígid, sistemàtic del quantitatiu on l’ investigador va «cremant» les fases 
dins d’un procés, d’una seqüència formal d’operacions que va des de 
l’establiment de la mostra i la selecció de casos, passant per la recollida de dades 
(per mitjà d’un instrument en el qual no cal modificar una vegada iniciat el 
procés, com ocorre, per exemple, amb el qüestionari), fins a l’anàlisi, és molt 
diferent al model flexible i imaginatiu del qualitatiu. En aquest, poques coses són 
definitives, com per exemple: la guia de l’entrevista canvia d’un cas a altre, el 
nombre de casos també pot canviar, fins i tot, la incorporació de noves categories 
d’anàlisis no advertides en les primeres fases. L’ofici i les intuïcions de 
l’investigador (que, d’altra banda, sempre està molt implicat en la recollida de 
dades) van donant-li una guia, en un exercici de disseny molt creatiu, amb la 
direcció que cal seguir en el procés de recerca. 

Alguns han vist en certs dissenys, dins la perspectiva qualitativa, com subjau una 
metodologia inductiva. Amb un esquema flexible en el qual les propostes d’inici, 
el camí que cal seguir, les vies d’indagació són provisionals, el disseny mai pot 
ser definitiu. Això vol dir que la majoria de les decisions són preses a mesura que 
avança la investigació. Sabem que l’objecte, el fet, es conquereix i es construeix 
abans de comprovar-lo (Bourdieu, 1987); per això, les ruptures epistemològiques 
que s’han de fer per a definir l’objecte fan impossible l’inductivisme radical, en el 
sentit que no es pot parlar d’una tabula rasa, de la qual ha de partir el 
coneixement. No obstant això, alguns han pogut veure una mescla 
d’intuïcionisme i abducció (un constant anar i tornar de les idees als fets i dels fets 
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a les idees) en algunes investigacions qualitatives que està més propera al 
induccionisme que no al deductivisme. És pel fet que les hipòtesis del qualitatiu 
no són deduïdes de cap teoria que aquestes es formulen únicament com a guia 
d’actuació i cerca, sense ser massa definides.   

Aquesta flexibilitat pot ser continuada fins a l’informe. En aquest sentit, la teoria 
pot ser exposada al llarg d’un informe de resultats, en el qual va sent narrada: 
indicant els moments i les connexions teòriques que ha produït cada nova 
aportació conceptual, cada nova categoria incorporada, afegint-hi cada evidència 
empírica en forma de citació que done evidència del descobriment, fins a 
construir tota l’estructura de l’edifici teòric. Davant aquest esquema, el procés 
deductiu quantitatiu suposa un procés de descomposició, des dels conceptes o 
idees fins a la confecció d’indicadors a través dels quals poder aconseguir 
mesures vàlides de porcions observables del concepte empíric que s’ha de 
mesurar. Suposa, per tant, davant la tendència narrativa del qualitatiu («conta 
històries» diu Plummer5); el quantitatiu fa una separació seqüencial dins l’informe 
entre el moment deductiu (operacionalització) i el moment inductiu (resultats de 
la mesura i contrast d’hipòtesi).  

En el mètode qualitatiu, el mostreig, en contrast amb l’aleatorietat del quantitatiu, 
és intencional. Les unitats no són seleccionades de manera cega, sinó que els 
casos se seleccionen per motius de riquesa informativa: aquells que poden donar 
informació més rica i precisa per als objectius de la investigació. El mostreig, dins 
aquesta flexibilitat del model qualitatiu, ni tan sols és definitiu una vegada feta la 
planificació suau de la recerca. Si la investigació necessita provar algunes 
interpretacions provisionals, si no s’ha aconseguit comprendre o descriure 
totalment el fenomen objecte d’estudi o si no s’ha arribat a la saturació de la 
informació, poden ser incorporats nous casos. O tot el contrari, el pla previst pot 
ser interromput si la saturació de la informació s’assoleix abans de completar-lo 
en nombre d’unitats. 

El fet d’aquesta flexibilitat es veu reforçat per la idea que moltes de les 
operacions són simultànies: mostra, anàlisi, recollida de dades, informe (vegeu el 
tema 2).  

Les dues perspectives treballen amb el llenguatge (realment és l’única forma de 
produir dades sobre la societat) però ho fan sobre diferents pressupòsits: la 
perspectiva qualitativa produeix i analitza discursos, mentre que la quantitativa 
registra fragments de discursos per al mesurament dels fets als quals apunten. Per 
tant, es part d’una concepció del funcionament del llenguatge molt diferent: 
mentre que per a la perspectiva positivista el significat és únic, per a la 
perspectiva qualitativa aquest és negociat; ja que s’assumeix que el caràcter del 
signe lingüístic és polisèmic. 

Això està en consonància amb l’esquema psicològic implícit que cadascun 
presenta: mentre que el positivisme aplicat a allò humà es basa en l’esquema 
estímul-resposta (tot cas ha de ser sotmès al mateix estímul –pregunta en el 
qüestionari, per exemple), registrant les diferents respostes, el qualitatiu no 
menysprea el que passa a l’interior del subjecte per a accedir a allò que hi ha 
latent. En aquest sentit, la perspectiva quantitativa no va més enllà del que és 
manifest, mentre que la qualitativa utilitza les manifestacions del subjecte per a 
accedir a allò latent i presta força atenció a allò connotatiu. Pensem en dues 

                                                     
5 Citat per R. Olabuénaga (1998:130). 
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tècniques paradigmàtiques: en l’enquesta, l’entrevistador ha de reproduir les 
preguntes del qüestionari i ha d’eixir-se’n d’aquesta norma només quan alguna 
cosa no s’entén (aquest succés constitueix un error de disseny del qüestionari), 
mentre que en l’entrevista en profunditat l’entrevistador considera els contextos 
situacional i existencial per a veure la millor forma de fer la intervenció, en un 
procés de negociació constant del significat. 

És per això, que la qualificació d’aquell que obté la informació (entrevistador, 
moderador, observador) ha de ser molt més gran en l’ús de la perspectiva 
qualitativa. S’assumeix, fins i tot, la singularitat de l’obtenció de les dades, que 
estima cada sessió de replegada de dades com a única i irrepetible, ja que cada 
entrevistador o observador adapta la forma de les intervencions al seu «estil», 
conformat pel del temps de pràctica de la tècnica. Aquest és conscient de les 
influències de la seua personalitat i de la imatge que proporciona a l’espai social 
on desenvolupa la seua tasca. S’és tant conscient de la co-implicació entre objecte 
i subjecte d’estudi que resulta estrany trobar una recerca en què l’investigador 
principal no es faça càrrec de tasques de replegada de dades, en què actue, per 
exemple, d’entrevistador o de moderador. I és que l’investigador qualitatiu es 
forma per una pràctica basada més en l’ofici que no en la professió, davant la 
pràctica sistematitzada i normalitzada del quantitatiu (recordem, des del disseny 
fins a l’anàlisi). Una pràctica amb la qual el contacte diari amb el camp 
d’observació i la intuïció són una part molt important que assumeix el qualitatiu. 

L’anàlisi no està separada d’altres operacions del disseny. L’arreplegada de 
dades, en moltes ocasions, és simultània a aquesta i està molt vinculada a les 
decisions de disseny, com pot ser el mostreig i la finalització del treball de camp. 
En l’anàlisi, l’aspecte central és la conquesta del sentit. O, dit d’altra manera, 
l’accés a la interpretació correcta dins del sistema de significació del tòpic 
sociològic que s’està estudiant. Com que no hi ha una fórmula concreta de fer i 
interpretar, en què a banda dels coneixements sobre el tema, la intuïció té un gran 
paper (ja que no s’opera com el quantitatiu, on el conjunt de categories d’anàlisi 
són definides prèviament per a anul·lar l’arbitrarietat del codificador), el control 
basat en el principis de fiabilitat i validesa tenen una aplicació i lògica diferent al 
quantitatiu6. La fiabilitat està basada en la variabilitat de discursos que s’han 
d’interpretar (una variabilitat garantida perquè l’heterogeneïtat de la mostra siga 
suficientment gran per a abraçar tota la diversitat de discursos possibles sobre el 
tema) i en l’assoliment de la saturació de la informació: la validesa fa referència a 
la interpretació correcta, amb especial atenció als tropos —desplaçaments de 
sentit—  i a l’operació de contrastar les pròpies interpretacions amb les 
interpretacions d’altres investigadors de l’equip o col·legues. Com es pot inferir 
d’aquesta obertura a la dimensió connotativa del llenguatge, una disciplina molt 
útil és la sociolingüística, bastant diferent del suport de l’estadística en les anàlisis 
quantitatives.

Una altra manera de veure la distinció entre quantitatiu i qualitatiu és la 
diferenciació que fa Ibáñez (1986) entre les perspectives distributiva i estructural. 
La qüestió bàsica és diferenciar el nivell de la societat sobre el qual se centra 
cadascuna de les perspectives. Mentre que la distributiva ho fa sobre les unitats 
del sistema, la perspectiva estructural, en un nivell superior, ho fa sobre les 
relacions entre les unitats. Hi ha una correspondència entre la perspectiva 
qualitativa i l’estructural (relacions entre les unitats), i entre la perspectiva 

                                                     
6 Vegeu Alaminos (1999). 
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quantitativa i la distributiva. Aquesta és la raó per la qual Ibáñez fa coincidir la 
perspectiva quantitativa amb la distributiva i la qualitativa amb l'estructural. Com 
indica Alonso «si l'enfocament quantitatiu ens situa en la dimensió individual de 
la realitat social —el fet social com a sumatori de conductes individualitzades 
encara que no aïllades—, l'enfocament qualitatiu ens col·loca davant la dimensió 
grupal dels processos socials... elements estudiables com a totalitats concretes» 
(Alonso, 1998:56).7

Per finalitzar, com a exemples històrics dins la investigació sociològica clàssica, 
tenim els casos de Max Weber en L’ètica protestant i l’esperit del capitalisme, i 
en el Suïcidi d’Emile Durkheim; el primer, més prop a l’esquema qualitatiu, i el 
segon, clarament positivista. 

1.2 Tècniques d’investigació 

Hem vist en l’apartat anterior que per a Ibàñez les dues perspectives exposades 
(distributiva i estructural) estan en uns nivells inferiors perquè és la perspectiva 
dialèctica la que és epistemològicament superior. Aquesta, situada en el nivell del 
sistema, estudia les relacions entre estructures dins la societat. Les tres 
perspectives (distributiva, estructural i dialèctica) estan ordenades de manera 
jeràrquica perquè l’operació de domini científic més potent és l’epistemològica 
(per a què obtenir informació de la societat -per a intevindre o per a ordenar-la- o  
per a qui es fa la investigació –demanda del poder polític o econòmic). És tracta 
d’una operació de conquesta del fet perquè –«contra la il·lusió del saber inmediat» 
(Bourdieu, 1987) s’ha de traduir la ideologia del requeriment explícit (empresari o 
polític) a termes científics per a definir el problema que volem estudiar.  

El segon nivell explica perquè es fa com es fa. Aquest actua a un nivell teòric i de 
construcció de l’objecte: la societat està feta per la relació entre subjectes; el fet 
de ser grupal implica relacions estructurals que hauran de ser estudiades 
mitjançant procediments estructurals (no és possible mesurar si no se sap que s’ha 
de mesurar). Aleshores, la perspectiva qualitativa (estructural) és aquella que té 
més facilitat per a construir teories i definir objectes.  

En un nivell inferior, el tecnològic, es comprova el fet i respon la pregunta com es 
fa. La tècnica paradigmàtica és l’enquesta, en la qual es replega informació al 
nivell de les unitats. Les tres perspectives no són excloents, sinó que poden ser 
perfectament complementàries.  

La jerarquia suposa que la perspectiva distributiva està limitada perquè es mou 
només en el nivell tecnològic (redueix les relacions socials al nivell dels 
individus), mentre que l’estructural supera aquesta limitació (relacions entre 
individus) però no arriba al nivell pragmàtic, que passa del dir al fer. Però, 
principalment, d’aquest esquema es dedueix que la definició del problema i dels 
objectius (nivell epistemològic) determina la perspectiva que cal utilitzar (nivell 
metodològic) i aquesta determina quina tècnica s’ha d’utilitzar. Fer ús d’una o 
altra tècnica i metodologia (estructural, distributiva) dependrà dels objectius.  

                                                     
7 No deixa de ser paradoxal que, en termes metodològics, les perspectives quantitatives 
(distributives, atomístiques), en general, mantenen una concepció metateòrica estructuralista de 
l'ordre social (sota el principi durkheimià que el fet social limita la voluntat dels subjectes) i que les 
perspectives qualitatives (estructuralistes, totalitat) des d'un punt de vista constructivista consideren 
el fet social com interacció entre individus (Bericat, 1998: 77). 
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Per això, assenyala Ibáñez, que un investigador que només sap fer enquestes o 
que selecciona aquesta sola tècnica (formalisme metodològic) intentaria posar-la 
en pràctica en tots els casos, fins i tot per a estudiar la revolució. En l’altre extrem 
—afegim nosaltres— un investigador que té en compte les tres perspectives farà 
millor un ajust entre el requeriment i la tècnica de recollida de dades (no utilitzarà 
l’assemblea per a estimar la intenció de vot, per exemple); per això, col·locat en el 
nivell epistemològic, l’investigador social té més oportunitats d’il·luminar tot el 
procés i d’adoptar la metodologia i la tècnica més adequada. 

Quadre 1.2. Perspectives d’investigació segons Ibàñez (1986) 

Perspectiva Nivells (operacions 
de
domini científic) 

Nivell de la 
societat

Pregunta Tècnica 
paradigmàtica 

Nivell del 
llenguatge 

Distributiva Tecnològic
Comprovació 

Elements 
(unitats) 

Com Enquesta Semàntic 
referencial 
(fets)

Estructural Metodològic 
Construcció 

Estructura 
(relacions 
entre
elements) 

Per què Grup de 
discussió 

Semàntic 
estructural 
(opinions) 

Dialèctica Epistemològic 
Conquesta 

Sistema 
(relacions 
entre
estructures) 

Per a què o 
per a qui 

Socioanàlisi Pragmàtic 
(del dir al fer) 

Font: Elaboració pròpia a partir d’Ibáñez (1986) 

Una vegada feta aquesta distinció, el que l’autor proposa és una classificació de 
les tècniques partint de la tècnica de nivell superior: la socioanàlisi, (l’assemblea), 
com a tècnica paradigmàtica de la perspectiva dialèctica. La resta de les 
tècniques, segons Ibáñez, són degeneracions d’aquest dispositiu de produir 
informació.  

Per a fer la classificació, Ibáñez, atès que és el llenguatge la via de coneixement 
en la producció de dades en investigació social, parteix dels dos plànols del 
llenguatge que es posen en funcionament en el desenvolupament de qualsevol 
discurs. El plànol de l’enunciat és el que fa referència a les relacions lingüístiques 
(«realització d’una oració en un moment i un lloc determinat per part d’un 
determinat parlant») o el que es relaciona amb el «context  convencional»; el 
plànol de l’enunciació és el que depèn del «context situacional» i ha de veure amb 
les relacions socials («les condicions socials i psicolingüístiques que determinen 
aquesta realització»). 

Mentre que el primer es refereix a les possibilitats lingüístiques de realització de 
discursos (expressió), el segon considera les relacions socials (rol). La 
socioanàlisi permet desplegar les dues dimensions del llenguatge: el grup pot 
expressar-se lliurement per a produir discursos espontanis i no hi ha relacions 
jeràrquiques que impedeixen el desenvolupament d’aquest. A més, el context 
situacional permet el trànsit del dir al fer. La socioanàlisi permet el funcionament 
de la dimensió pragmàtica del llenguatge.  
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Quadre 1.3. Classificació de les tècniques segons Ibàñez (1986) 

Perspectiva/
tècnica

Context convencional 
(plànol de l’enunciat) 

Context situacional 
(plànol de l’enunciació) 

Estructural/grup de 
discussió

Discurs integrat, 
desenvolupament complet 

Amputat (el grup es dissol a 
la fi de la reunió) 

Estructural/entrevista 
oberta 

Discurs integrat, 
desenvolupament complet 

Reducció de la xarxa de 
relacions socials a la 
interacció
Entrevistador/entrevistat 

Estructural/anàlisi de texts desenvolupament complet Censurat 

Distributiva/enquesta Només permet respostes 
fragmentades 

Reducció xarxa social a la 
interacció
Entrevistador/entrevistat 

Font: El·laboració pròpia a partir d’Ibáñez (1986)

Segons es movem de dalt cap avall dins el quadre anterior, menor potencialitat 
trobem per a traure informació de la societat. La perspectiva estructural és més 
propera a la realitat d’aquesta perquè, almenys, permet desplegar el context 
convencional (s’acosta més als escenaris naturals d’interacció, malgrat de ser 
mitjançant dos dispositius artificials de producció d’informació). 

Però el discurs de l’enquesta (perspectiva distributiva) és el discurs de 
l’investigador, no el de l’entrevistat, i el joc pregunta-resposta no permet la 
producció d’un discurs continu. A banda d’això, la xarxa de relacions socials es 
veu reduïda a la interacció entre qui fa preguntes i qui les contesta en una relació 
asimètrica. En l’entrevista oberta també està present aquesta relació, però la no-
utilització del qüestionari permet un desenvolupament del context convencional i 
la producció d’un discurs integrat. Aquestes condicions també estan presents en 
l’anàlisi estructural de texts, però no hi ha cap control del context en el qual van 
ser produïts aquests textos (com passa sempre que es treballa amb dades 
secundàries). Això no passa amb el grup de discussió, el qual és registrat en el 
moment en que té lloc (amb el component kinèsic, si es fa servir la càmera 
videogràfica). En la reunió de grup es reprodueixen artificialment les relacions 
socials grupals, la interacció del qual es produeix en situacions horitzontals 
(únicament amb la direcció del moderador). No obstant això, des del punt de vista 
dialèctic es tracta d’una tècnica limitada perquè no passa del dir al fer: el grup es 
dissol una vegada finalitza la sessió, amb la qual cosa limita la dimensió 
pragmàtica del llenguatge. 

1.2.1 Altres classificacions 

També podem classificar les diferents tècniques segon el tipus de dades en les 
quals treballen. La informació es pot produir o arreplegar, i existeixen tres formes 
de captació de dades basades en la comunicació humana. La dimensió 
producció/recol·lecció ens remet a la divisió entre dades primàries i secundàries, 
respectivament; la dimensió conversa/observa/documentació és producte de la 
reflexió sobre les formes d’adquirir informació de la societat: parlant amb la gent, 
observant el que fan, i el que aquest produeixen. 
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Quadre 1.4. Classificació de les tècniques segons maneres de produir dades 
Conversació Observació Documentació

Producció de 
dades

Grup de discussió i 
entrevista  

Observació 
participant 

----------------- 
Recol·lecció de 
dades

------------- 

Observació externa Anàlisi de texts 

Font: Elaboració pròpia 

L’encreuament d’aquestes dues dimensions ens produeix quatre possibilitats, i no 
sis, que és el conjunt de caselles formades: és impossible la producció de 
documents (és contrària a la seua definició);  i la conversa sempre du en sí 
mateixa una producció. Si arribarem a analitzar converses no produïdes pel 
mateix investigador estaríem davant de material textual secundari (com és la 
cultura oral i les bases de dades etnogràfiques en suport auditiu o videogràfic). 

1.3 Exercicis pràctics: 

1.3.1 Lectura i comprensió dels articles: 

ORTÍ, A. (1994) «La estrategia de la oferta en la sociedad neocapitalista de 
consumo: Génesis y praxis de la investigación motivacional de la 
demanda» dins Política y sociedad, 16, 37-92. 

IBÁÑEZ, J., (1994) «Una publicidad que se anuncia a sí misma» dins Sociología 
de la vida cotidiana, Madrid, Siglo XXI,  227-241. 
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Per a la lectura d’aquests articles, utilitzeu com a guia aquest quadre: 

1.3.2 Lectura i comprensió del text 

CALLEJO, J. (1995) «La investigación cualitativa de los medios de comunicación» 
dins Investigación y Marketing, 47, 57-62. 

Respon les preguntes següents: 

Perquè és important i anterior la perspectiva QUANTITATIVA en l’estudi 
sobre els mitjans de comunicació? 

Què significa l’expressió «VIURE DE LES AUDIÈNCIES»? 

Com es produeix el canvi cap a «COM LES AUDIÈNCIES VIUEN» els 
mitjans de comunicació? 

  Capitalisme de producció Capitalisme de consum 

Origen i crisis Revolució industrial Crisi del 29 (de  demanda. 
sobreproducció) 

Solució a la crisi Anys 30 (s. XX) 
Increment de la demanda efectiva 
(Keynes) Conseqüència: increment 
del consum, estat del benestar 

Anys 70: Baixada dels costs de 
producció 
Conseqüència: 
segmentació classe treballadora  

Organització 
industrial 

Departament de producció Departaments comercial i de 
comunicació 

Productes Duradors Obsolescència planificada 

Valor Valor d’ús (VU), valor de canvi
(VC)

A més de VU i VC; valor semàntic 

Víncles amb el 
producte 

Individuals (necessitats absolutes) Grupals (necessitats relatives; 
consum ostentatori), imitació 

Consum Racional, utilitari (necessitat) Irracional (desig) 

Elements
identitaris

Religió, política 
(església, escola) 

Consum 
(estadi, centre comercial) 

Publicitat Referencial (parla dels productes) 
Informació 

Necessitat->objecte->publicitata 
Marca: relació productor-producte 

Estructural (parla de si mateixa) 
Formació (generació artificial de 
necessitats) 

Objecte->publicitat->desig 
Marca: relació consumidor-producte

Ciencia social Mesurar, comptar braços, soldats 
(estadística ve d’estat)

Estudi de necessitats (positivitat, 
apunten a un fi) 

Comptar amb els consumidors (cal 
parlar amb ells) 

Estudi dels desitjos (indefinibles, 
negativitat, mancança) innassolibles 
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Com va influir a Europa en l’estudi de les audiències el fet que la propietat 
dels mitjans (TV) fóra estatal? 

Explica el canvi del model de la teoria de la comunicació dels EFECTES 
cap a la dels USOS. 

Explica el funcionament i les conseqüències de la «GUERRA DE LES 
AUDIÈNCIES». 

Què es el «CONTRACTE DE LECTURA»? 

Explica la utilitat de la metodologia i tècniques qualitatives al voltant dels 
conceptes de canvi cultural i canvis en els formats. 
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2 El disseny en la investigació 
qualitativa1

2.1 El procés d’investigació en la perspectiva 
qualitativa

La investigació social és un procés mitjançant el qual s'apliquen certs 
procediments científics amb la finalitat de donar resposta a preguntes 
significatives. Es parla de procés d'investigació quan es consideren amb major o 
menor precisió els passos que cal seguir per a elaborar un estudi empíric: 
l'obtenció d'informació, el seu tractament i anàlisi.  

Una investigació és un procés crític pel qual es formulen preguntes i s'intenta 
donar resposta. En funció del tipus de preguntes i respostes, hi ha diferents 
estratègies d'investigació que es completen les unes amb les altres. Per això, 
enfront de la generalitat del mètode (com a orientació, lògica interna i control de 
la investigació) el procés d'investigació apunta cap a la manera més o menys 
específica de portar a terme un treball científic que respon a un determinat 
problema concret. El terme que s'utilitza per a la manera específica d'escometre la 
resolució d'un problema d'investigació és el de disseny de la investigació, encara 
que també trobem l'expressió «esquema de la investigació». Això vol dir que, una 
vegada que el problema d'investigació ha sigut formulat de forma clara i se sap 
quin tipus d'informació es necessita, el que ha de fer l'investigador és el disseny 
de la investigació.

Un disseny d'investigació consisteix en la preparació de les condicions que 
possibiliten la recollida i anàlisi de les dades, de tal forma que es combinen 
resultats rellevants per a la investigació amb economia en el procediment que cal 
utilitzar. El disseny intenta donar, d'una manera clara, respostes a les preguntes 
plantejades en la investigació. D'ací es dedueix que un bon disseny d'investigació 
és, abans de res, funció dels objectius fixats, i que no pot parlar-se d'un sol tipus 
de disseny d'investigació prototípic per a utilitzar en tot moment i lloc (Alvira 
1986: 67). 

Els mètodes i les tècniques que cal utilitzar depenen, en cada cas concret, d'una 
sèrie de factors, com ara la naturalesa del fenomen que s’ha estudiar i l'objecte de 
la investigació, els recursos financers disponibles, l'equip humà que farà la 
                                                     
1 Aquest tema ha utilitzat com a principals fonts els texts de Valles (1997) i de Day (1993). 
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investigació i la cooperació que s'espera assolir de la població. El que pretenem 
en aquest tema és fer una introducció al disseny de la investigació qualitativa.  

Si entenem la investigació com un procés en què es transfereix la informació en 
diferents etapes, incloent-hi una transformació d’aquesta; podem observar dos 
dissenys diferents i dos tipus de dades diferents, segons el caràcter qualitatiu o 
quantitatiu de la investigació.  

El procés d'investigació en clau positivista ha sigut descrit com un cercle en què 
els elements essencials per on flueix la informació són el de la teoria i 
l'observació. El més conegut és el configurat per Wallace2 (1971), encara que 
poden assenyalar-se’n d’altres. D'acord amb aquests esquemes, el procés 
d'investigació comença a partir d'una teoria, que tractarà de comprovar-se o 
verificar-se. De la teoria s'extrauen (per mitjà de la deducció lògica) unes 
hipòtesis concretes. Aquestes haurien de ser sotmeses a un procés 
d’operacionalització, si se’n pretén la contrastació empírica. Una vegada feta 
l'observació o recollida de dades, es processaran per a la posterior anàlisi 
estadística o semiològica depenent del caràcter de la informació obtinguda. 
Després d'aquesta fase es procedeix a la interpretació de la informació, que 
condueix a unes generalitzacions empíriques que es contrasten amb les hipòtesis 
originals. L'últim pas és la integració, mitjançant la inducció, d'aquest contrast 
d'hipòtesi en la teoria que es veurà confirmada, rebutjada o modificada 
lleugerament. 

En la investigació quantitativa el procés és una successió lineal d’operacions, però 
en la investigació qualitativa —com veurem més endavant— no podem parlar 
d’aquesta configuració. Bericat (1998) assenyala que la perspectiva quantitativa 
utilitza tant la inducció com la deducció, però en la seua actuació, pel fet d'aplicar 
la lògica hipotètico-deductiva, li dóna una prioritat temporal a la deducció, i una 
prioritat conceptual a la teoria. L'esquema que segueix té els passos següents: 
teoria, operacionalització (hipòtesi), producció de dades, fets, verificació de la 
teoria. D'altra banda, la perspectiva qualitativa utilitza la inducció analítica, que 
dóna major prioritat temporal a l'observació no estructurada de fets amb la 
finalitat de generar conceptes i teories. Es podria desprendre d'aquest esquema 
que la perspectiva qualitativa té més capacitat a l’hora de trobar teories, mentre 
que la quantitativa té més capacitat per a verificar-les. Però aquest esquema és 
dubtós ja que, per exemple, existeix verificació (encara que no en termes de 
covariació entre variables) en la Grounded Theory; i en la Inducció Analítica hi 
ha hipòtesis. D'altra banda, també hi ha descriptivisme en la perspectiva 
quantitativa.

Se sap, com indica Bourdieu (1987), que aquests esquemes procedimientals tenen 
importants deficiències: «encara que el cicle de fases successives en la 
investigació tinga una utilitat pedagògica (...) ho aconsegueix mitjançant la lògica 
de la divisió burocràtica del treball (encadenament d'operacions). Suposa un doble 
engany: al projectar en l'espai sota forma de moments exteriors les fases del cicle 
experimental recomposa imperfectament el desenvolupament real de les 
operacions (...) en cadascuna d'elles està present tot el cicle; i deixa escapar l'ordre 
lògic dels actes epistemològics; ruptura, construcció, prova dels fets que mai es 
redueix a l'ordre cronològic de les operacions concretes d'investigació» 
(Bourdieu, 1987: 83-84). Però, precisament, el caràcter pedagògic que té resulta 
ací fonamental per a iniciar els estudiants en l'aprenentatge del procés 

                                                     
2 En Català (2005:4) es pot veure aquest esquema. 
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d'investigació empírica. Com que observa en conjunt tot el procés, qui comença a 
iniciar-se en la investigació social pot entendre més fàcilment el paper que cada 
operació representa, i té com a horitzó l'adquisició d'informació sobre la realitat 
social.

És precisament la informació —la matèria que flueix en aquests diagrames 
circulars— la que permet observar diferències entre les maneres d'operar en la 
investigació social, que té com referència la dualitat quantitatiu/qualitatiu. 
Realment quan l'investigador emprèn el procés d'investigació fa més d'una volta 
sobre el cercle. En les primeres voltes realitza estudis exploratoris amb 
informació molt poc o gens estructurada; però, a mesura que nous passos sobre la 
teoria o l'observació es van succeint, la informació va sent cada vegada més 
estructurada i va connectant de manera més estreta les diferents proposicions i 
variables que componen la teoria.  

En ambdós enfocaments es fa necessària l'existència de categories per a observar  
la realitat. Aquest requisit ineludible implica dos possibles moments en la 
categorització de les dades: quan les dades estan prèviament classificades es parla 
de precodificació, quan les dades s'estructuren després de la seva recol·lecció es 
parla de postcodificació. Així doncs, el grau d'estructuració de les dades és un 
important tret diferenciador entre ambdues perspectives3.

S'ha de fer constar l'enorme flexibilitat del disseny en la investigació qualitativa, 
que queda palesa en la contínua transformació de la guia de l'entrevista, en la 
recerca de casos representatius no previstos a l'inici de la investigació i en la 
finalització del treball de camp, moment molt relacionat amb el grau de saturació 
de la informació. Un altre exemple serien les notes metodològiques del treball de 
camp que registra l'observador per a orientar els successius moments de la 
investigació.

El disseny flexible de la investigació qualitativa —emergent, com veurem més 
endavant—,  obeeix a una lògica abductiva de la investigació que, com defineix 
Bericat, «suposa un continu i reiteratiu anar de les dades a la teoria i de la teoria a 
les dades (idees--->dades; dades-->idees; idees--->dades), obtenint en cada pas 
del procés més contrastació al mateix temps que major abstracció i generalitat en 
els esquemes descoberts per a la comprensió de la realitat observada» (Bericat, 
1998:83).  

Aleshores, en el disseny qualitatiu es matisa aquest esquema formal, planificat i 
uniforme del procés d’investigació. Es poden destacar dos trets característics molt 
relacionats entre ells: el caràcter provisional i la flexibilitat que té. Davant la 
linealitat del procés d’investigació quantitativa; el procés d’investigació 
qualitativa es pot representar més aviat en forma de bucle, que descriu aquest 
moviment reiteratiu que mencionava Bericat. 
                                                     
3 Ian Day indica que realment en la investigació social tot allò no estructurat és un 
problema, més que una virtut. L'absència d'estructura és evident en el volum i la 
complexitat de la majoria de les dades amb les quals es treballa en la investigació social. 
«La idea que les dades qualitatives són principalment 'no estructurades' és útil, si això no 
es pren com una definició sinó més aviat com un imperatiu per a l'anàlisi» (Day, 1998: 
16). En aquest sentit, un dels principals esforços que s'ha de fer en el procés d'investigació 
és el de dotar d'una estructura significativa les dades per a poder treballar amb elles i 
interpretar-les. Per a interpretar les dades en la investigació social és més important l'ús de 
categories significants que l'obtenció de mesures precises. 
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Figura 2.1. El procés d’investigació en la perspectiva quantitativa (lineal) i en 
la qualitativa (bucle) 

2.2 Disseny projectat i disseny emergent 

És per això que en el procés de recol·lecció de dades no estructurades el disseny 
d'investigació pren la forma d’«emergent» (Valles, 1997). En contrast amb la 
investigació quantitativa en què el disseny és projectat (una vegada iniciat és molt 
difícil fer marxa enrere en el treball de camp, per exemple), en la investigació 
qualitativa és molt freqüent el disseny emergent: les decisions sobre les 
operacions que cal fer es porten a terme simultàniament a la recollida de dades. 
No obstant això, hi ha sempre un plantejament de la investigació i un pla de la 
investigació no massa detallat que serveix com a guia d'actuació. Altres aspectes 
que apareixen en les primeres fases del disseny emergent són algunes decisions 
relacionades amb la mostra (casos representatius, arquetípics, rics en informació) 
que n’asseguren l’heterogeneïtat i calibren l’accessibilitat i el grau de voluntat en 
la col·laboració, i certes mesures de control de la investigació.  

Aleshores, podem parlar de dos tipus de disseny emprats en la investigació 
qualitativa.

a) Disseny projectat/programat. És similar al disseny quantitatiu però més 
flexible. El disseny projectat es recomanable en els casos següents: quan 
l’estudi és demandat (cal mostrar la competència així com els recursos 
necessaris abans de l’inici de la investigació a la institució que demanda 
el treball); quan es treballa en equip (per a fer una programació de les 
diferents tasques que cal dur a terme en el sentit de divisió del treball) i 
quan l’investigador s’ha documentat (no parteix de zero pel que fa als 
conceptes i teories que ha de comprovar en el treball empíric). Els 
elements que ha de contenir són: el plantejament i formulació del 
problema, el disseny (en el sentit d’articular de manera coherent 
objectius, hipòtesis i mostra), la recol·lecció de dades (tècniques que 
s’utilitzaran) i tractament de dades (transcripcions) i anàlisi (reducció de 
dades, codificació, etc). 

b) Disseny emergent. El disseny es va configurant a mesura que avança la 
investigació, es va configurant (emergeix) al temps que s’arrepleguen les 
dades. Durant tot el procés d’investigació es prenen moltes decisions que 
afecten el disseny. No obstant això, com a utilitat de planificació del 
treball convé fer un lleuger pla amb els següents elements essencials: 
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Investigador 

Formació 
Prejudicis, valors 
ideologia

Circumstàncies:
Culturals
Sociopolítiques
Objectius

Disseny
d’investigació 

qualitativa

Fases i tasques: decisions de disseny

Al principi de l’estudi

Etapa de reflexió i preparació del 
disseny 

Formulació del problema 
Selecció de l’estratègia 

metodològica 
Selecció de casos, contextos, 

dates
Relació amb la teoria 
Detecció de biaixos 

Durant l’estudi 

Etapa d’entrada i realització del 
camp 

Tasques de gestió 
(cartes, presentació) 
D’ajustament en les 

tècniques de recollida 
D’execució del camp 
D’arxiu i d’anàlisi 

preliminar 

Al final 

Etapa d’eixida, anàlisi final i 
escriptura

Fi o interrupció del camp 
Anàlisi intens final 
Redacció i presentació de 

l’informe 

R E A L I T A T    S O C I A L 

plantejament i formulació del problema, un pla d’investigació amb les 
possibles tècniques que cal emprar i unes decisions bàsiques de disseny 
per a configurar la mostra (indicant quins seran el criteris de riquesa 
d’informació, els criteris que permetran garantir una mostra heterogènia i 
el grau d’accessibilitat dels casos). Valles (1997) fa una relació de les 
decisions de disseny que es prenen a mesura que evoluciona el procés 
d’investigació. 

Figura 2.2. El disseny en la perspectiva qualitativa 

Font: Valles (1997:82) 



34 Tècniques qualitatives d’investigació 

2.3 El mostreig en la investigació qualitativa 

En la investigació qualitativa, la selecció dels casos, el subconjunt representatiu 
de la totalitat, no pot ser, en cap cas, probabilístic. Això és perquè es tracta d’una 
metodologia que té que a veure en allò idiogràfic, com és la descripció detallada, 
el treball intensiu, sobre allò que en moltes ocasions és únic. No té sentit 
seleccionar els casos aleatòriament —en què, recordem, tots tenen la mateixa 
probabilitat de ser seleccionats— perquè no trauríem rendiment al fet de 
localitzar, citar, parlar i observar casos que no tenen suficient vinculació amb el 
fenomen que volem estudiar.  

En el següent quadre podem veure les diferències entre els dos tipus de mostreig: 

Quadre 2.1. Mostreig probabilístic i no probabilístic 

Com a criteris generals, direm que el mostreig en el treball qualitatiu és no 
probabilístic, i que s’han d’atendre a criteris molt més rellevants per a la 
investigació, com són: 

a) Que estiga garantida la diversitat de discursos. 

b) Que s’atenga les principals variables sociodemogràfiques que afavoreixen 
l’obtenció de discursos diversos. 

c) Que la incorporació de noves hipòtesis pot comportar una introducció de 
més casos en la mostra. 

d) Que s’arribe a la saturació de la informació. 

Probabilístic No probabilístic

Quantitatiu Qualitatiu

Tots els casos tenen la mateixa 
probabilitat de ser seleccionats 

No tots els casos tenen la 
mateixa probabilitat de ser 
seleccionats

És cec a l’hora de seleccionar 
els casos 

L’investigador tria els casos que 
més li interessen (més rics en 
informació)

No requereix un coneixement 
de la població objecte d’estudi 

Requereix un coneixement més 
gran de la població 

Inferència estadística Inferència lògica 

Més nombre de casos Menys nombre de  casos 
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Una visió global de qualsevol fenomen, cal definir-la a partir del límits de 
l’observació: dimensions, aspectes, intencions, contextos, processos. Això no és 
possible si no s’arrepleguen tots el discursos possibles al votant de l’asumpte que 
anem a tractar. Com que l’objectiu no és la representació estadística, sinó més 
aviat, la descripció i la comprensió, la representació és per exigències d’un treball 
intensiu en significació que no extensiu en nombre d’unitats. 

L’heterogeneïtat de la mostra permet abraçar tot el ventall de maneres de viure i 
percebre allò que volem estudiar. Però, sobre quins criteris? Si tenim informació 
prèvia introduirem les variables que sabem que «trenquen» el camp d’observació 
(les temàtiques i les sociodemogràfiques). No obstant això, si no tenim molta 
informació, sabem que hi ha unes variables sociodemogràfiques a partir de les 
quals podem aconseguir diferents discursos sobre el tòpic que s’estudia. El sexe, 
l’edat, el nivell educatiu, la classe social i el parell urbà/rural són, en aquest sentit, 
molt productius.  

Per altra banda, en la investigació qualitativa es dóna, en moltes ocasions, el fet 
paradoxal que la mostra és producte del procés d’anàlisi. Això és possible pel 
caràcter inductiu de la investigació, en el sentit que en el desenvolupament teòric 
de la investigació, noves categories i conceptes, incorporats en fases mitjanes i 
avançades de la investigació poden incorporar noves hipòtesis i, amb aquestes, 
nous casos per a fer la comprovació. 

En l’altre extrem del disseny de la mostra, com a límit davant la progressiva 
incorporació de nous casos en un esquema tan flexible i provisional, tenim el 
factor de saturació de la informació. Aquest vol dir que si casos successius no 
incorporen res nou, convé aturar el treball de camp, encara que s’haja dissenyat  
una mostra més gran. Si la informació comença a ser redundant no cal continuar 
fent entrevistes o grups de discussió.  El «punt de saturació» no obstant, també 
serveix d’«indicador» de la fiabilitat de l’anàlisi, per això, en moltes ocasions, és 
recomanable repetir en una unitat el perfil sociodemogràfic de cada categoria 
(entrevista o grup de discussió). 

La manera com els diferents elements del disseny qualitatiu estan relacionats 
podem veure-la en Colás Bravo (1992: 6). 
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MOSTRA 

DESENVOLUPAMENT DE 
LA TEORIA 

ANÀLISI DE 
DADES

DISSENY
REDUNDÀNCIA 

Figura 2.3.  L’anàlisi de dades en el procés d’investigació 

Font: Colás Bravo (1992) 

Atenent els diferents tipus de mostreig no probabilístic trobem, en primer lloc, el 
mostreig de conveniència, el mostreig per quotes i el mostreig intencional. El 
primer d’ells no pot considerar-se científic perquè consisteix a seleccionar els 
casos que l’investigador té més a mà (sense aplicar-hi cap criteri relacionat amb la 
finalitat de l’estudi) i els resultats del qual no pot ser generalitzable. El segon és 
semblant al mostreig estratificat (vegeu el treball de Català, 2005) però sense el 
component d’aleatorietat. De fet, quan el mostreig per quotes s’utilitza en les 
últimes fases del mostreig en l’enquesta, se’n desvirtua lleugerament el caràcter 
probabilístic. Per això, s’intenta pal·liar l’efecte no aleatori de l’enquestador sobre 
l’elecció última dels enquestats, incorporant el mostreig de rutes aleatòries (Català 
2005: 36). Per últim, el mostreig intencional suposa que l’investigador selecciona 
els casos que són més representatius, en el sentit que tenen més capacitat de 
proporcionar la informació més gran i més rica per als objectius de la 
investigació. Depenent del disseny i dels objectius de la investigació, podem 
parlar dels següents tipus de mostreig intencional: 

Casos extrems. Són els que se situen en els extrems del rang d’una 
variable.

Casos poc usuals. Aquells casos els valors dels quals són poc freqüents en 
el rang d’una variable. 

Casos de màxima variació. Es traca de construir una mostra el més 
heterogènia possible.

Mostrejos estructurals. Els casos són seleccionats per a la mostra per la 
posició que tenen dins d’una estructura. Situació en la jerarquia, en la 
xarxa social, etc. 
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Mostrejos d’informats  estratègics. Parteix de la suposició que 
l’informació està desigualment distribuïda. Podem parlar de dos mostrejos 
que s’inclouen dins d’aquest tipus.  

o Bola de neu. Es demana a cada cas que proporcione noms de persones 
que tenen informació sobre l’assumpte per tal d’anar ampliant la 
mostra. 

o Experts. Es demana a persones molt properes (en termes de 
coneixement i contacte del camp) que trien els casos que formaran la 
mostra. 

Casos crítics. Se seleccionen uns quants casos. Aquests poden representar 
un conjunt més gran de població per criteris d’inferència lògica a partir de 
l’evidència que pot produir un sol cas. 

Casos confirmatoris i contradictoris.  Utilitzats en fases avançades de la 
investigació, intenten seleccionar casos que puguen confirmar o contradir 
les conclusions establides en l’estudi o les hipòtesis provisionals. 

2.4 Disseny i anàlisi en la investigació 
qualitativa

Per finalitzar aquest apartat, podem fer una incursió en algunes tasques 
analítiques i conceptuals que es duen a terme durant diferents fases de la 
investigació, i que estan directament relacionades amb el disseny de la 
investigació.

Si ens fixem en la figura 2.4, la qual representa les íntimes relacions entre 
mostreig, disseny i anàlisi, podem continuar parlant (com hem fet en introduir les 
nocions de disseny qualitatiu, i com tornarem a fer en l’apartat relatiu a l’anàlisi) 
de la simultaneïtat de les diferents operacions dins la investigació qualitativa4.

Tindrem com a guia d’exposició el treball de Day (1993), que, en el primer 
capítol, fa una síntesi sobre el treball qualitatiu. Ian Day considera que els passos 
bàsics per a fer l'anàlisi qualitativa (d’ara endavant AQ) són els següents: 

Descriure (contextos, intencions i processos) 

Classificar 

Fer connexions 

«No es pot fer una truita sense trencar els ous». Per a entendre l’aforisme podríem 
dir que no es pot fer una truita sense batre junts els ous. Les operacions de 
fragmentació i mescla mitjançant diferents moviments són essencials en l’AQ per 
                                                     
4 Després d’haver vist alguns continguts desenvolupats en apartats anteriors, en els quals 
s’ha fet èmfasi en el caràcter obert i flexible de la investigació qualitativa, ja podem 
concloure que la configuració cíclica és consubstancial al procés d’investigació 
qualitativa. Per aquest motiu, la introducció d’alguns aspectes relacionats amb l’anàlisi en 
els primers temes de l’exposició té una finalitat pedagògica. Si l’estudiant vol enfrontar-se 
amb la tasca de fer un disseny qualitatiu, ha de saber quins són els objectius de cerca de la 
teoria i els esforços conceptuals que haurà de fer en el transcurs de l’estudi qualitatiu.  
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a traure profit a un conjunt heterogeni de dades i d’informacions obtingudes del 
treball de camp. La paraula anàlisi té com a prefix ana, que significa des de dalt, i 
l'arrel lysis, que significa en grec trencar o dissoldre. És un procés de 
reconstrucció de dades en els components que els constitueixen, per a revelar els  
elements característics i l’estructura que té.  

Com la truita, el resultat final d'aquest procés de ruptura i batut és una cosa molt 
diferent d’allò que havia en el moment que es va començar. Però això, no és 
sorprenent, ja que, després de tot, la intenció de l'anàlisi no és descriure les dades, 
sinó que el que volem és descriure els objectes o els esdeveniments als quals les 
nostres dades es refereixen.  

Descriure és essencial en la ciència. A vegades, es pretén fer encara més que 
descriure: interpretar, explicar, comprendre i, fins i tot, predir. Es pretén saber 
com, i perquè, tant com què. La manera d’arribar a fer-ho és analitzant les nostres 
dades.

La descripció és la base per a l'anàlisi, però l'anàlisi també serveix de base per a 
posteriors descripcions. A través de l'anàlisi podem obtenir una visió nova de les 
nostres dades. Podem progressar des d'una descripció inicial a través de procés de 
fragmentació de dades en trossos i veient com aquests s'interconnecten fins a una 
nova versió basada en la reconceptualització de les dades. Es poden fragmentar 
les dades amb la finalitat de classificar-les, i els conceptes que produïm o 
emprenem per a classificar-les, i les connexions que fem entre aquests conceptes 
proporcionen la base d'una nova descripció. 

Figura 2.4. L'anàlisi qualitativa com un procés circular  

Font: Day (1993; 31) 

El nucli de l'anàlisi qualitativa són aquests processos relacionats de descriure el 
fenomen, classificar-lo i veure com els nostres conceptes s'interconnecten. 

Descripció

Classificació
Connexió

Anàlisi 
qualitativa



2 El disseny en la investigació qualitativa 39

2.4.1 La descripció 

Descriure és posar en paraules, o també «recitar les característiques» d'una 
persona, objecte o esdeveniment. La descripció té un estatus baix en la ciència 
social. Els estudis descriptius poden ser menyspreats en contrast amb una 
investigació d’orientació més analítica o teòrica, com si la descripció fóra una 
activitat de «baix nivell». Això resulta, en certa manera, irònic, ja que la 
descripció traspassa la teoria científica i, sense aquesta, les teories no tindrien 
significat ni aplicació. Irònicament, els físics, que empren molt temps absorbits en 
esforços per a descriure els orígens i evolució de l'univers o les característiques 
del món subatòmic. Semblen no tenir tal aversió a la descripció; ans al contrari, 
ells semblen apropar-se a aquesta tasca amb entusiasme. 

El primer pas en l'anàlisi qualitativa és desenvolupar extenses i comprensives 
descripcions del fenomen que volem estudiar. Això es coneix com una descripció 
gruixuda. En contrast amb la fina descripció de fets, una descripció gruixuda 
inclou informació sobre el context d'un acte, les intencions i significats que 
organitzen l'acció, i l’evolució subsegüent que té.

a) Contextos 

La descripció dels contextos és fonamental per a comprendre l’acció social. 
Tenir-los en compte ens ajuda a no cometre errors de comunicació o 
d’interpretació. Són importants i convé posar molta atenció, per tant,  als llocs 
(organització, grups), a les situacions socials locals, a la situació social global a 
les cultures i subcultures que envolten, a les relacions familiars i a la xarxa de 
relacions socials. Tots aquestos són contextos que envolten l’acció i que 
condicionen i expliquen en molts casos les intencions i els processos d’allò que 
estem estudiant. 

b) Intencions 

L’AQ posa una forta èmfasi a descriure el món tal com el perceben diferents 
observadors (actors). Enfront del positivisme, que defensa l’objectivisme i en el 
qual les qüestions subjectives no tenen lloc (s'allunya de la definició estricta del 
que és un fe), per a l’AQ és important saber com els actors defineixen les 
situacions, com expliquen els motius i com governen les seues accions5. Les 
intencions i percepcions dels subjectes gaudeixen d'una posició privilegiada en la 
investigació qualitativa perquè proporcionen el significat de l'acció. 

Però això no ha de ser l'única guia d'interpretació. No es pot confiar en els 
subjectes per tal de donar una conclusió racional de les seues intencions, ni 
tampoc podem inferir les intencions de la seua conducta de manera inequívoca. Ni 
l'acció ni la intenció proporcionen un guia inequívoca de la interpretació de la 
conducta. La comunicació del significat és sempre negociable. 

c) Processos 

El significat, a més de negociable, també pot canviar i evolucionar amb el temps. 
Hi ha mètodes en ciències socials que tenen com a objectiu produir dades que 

                                                     
5 Consulteu en el tema 1 (apartat 1, «La perspectiva qualitativa i la perspectiva 
quantitativa»), allò referent a la distinció que es fa entre acte i acció. 
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puguen il·luminar més directament les interaccions i les interconnexions entre 
l'acció i les conseqüències que té.  

La idea de procés està associada a la idea de canvi. Es tracta de fer una descripció 
dinàmica de les circumstàncies, condicions, accions i mecanismes a través dels 
quals es produeix el canvi. El canvi pot ser analitzat a través de fases, incidents 
claus o un complex conjunt de factors en interacció. Per a entendre els processos 
s'han de tenir en compte no només les qüestions socials, sinó també les materials . 

2.4.2 La classificació 

La interpretació i l'explicació són responsabilitat de l'analista, i és treball seu  
desenvolupar un informe adequat i significant. Les dades solament proporcionen 
una base per a l'anàlisi però no el dicten. Això requereix el desenvolupament 
d'una estructura conceptual a partir de la qual les accions o esdeveniments que 
s'estan investigant puguen ser intel·ligibles. 

Per a explicar la naturalesa d'aquesta funció es pot al·ludir a l'analogia amb un 
trencaclosques, en el sentit que s'ha de trobar una manera d'ajuntar totes les peces. 
El puzle final representa el resultat de la nostra investigació, a través del qual 
podem identificar diferents facetes de la vida social i les connexions mútues que 
té.

L’AQ consisteix en una mica més que col·locar de nou totes les peces juntes: 
s’han de dividir les peces del puzle. S’han de tallar de manera que corresponguen 
amb determinades facetes de la realitat social que estem investigant: això 
s'aconsegueix mitjançant la producció de dades –entrevistes, grups, observacions. 
I aquesta informació fragmentada en la producció (que duu implícita una 
classificació per la selecció de casos) es fragmenta novament en el procés de 
reducció de dades amb la descomposició de fragments més petits: paràgrafs, 
frases, cites, intervencions, plans, seqüències... 

Cadascuna d'aquestes parts la podem considerar com a part del puzle, i la 
composició completa serà el producte de l'anàlisi: 

Podem veure com s'opera amb un puzle i així continuar amb l’analogia: 

Classificació de les peces: colors –i canvis de color-, i formes per a diferenciar les 
zones del paisatge de les figures, els límits. En l’AQ s'ordenen fragments 
d'informació segons característiques rellevants (categories). Es col·loquen les 
peces encaixant-les unes amb altres en el seu lloc fins a compondre la figura 
definitiva

Sense classificació no hi ha manera de saber què estem analitzant. No es poden 
fer comparances (entre llocs, persones, moments) entre diferents porcions 
d'informació. Es tracta d'un procés de conceptualització perquè és engegar un 
procés mental: la classificació és la base de les conceptualitzacions, i aquestes 
permeten fer les funcions d'interpretació i explicació pròpies de l'AQ.  

L'avantatge de la classificació és que les categories es poden recuperar per a 
l'anàlisi i per a establir noves comparances. De la mateixa manera es poden fer 
subcategories i nivells més alts de classificació. La categorització és un procés 
obert que no es tanca fins que finalitza l’anàlisi. 
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Llavors, per a la classificació tenim el procés de: 

Descomposició, (reducció de dades, fragmentació, classificació en la 
producció de dades) 

Assignació de les dades a les categories (procés d'agrupament de 
fragments amb similars característiques) 

Discriminació entre els criteris de col·locació 

Subdivisió de categories 

Definició de fronteres entre categories 

Producció, si cal, de noves categories (subcategories o noves categories 
de nivell més alt) 

En resum, quan es classifica es fan dues coses: 

1. Descompondre les dades en fragments. 

2. Assignar aquests fragments a categories o classes perquè estiguen junts. El 
procés de col·locar aquests fragments suposa discriminar i establir 
diferències entre les categories. Com més es discrimine, més fàcil serà 
col·locar els fragments en les categories. 

Com diu Day, no s'ha d’«inventar» de nou la roda. Si existeix un sistema de 
categories ja elaborat basat en alguna teoria cultural o psicològica, aleshores no 
cal crear-ne altre. Les classificacions no són neutrals sinó que es fan per a un 
determinat propòsit -les investigacions en ciències socials es guien per uns 
objectius-, així que tals eines han de ser apropiades o adaptades a la tasca que es 
té entre mans. 

En el procés de conceptualització, les formes gràfiques poden proporcionar un 
apropiat conjunt d'eines per a construir un esquema de classificació. Aquest 
esquema ha de contenir relacions de jerarquia i subordinació entre conceptes 
(Day, 1993: 46). 

Figura 2.5. Exemple de categorització (conceptes i connexions): «com les 
persones es presenten en els anuncis personals» 

Font: Day (1993: 46) 

Aquestes connexions entre conceptes són formals, en el sentit que es refereixen a 
relacions lògiques de similitud i diferència, o inclusió i exclusió, més aviat que no 
connexions substantives entre ells. Les connexions substantives són les de 
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causalitat o les que tenen aparentment menys relació, i que sorgeixen darrere un 
treball intensiu de conceptualització a través de fer connexions entre categories 
(vegeu la figura 2.6). 

2.4.3 Fent connexions 

La descripció i la classificació no acaben en elles mateixes, sinó que han de  
servir per a un propòsit superior: produir un resultat per a la nostra anàlisi. Els 
conceptes són els «blocs de construcció» de la nostra anàlisi. En l’AQ la primera 
tasca (reducció de dades i establiment de categories) és fer aquests blocs. Però 
construir requereix alguna cosa més que blocs. Aquests s'han d'ajuntar. Connectar 
conceptes és l'equivalent analític a posar ciment entre els blocs de construcció. 
Ara no és important tractar sobre les singularitats i diferències entre blocs, no és 
important si se semblen o no, el que compta és com connecten.  

Figura 2.6. Connexió formal i substantiva entre blocs de construcció 

Font: Day (1993: 47) 

Com s'identifiquen les connexions substantives? Un mètode molt comú és a través 
d'identificar les associacions entre diferents variables. Una vegada classificades, 
podem examinar regularitats, variacions i singularitats en les dades.  

Una ajuda la podem trobar en el desenvolupament de matrius. A través d’aquestes 
es tracta, simplement, de buscar les freqüències en les quals les característiques 
que ens interessen apareixen. Una vegada que les dades han sigut tractades es 
poden comptar. Les dades poden ser numerades i analitzades en un nivell molt 
simple. Això pot proporcionar una mesura d'identificació o confirmació de 
regularitats i variacions dins de les dades. Es poden inferir connexions entre 
conceptes examinant com es combinen les categories. 
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Quadre 2.2. Matriu: satisfacció amb el salari segons diferents tipus de treball 

Entrevistat Edat Sexe percepció 
salari*

tipus de treball 

1 >20 H BR Construcció 
2 >20 H BR Construcció 
3 >20 D MR Hostaleria 
4 <20 D BR Menjar ràpid 
5 >20 H MR Banca 
6 >20 D MR Tenda de roba 
7 <20 H BR Banca 
8 <20 D BR Tenda de roba 
9 >20 D MR Banca 

10 <20 H BR Construcció 
*BR: ben remunerat; MR: mal remunerat 

D’una ullada, podem veure que hi ha satisfacció en el salari rebut (d’acord a les  
qualificacions i treballs que tenen) per part dels menors de 20 anys, i que els que 
treballen en la construcció consideren adequat el salari, independentment de 
l’edat. 

No es tracta de fer cap anàlisi estadística, en aquest treball de connexió es tracta 
d'interrogar les dades i d’explorar les connexions entre les nostres categories. És 
una qüestió únicament d'aparença (aparentment dues variables estan associades) 
perquè pot ser que hi haja  altres variables que intervinguen. L'associació entre 
una variable amb una altra no és suficient per a inferir una connexió causal o 
d'altre tipus entre elles. Solament si podem identificar un significat intel·ligible en 
la correlació entre diferents variables, la conclusió  adquireix significació.  

En l’AQ, es pot, almenys, tornar a les dades (les transcripcions, els texts) per a 
veure si tal connexió pot ser inferida de forma raonable. En l’exemple podem 
explicar les correlacions trobades pel fet que la construcció és un sector en què es 
troben salaris més grans que en el sector de serveis; i que els menors de 20 anys 
no tenen tan desenvolupada l’aspiració d’autonomia (econòmica, entre d’altres) 
respecte als seus progenitors com els jovens més grans. En conclusió: «la 
percepció del salari rebut depèn de la utilització dels ingressos i les expectatives 
de futur en un context de dependència i convivència amb els pares».  

La recerca de regularitats no ha de ser un fi en si mateixa. És molt útil, però ha de 
ser considerada com una ajuda més que com un substitut per a l'anàlisi de 
connexions entre successos.  

Un mètode molt apropiat en l’AQ és la representació gràfica. És molt efectiu per a 
reproduir interaccions complexes, ja que indica els conceptes claus empleats i les 
inter-relacions que tenen. Les imatges són una poderosa eina per a capturar o dur 
el significat. 

La manera com analitzem les nostres dades reflectirà les hipòtesis o les intuïcions 
que donen forma a la nostra investigació, excepte si és una teoria acadèmica o 
l'avaluació d'una política en particular. No és important si hem desenvolupat 
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algunes idees prèvies a l’anàlisi o si hem desenvolupat intuïcions i hipòtesis  a 
través de l’anàlisi de les dades. De qualsevol manera, no podem classificar o fer 
connexions sense desenvolupar algunes idees sistemàtiques més sobre les dades. 
En efecte, la nostra preocupació serà desenvolupar una visió global de les nostres 
dades.

Seguint amb l'analogia de blocs i ciment, necessitem incloure un pla per a fer el 
que volem construir. Depenent dels nostres objectius i l'estat de la nostra 
investigació, aquest pla pot ser simple o complex, implícit o explícit, molt 
articulat o poc. Difereix si estem construint l'equivalent d'un simple mur o un 
palau complicat. Però fins i tot el simple mur imposa alguna disciplina i direcció: 
un bloc ha d’anar damunt d'un altre, d'altra forma obtindríem un embolic.  

Si es pensa en una teoria com a idea sobre com poden relacionar-se altres idees, 
aleshores, la teoria pot proporcionar el disseny a través del qual podem construir 
el mur. Pot proporcionar la direcció i l’organització necessària a través de la qual 
posar junts els diferents conceptes usats en la nostra anàlisi.  

D'altra banda, també es pot veure una teoria com un complex sistema d'idees a 
través de les quals es conceptualitzen alguns aspectes de l'experiència. Aquestes 
teories són l'equivalent a un palau. Un sistema és un conjunt de parts 
interconnectades lògicament que, juntes, constitueixen un tot. Tradicionalment la 
investigació qualitativa s'ha interessat més per generar teories que no a provar-les. 
Això ha suposat una preocupació a l'hora de desenvolupar conceptualitzacions 
abans que en elaborar teories: saber quin és el problema, i no com és la resposta. 
L'analista qualitatiu és aquell que desenterra problemes, identifica indicadors i 
formula hipòtesis; més aviat el que investiga problemes predeterminats dins d'una 
estructura teòrica establerta. Atès aquest caràcter exploratori, i l'èmfasi sobre els 
problemes de significat i conceptualització, l’AQ és, més aviat, una construcció 
de murs que la creació de palaus. 

L’AQ pot enriquir les descripcions del món empíric i afinar les eines conceptuals, 
fins i tot en el cas que els resultats no són teories molt abstractes. Fins i tot així, és 
important ser sistemàtic i teòric, en el sentit d'articular i treballar cap a alguns 
objectius, més aviat que intentar-lo de manera desordenada. La finalitat última és 
aconseguir un informe intel·ligible, coherent i vàlid. 

Les operacions exposades anteriorment tenen, aparentment, l'aspecte d'una anàlisi 
seqüencial, recta, des de la descripció i la classificació fins a la connexió de 
conceptes per a produir un informe. No obstant això, l'anàlisi és iterativa, i és 
millor representar-la a través d'una espiral que no mitjançant una línia recta. 
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Figura 2.7. L’anàlisi qualitativa representada en forma d’espiral 

Font: Day (1993: 53)

Per a canviar l'analogia, seguint Day, podem comparar l’AQ amb l'escalada d'una 
muntanya per a contemplar la vista des d'allí: la nostra muntanya s’aixeca sobre el 
món pla del sentit comú per a adquirir una perspectiva més «científica». El sentit 
comú tendeix a prendre significats donats, tendeix a reificar («cosificar» o atorgar 
a coses abstractes propietats o característiques de coses materials o concretes) el 
món social, és a dir, a tractar com a coses, estructures i relacions que es 
produeixen i se sostenen a través de l'acció social significant. La ciència social és 
redundant si no transcendeix el sentit comú sobre món —no podem interpretar o 
explicar l'acció social sense avaluar-la críticament. 

Podem prendre com a objectiu un petit pujol d'un projecte d’investigació per a 
una assignatura d'una llicenciatura, o un  pic d'un projecte a gran escala. Aquest 
últim pot presentar dificultats tècniques que solament poden ser manejades per un 
equip experimentat, però no per a la major part de les tasques. En ambdós casos, 
el nostre interès és la vista i el nostre objectiu és escalar la muntanya per a 
aconseguir-lo. Mentre la muntanya s'escala a poc a poc, ens centrem en un pas 
cada vegada, però la vista que obtenim (si alcem el cap ens n'adonem) és molt 
més que la suma de la seqüència de passos al llarg del camí. 

Continuant amb l'analogia, nosaltres obtenim una vista nova, no només del camp 
del voltant, sinó també del camí que hem pres i de l'escalada. Podem veure el 
camí que hem pres des de lluny en una nova perspectiva, en què el detall es perd. 
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O mirant al capdavant, podem planejar, donant una vista propera, per a prendre 
una ruta diferent a la presa inicialment. 

Podem trobar alguns trossos de l'escalada fàcils i rectes, uns altres difícils i que 
requereixen una cura considerable. Podem haver de prendre desviaments o 
dreceres i no sempre anirem rectes o pujarem. Fins i tot, podem anar cap a 
endarrere. Aquesta escalada, amb els seus camins circulars, les seues tangents i 
aparents reculades i les seues vistes, reflecteixen el caràcter creatiu i no 
seqüencial del procés analític. El progrés pot ser lent i laboriós, però pot ser 
recompensat amb algunes sorprenents revelacions. 

En la pràctica, no obstant això, les condicions atmosfèriques poden dificultar la 
vista: qualsevol anàlisi pot conduir a la frustració. Desafortunadament res no pot 
garantir els resultats. 

2.5 Exercicis pràctics 

Dissenya una investigació qualitativa (formulació del problema i disseny) d’algun 
aspecte de la cultura de la gent jove. Amb els següents apartats: 

1. Plantejament i objectius 

2. Estat de la qüestió 

3. Hipòtesis

4. Tècniques

5. Mostreig

6. Planificació del treball de camp 



II. PRODUCCIÓ DE DADES 
PRIMÀRIES
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3 L'entrevista en profunditat 

3.1 L'entrevista en la investigació social 

L'entrevista s'empra en ciències socials aprofitant un element bàsic de la 
comunicació humana com és la conversa. Un investigador pot considerar tota 
conversa entre ell i altres com a formes d'entrevista; de fet, en la vida quotidiana 
en troba innombrables ocasions. Per aquest motiu, l'entrevista pot ser entesa com 
un diàleg que és una barreja de conversa amb preguntes inserides. La majoria de 
les definicions assenyalen de manera bastant simple que una entrevista és una 
conversa feta amb un propòsit, i aquest propòsit és l'obtenció d'informació. 
Definició que ha estat molt discutida en l'àmbit de les ciències socials sense que 
s'haja arribat a un consens (Denzin, 1978; De Santis 1980; Lincoln i Guba, 1985). 

Blanchet (1989: 91-92), indica que realment l'estatus científic de l'entrevista 
queda enlaire per les seues limitacions metodològiques; per això la no-profusió de 
manuals d'ús i l'absència de formalització. Es tracta d'una paradoxa perquè com a 
tècnica de recol·lecció de dades és insubstituïble, al mateix temps que és 
inadmissible des del punt de vista de l'ideal científic. Aquesta absència de 
formalització ha produït que alguns hagen reduït l'entrevista no a un saber o una 
qualificació, sinó a un espècie d'art gairebé innat, posseït per algunes persones i 
no per altres (Berg, 1995: 29).

L'entrevista en sociologia es desmarca d'altres pràctiques d'obtenció d'informació 
que s'empren en ciències socials, en el sentit que l'entrevista és menys un mitjà 
per a accedir al coneixement i a trets individuals de les persones, sinó més aviat 
com un mitjà d'accedir al coneixement dels fenòmens socials. Per això, en les 
entrevistes, l'entrevistat actua gairebé de forma vicària. Es pot dir que és un 
intermediari pel qual s'ha de passar per a captar una realitat col·lectiva.  

Hi ha dos elements essencials en el tipus de conversa o diàleg que es produeix en 
l'entrevista. D'una banda, s'ha de tenir en compte que una gran part de la conversa 
consisteix en preguntes i respostes, i que els participants posseeixen rols ben 
definits, que no s’encavalquen: l’un pregunta i l'altre respon. No obstant això, 
aquests trets de verticalitat en l'entrevista no sempre es donen, depèn de molts 
factors, entre ells, del grau d'estandardització de l'entrevista, de la situació 
concreta i de la diferència social entre entrevistat i entrevistador. En l'entrevista en 
profunditat, que és un dispositiu per a captar/produir discursos, es busca la 
continuïtat en el discurs, per això, el joc pregunta-resposta ha de ser matisat, com 
s'observarà més endavant. 



50 Tècniques qualitatives d’investigació 

3.2 Tipus d'entrevista 

Podem classificar les formes d'entrevista segons diferents criteris. Els menys 
rellevants ací (per la seua associació amb tipus molt específics d'entrevista) són el 
criteri de la forma d'obtenir la informació i el criteri del nombre de persones amb 
les quals es parla en la mateixa sessió.     

1) Quant a la forma d'obtenir la informació, el tipus d'entrevista més 
utilitzada és l'entrevista oral. Ací l'entrevistat exposa verbalment les seues 
respostes i l'entrevistador pot registrar-les per mitjà escrit (qüestionari) o 
amb gravadora. S'asseguren diverses coses: que és el subjecte triat qui 
contesta les preguntes, que roman el temps necessari per a acabar-la, i que 
s'obtenen les dades directament. Un altre recurs és el de l'entrevista 
telefònica, a la qual s'han incorporat les tecnologies CATI. En l'entrevista 
per escrit o autoadministrada, l'entrevistat ompli per si mateix un 
qüestionari seguint les instruccions que aquest conté. Com a 
desavantatges té la gran proporció de rebutjos i de no-resposta, en els 
casos en què s'utilitza el correu postal o electrònic, als quals s’afegeix 
l'absència de control sobre la persona que realment està contestant.  

2) Segons el nombre d'entrevistats, diferenciem entre l'entrevista individual, 
la més comuna i en la qual s'intenta que no hi haja distorsió en les pautes 
d'interacció de l'entrevista per la presència d'altres persones -respectant 
l'esquema d'examen o confessió, i les entrevistes de grup. Aquesta última 
s'utilitza per a grups molt homogenis, quan l’objectiu és recaptar dades 
relacionades amb assumptes objectius. En aquest tipus es pretén que el 
grup proporcione la màxima informació. També té el propòsit 
d'aconseguir major exactitud per mitjà de la divergència. Per a la 
consecució d'informació subjectiva (valors, opinions) es persegueix que, 
després de la formulació de la pregunta, el grup done una resposta més o 
menys consensuada. 

3) Però el principal criteri de diferenciació entre tipus d'entrevista que 
interessa ací és el que ve determinat pel grau d'estandardització. Seguint 
diferents classificacions utilitzades per autors distints com Gorden i 
Denzin, que són perfectament exposades per Valles (1997: 186-188), 
podem observar els següents tipus:  

a) L'entrevista estandarditzada tancada es basa en un qüestionari, 
on la gran majoria de les preguntes estan tancades o 
precodificades. Aquesta està orientada als fets, més que a les 
qüestions subjectives, i produeixen una fragmentació del discurs. 
Aquesta fragmentació és la que facilita la quantificació dels fets i, 
per això, és la que més s'empra en l'enquesta. Aquest n’és el 
principal avantatge. Per aquest motiu garanteix el major grau 
d'estructuració de la informació obtinguda.  

No obstant això, l'entrevista estructurada presenta problemes 
derivats de la limitació del context convencional: es produeixen 
desviacions d'opinió, pels efectes de l'elecció forçada (suposa una 
inclinació de la informació cap al discurs majoritari) i també 
malentesos semàntics derivats de la polisèmia de les paraules 
(Ortí, 1994: 173), sobretot quan s'aplica sobre molt diferents 
contextos socials o culturals. Aquesta qüestió provoca problemes 
que moltes vegades no són advertits per l'investigador.  
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b) L'entrevista estandarditzada oberta té dues formes: la 
programada i la no programada. La programada ha de complir el 
requisit de la uniformitat quant a l'estímul. Tots els entrevistats 
han de ser sotmesos als mateixos estímuls amb el mateix ordre 
seqüencial. Es tracta, doncs, d'una entrevista amb qüestionari, en 
què les contestacions a les preguntes són contestades lliurement. 
No existeix la precodificació ni l'elecció forçada de les respostes. 
L'entrevista estandarditzada oberta no programada busca la 
uniformitat en el significat; és a dir, «l'estandardització del 
significat d'una pregunta requereix formular-la en termes 
familiars a l'entrevistat» (Valles, 1997: 187). Això Implica la 
submissió dels entrevistats a estímuls «molt semblants» i no 
suposa, pel que fa a la programada, una seqüència única per a tots 
els entrevistats.  

c) Finalment, tenim l'entrevista no estandarditzada (o oberta, o 
semi-directiva, o en profunditat), la qual s'allunya de l'esquema 
estímul-resposta dels tipus anteriors i abandona el qüestionari. En 
el seu equivalent, el guió o guia de temes que es tractaran en les 
converses; no hi ha cap intenció d'estandardització i la informació 
que s'obté òbviament està poc estructurada. A més, es produeix 
un ús limitat de les preguntes, amb la qual cosa s’introdueix un 
conjunt de recursos (vegeu intervencions de l'entrevistador) que 
l'entrevistador utilitza per permetre el major grau de continuïtat 
en el discurs. 

De les diferents expressions que s'utilitzen per a aquest tipus 
d'entrevistes (obertes, focalitzades, semi-directives, en 
profunditat) és l'últim d'aquests termes el que més s'utilitza. Les 
diferències són —es podria dir— de matís. L’oberta s'utilitza per 
a marcar distàncies amb el grau d'encotillament del context 
convencional en l'estructurada. La focalitzada —s’atribueix a 
Merton (Merton i altres, 1990)— exigeix un vincle entre una 
experiència concreta, com pot ser l'exposició a un producte 
mediàtic seguida de l'entrevista, on la guia d’aquesta es basa en 
l'anàlisi de contingut del producte. El terme  semidirectiva (Ortí, 
1994:214) fa referència al grau d'orientació del discurs lògic i 
afectiu de l'entrevista. Finalment, l'entrevista en profunditat és el 
terme més utilitzat. Sobre aquesta «modalitat», Ortí (1994: 215-
216) destaca la relació de complicitat que pot assolir-se entre 
entrevistador i entrevistat, i les projeccions de l'entrevistat amb 
els altres dos elements presents (entrevistador i magnetòfon) que 
reflecteixen la diferència de classe i els valors socials.  

d) Podríem trobar un tipus d'entrevista molt utilitzada pels 
investigadors socials i que moltes vegades, fins i tot, no s'és 
conscient de la pràctica comuna, excepte en l'observació 
participant: es tracta de l'entrevista informal derivada de la 
conversa ordinària. Aquesta representa el grau mínim de 
formalització i estandardització: no implica mitjans de registre 
del diàleg, normalment no hi ha contacte previ, i l'absència 
d'institucionalització produeix una major simetria en la relació 
entre els rols d'entrevistador i d'entrevistat. De fet, l'informant no 
és massa conscient d'estar sent sotmès a un tipus de tècnica per a 
l'obtenció d'informació. Es tracta d'un tipus d'entrevista del qual 
no s'ha fet un tractament molt detallat en els manuals de tècniques 
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d'investigació. No obstant això, l'investigador es troba amb 
aquesta modalitat en múltiples ocasions (trobades casuals amb 
informants) i és la continuació més directa del fet conversacional 
de les relacions socials.  

Així, podem observar en la següent disposició dels tipus d'entrevista un continu 
que va de menor a major desplegament del context convencional i situacional (de 
les relacions lingüístiques i de les relacions socials, respectivament), 
consegüentment de menor a major capacitat de produir discursos, de major a 
menor estandardització i de major a menor formulació científica com a tècnica. 

Figura 3.1. Tipus d’entrevista segons el grau d’estructuració 

Font: elaboració pròpia 

Amb caràcter general, les entrevistes en les quals la forma de recollir les dades no 
està estructurada i la direcció no està estandarditzada, són útils en la investigació 
exploratòria, en què es té poc coneixement del fenomen en estudi. En una 
investigació exploratòria es poden buscar tant preguntes com respostes.  

Si es busquen respostes, l'entrevista més útil és l'estandarditzada, mentre que si es 
busquen preguntes en comptes de respostes, la més convenient és l'oberta o en 
profunditat. L'entrevista oberta —no estandarditzada— té capacitat per a recollir 
informació sobre característiques de la població a les quals no es pot accedir 
exclusivament per les respostes a un qüestionari.  

Les entrevistes en les quals la informació es recull de forma estructurada i 
estandarditzada, en concret les empleades en les enquestes, són la resposta a 
l'intent de mesurar la societat. En ella, la mesura final és la proporció de diferents 
respostes registrades en cada pregunta pels entrevistadors. En una entrevista 
estandarditzada la informació que s'obté està limitada restrictivament per les 
preguntes que es fan. Amb tot això, es vol destacar que hi ha moltes formes de fer 
entrevistes en investigació social i solament un subgrup requereix entrevistes 
estandarditzades i estructurades: quan es busca un procés de mesurament.  

Valles (1997:198) resumeix els principals avantatges i inconvenients de 
l'entrevista no estructurada. Com a avantatges suposa la riquesa informativa, la 
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possibilitat d'indagació per rumbs no previstos gràcies a la flexibilitat de la guia, 
l’economia que té, la capacitat per a accedir a informació difícil d'observar i les 
associades a la comoditat i la intimitat. Per contra, té els inconvenients del temps 
(afecta determinats grups socials molt concrets i implica una sobrerrepresentació, 
en alguns estudis, d'estudiants, mestresses, desocupats), problemes de reactivitat i 
de validesa i fiabilitat, i la manca dels avantatges de la interacció grupal i en 
escenaris naturals. 

3.3 L'entrevista en profunditat 

L'entrevista en profunditat s'utilitza fonamentalment per a la producció de 
discursos. En aquest sentit, té unes especificitats en la pràctica i en la dinàmica de 
la conversa que s'estableix, que són molt diferents a altres formes d'entrevista.  

Destaca la cerca de continuïtat en el discurs, ja que recupera el significat 
etimològic d'aquest terme deixar córrer. Per a fer-ho, s'ha de crear un clima 
propici en què l'entrevistat se senta còmode i puga expressar-se amb llibertat 
sobre el tema objecte de l'entrevista. L'ideal que en moltes ocasions es persegueix, 
és la comprensió de l'acció social a partir d'una espècie de monòleg de 
l'entrevistat i el seu context social, situació en la qual pràcticament es facen 
invisibles l'entrevistador i el magnetòfon. Un clima tan propici que l'entrevistat 
puga desplegar  el seu discurs amb el menor nombre de traves.  

Alonso (1994) i Blanchet (1989) situen l'entrevista en profunditat en les 
connexions i en les diferències que té amb les entrevistes clíniques i    
terapèutiques, inclosa la psiconalítica. En l'entrevista d'investigació es tracta 
d'arribar al coneixement d'un problema col·lectiu a través de la construcció d'un 
discurs i l’elaboració d'un saber comunicable, mentre que en la clínica 
(diagnòstic, teràpia) el pacient és un fi en ell mateix i no un intermediari per a 
accedir a un fenomen social. Per altra banda, en la clínica el pacient no identifica 
el projecte de sentit d'aquest discurs (s’arriba a la constitució d'un saber privat). 

A l'hora d'establir els elements bàsics de l'entrevista en profunditat podem parlar 
de les qüestions següents: l'accés a l'entrevistat, la interacció entre entrevistador i 
entrevistat, el context de l'entrevista, el desenvolupament i el comportament de 
l'entrevistador.  

a) Quant a l'accés, l'entrevista en profunditat es porta a terme mitjançant 
l'accés indirecte: se sol aprofitar l'entorn social de l'entrevistat, a través 
d'amics, veïns o familiars, per a contactar amb la persona amb la qual es 
conversarà. Això obeeix a dos factors relacionats amb el disseny: el 
procediments de selecció, basat en un mostreig no probabilístic, i per a 
assegurar-se (a través del vincle establert entre entrevistat i contactador) 
un cert compromís a participar en una sessió que exigeix disponibilitat de 
temps. La figura del «contactador» professional té aquí una gran 
importància. El contacte, no obstant això, ha de ser el més asèptic 
possible, en el sentit que s'intentarà no donar massa informació prèvia 
dels continguts de l'entrevista perquè l'entrevistat no «prepare» 
prèviament el seu discurs. També suposa una font de la relació imaginària 
que l'entrevistat mantindrà amb l'entrevistador. 
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b) Quant a la interacció entre entrevistador i entrevistat, són importants les 
qüestions relacionades amb la generació d'un clima de confiança entre els 
interlocutors. És el que s’anomena clima o rapport (Taylor i Bogdan, 
1992), perquè l'entrevistat es trobe còmode i s'expresse amb llibertat.  

L'entrevistador ha de ser conscient de dos plànols que es troben presents 
durant tot el desenvolupament de qualsevol entrevista que, d'alguna 
manera, es corresponen seqüencialment amb dos moments: el plànol 
institucional i el plànol confidencial. El plànol institucional té més 
presència en els primers compassos de l'entrevista. Aquest provoca una 
tensió en l'entrevistat, derivat de la demanda de treball i la producció 
d'informació. El plànol confidencial es basa en la distensió i suposa, en 
certa mesura, que l'entrevistat faça abstracció del magnetòfon i de 
l'entrevistador. Així, s'han de donar les condicions perquè l'entrevistat 
desenvolupe el seu discurs amb el major grau de confiança i llibertat. 

c) Per al desenvolupament de l'entrevista i el seu èxit, en el sentit d'adequar-
se i d'obtenció d'informació als objectius de la investigació, s'ha de tenir 
en compte els contextos en els quals aquesta es desenvolupa. Uns 
contextos molt connectats entre si, que tenen a veure amb les relacions 
lingüístiques (context convencional) i amb les relacions socials (context 
situacional). Quant al context convencional, el de les relacions 
lingüístiques, són fonamentals el «contracte de comunicació». Aquest «es 
troba constituït, inicialment, per uns paràmetres que representen els 
sabers mínims compartits dels interlocutors sobre el que hi ha en joc i els 
objectius del diàleg; però el compliment d'aquest contracte suposa que 
alguns d'aquests paràmetres seran renegociats en el curs de l'entrevista» 
(Blanchet, 1989:101). Existirien uns sabers implícits, que tenen a veure 
amb el fet de compartir un mateix codi cultural, unes regles socials i 
models d'intercanvi oral, i uns sabers explícits, que es relacionen amb 
l'objecte de l'entrevista, en el sentit de la informació demandada que 
l'entrevistat pot oferir. Una entrevista en la qual no s'ha definit el 
contracte —o s'ha definit de manera imprecisa— dóna lloc a un discurs 
freturós de sentit.

D'altra banda, resulta bastant obvi que les condicions en les quals es 
produeix el discurs en una entrevista també són importants. S'han 
d'atendre, per exemple, els aspectes funcionals (absència de soroll, 
distància entre els interlocutors, etc.) i els aspectes de tipus simbòlic, com 
és la situació que representa el lloc on discorre la conversa (si està 
carregat afectivament o ideològicament de valors).  

Pel que fa al context situacional (el de les relacions socials) o la «situació 
social» de l'entrevista (Blanchet, 1989:97) alguns, com De Miguel i 
Ibáñez, han vist que l'esquema de l'entrevista té bastants elements comuns 
amb el de la confessió (Valles, 1997) en el sentit de la presència de rols 
asimètrics, però també té similitut en la situació d’intimitat i secret del 
que s’ha parlat. Per tot això, és important garantir la confidencialitat 
prèviament a l'inici de la conversa.  

No obstant això, el clima depèn d'aspectes relacionats tant amb el context 
convencional com amb el situacional. Són rellevants, llavors, les 
relacions que s'estableixen entre els interlocutors d'acord amb els rols 
associats als estatus que representen. Les diferències de classe, gènere i 
edat, les socioculturals d'arrel tant ecològica (rural/urbà) com educatives i 
institucionals, són rellevants ací en les  conseqüències que té, tant de 
complicitat com de recel.  
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Malgrat l'asimetria que envolta la lògica de l'entrevista (dos rols 
clarament diferenciables i no intercanviables, en què un fa les preguntes i 
un altre contesta), en moltíssimes ocasions, la clau de l'èxit d'una 
entrevista en profunditat és l'establiment de proximitat social i cultural 
entre entrevistador i entrevistat. Generalment, és convenient, per tant, 
l'establiment de relacions horitzontals. Com indica Blanchet, citant a 
Leclerc «el terme francès entretien com el terme interview, procedeixen 
de la paraula entrevue que designava en l'època del Renaixement una 
trobada i diàleg entre dos personatges d'igual rang (dos monarques, per 
exemple)» (Blanchet, 1989: 99). 

S'han vist limitacions a l'entrevista en profunditat pel model psicològic 
que alguns dels seus desenvolupaments teòrics proposa (una reformulació 
de l'esquema estímul-resposta, passat pel interaccionisme simbòlic) i la 
manera circular que s'assumeix que flueix la informació (l'entrevistador 
codifica una pregunta tenint en compte els seus propòsits i el coneixement 
d'aquell que va a respondre; qui respon descodifica la qüestió sospesant 
els objectius de l'entrevistador, contesta; i tanca el cercle la descodificació 
de la resposta per part de l'entrevistador).  

Aquests, segons Foddy (1993:22-23), són els quatre passos del model 
teòric en el qual es basa l'entrevista: «És central per a aquest model 
l'assumpció que abans que es produïsca de manera exitosa aquest cicle de 
comunicació, es necessari que la pregunta siga entesa per l'entrevistat en 
la manera que l'investigador pretén, i la resposta ha de ser entesa per 
l'investigador de la manera que pretén l'entrevistat». Això suposa 
considerar l'entrevistat com un agent passiu. Seria més positiu observar a 
ambdós participants en la conversa com a participants en activitats de 
producció de sentit. Des d'aquesta perspectiva, tant el significat de les 
preguntes com el de les respostes es negocia entre ells. De tal manera que, 
fins i tot, si l'entrevistador falla a l'hora de definir el contracte, els 
responents buscaran indicis o endevinaran les intencions de l'investigador 
per a ajudar-se a interpretar les accions d'aquest i decidir quina 
informació han de proporcionar-li. 

d) Respecte al desenvolupament de l'entrevista, hem de considerar, en 
primer lloc, el temps. El temps de l'entrevista depèn de múltiples factors: 
la temàtica, el clima creat, l'obtenció de la informació necessària, la 
disponibilitat de l'entrevistat. No obstant això, hi ha la possibilitat de 
dividir una entrevista en diverses sessions. En tot cas, no hi ha límits 
prèviament establerts, perquè cada entrevista és única i irrepetible, pel fet 
que les situacions i les construccions discursives producte d’aquesta són 
diferents en cada cas.

L'entrevista pot durar entre els quinze minuts i l’hora i mitja. No obstant 
això, no hi ha límits temporals: una entrevista acaba quan s'obté tota la 
informació o quan l'entrevistat no disposa de més temps. Hi ha la 
possibilitat, en aquest últim cas, de perllongar l'entrevista en més d'una 
sessió.

D'altra banda, l'entrevista en profunditat es pot seqüenciar en diferents 
fases. La primera fase és sempre la de la identificació: de l'entrevistador i 
de la institució per a la qual treballa. Al costat d'aquesta s'ha de produir 
l'explicació de la naturalesa i els objectius de la investigació, i l'explicació 
de per quina  raó l'entrevistat ha estat triat. És molt important que 
l'entrevistador proporcione garanties de la màxima confidencialitat i de 
l’anonimat de la conversa que es desenvolupa. A més, en la primera fase 
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s'ha d'assolir la distensió: formulant les qüestions menys compromeses al 
principi i evitant fer preguntes que puguen ser contestades lacònicament 
per l'entrevistat.  

En una fase intermèdia s'ha d'assolir la informació més important i en la 
fase última, en finalitzar l'entrevista en termes de registre (es deixa de 
gravar o escriure), es recomana mantenir la conversa amb l'entrevistat 
amb la finalitat de que l'entrevistat es trobe satisfet (això es denomina 
postentrevista). És important perquè puga col·laborar en altres 
investigacions, que puga facilitar informació sobre altres col·laboradors 
(pensem en el mostreig per bola de neu) i, sobre tot, perquè puga afegir-hi 
informació compromesa. Moltes vegades la informació més rellevant, 
associada al fet de ser la que més resistències presenta per part de 
l'entrevistat, apareix una vegada desconnectats els aparells de registre. De 
la mateixa manera, l'entrevistador ha de posar tots els sentits per a 
escoltar a l'entrevistat sempre que aquest sol·licite apagar la gravadora, 
desig que sempre s'ha de satisfer.  

Això connecta amb el joc públic/privat que està present en tota entrevista: 
la gravadora representa el primer i l'entrevistador, el segon. Joc que 
adquireix tota la seua dimensió en els moments que se sol·licita la 
desconnexió de l'aparell (moviment cap al privat) i en el canvi 
d'entonació que es produeix en els moments en els quals apareixen durant 
l'entrevista familiars, amics o veïns (que implica un desplaçament cap al 
públic).

e) Sobre el comportament de l'entrevistador, aquest ha de controlar el 
desenvolupament de l'entrevista. Per una altra banda, la manera de 
comportar-se ha de ser vigilada, en el sentit que per a no produir 
discontinuïtats en el discurs les seues intervencions han de limitar-se, 
posant especial obstinació a escoltar, a no interrompre més del necessari, 
a reconduir la conversa a la temàtica, i a no preocupar-se pels silencis, ja 
que aquests tenen significat i permeten a l'entrevistat la reflexió.     

Altres aspectes importants són la constant atenció a allò latent, intentar 
semblar neutral davant les opinions i valoracions de l'entrevistat i, en cap 
cas, l'entrevistador ha d'introduir la polèmica i l'enfrontament. En la 
mateixa línia, les respostes a les preguntes de l'entrevistat han de ser molt 
genèriques, intentant no condicionar les respostes de l'entrevistat. D'altra 
banda, s'ha de parar esment al comportament no verbal de l'entrevistat, 
perquè ajuda molt a entendre el significat de les respostes.  

3.4. Elements tècnics bàsics en la investigació 
mitjançant entrevistes en profunditat 

Hi ha tres elements tècnics essencials en la investigació mitjançant entrevista en 
profunditat: el guió o guia de l'entrevista, la mostra i els mitjans de registre. Els 
dos elements tècnics de disseny (guia i mostra) es caracteritzen per la gran 
flexibilitat que tenen.
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3.4.1 La guia 

La guia, o guió, és a l'entrevista en profunditat el que el qüestionari és a 
l'entrevista estructurada. Es compon d'una relació de temes i subtemes que s’han 
de tractar en l'entrevista, però sense cap formulació textual de les intervencions de 
l'entrevistador. Excepte en els casos en els quals se segueixen certs criteris 
d'estandardització, aquesta ha de ser flexible ja que es poden afegir o eliminar 
temes d'una entrevista a una altra a causa del sorgiment de noves qüestions o a 
raons de saturació de la informació sobre alguns temes específics. 

A l'hora d'elaborar una guia es pot esbossar l’«ordre natural» dels temes que s’han 
de tractar (dels més fàcils als més difícils, dels menys compromesos als més 
compromesos), però en les entrevistes en profunditat es tracta d'un ordre 
inicialment apropiat que mai es compleix per la naturalesa conversacional 
d'aquest tipus d'entrevistes. Si els temes que s’han de tractar són molt nombrosos, 
l'investigador ha de plantejar-se si abastar-los tots en una sola entrevista o 
repartir-los en diferents entrevistes (diverses sessions amb el mateix subjecte o 
diverses entrevistes amb subjectes de similars característiques). S'ha d'indicar que, 
a causa de la gran flexibilitat de l'entrevista en profunditat i la naturalesa 
acumulativa del procés d'investigació qualitativa, el més freqüent és que després 
de diverses entrevistes l'entrevistador depenga menys de la guia i que aquesta es 
transforme a mesura que van sent entrevistats més subjectes. 

3.4.2 El mostreig 

En la investigació mitjançant entrevistes en profunditat, quan parlem de disseny, 
ens referim a les qüestions relacionades amb el mostreig: quants i qui; quants 
subjectes s'han d'entrevistar i quines caracteristiques han de tenir. La mostra 
parteix d'una selecció no probabilística, intencional: els elements se seleccionen 
per la relació que tenen amb l'objecte d'investigació (riquesa i precisió 
informativa); per tant, es tracta d'aproximar-se a l'univers dels entrevistats 
potencials. Això, normalment, es fa a través de les fonts disponibles: censos, 
estadístiques, documentació (revisió de la literatura sobre el tema), etc.  

En relació amb primer aspecte —quants— el principal criteri que s’ha d’utilitzar 
és el de redundància, és a dir, quan en la mostra la informació se satura. No 
obstant això, els elements de recursos disponibles (humans, monetaris i de temps) 
té molt a dir. 

Pel que fa a les característiques dels entrevistats és necessari tenir present: 

1) La diversitat de discursos com a element temàtic: s'ha d'incloure tot el 
ventall de discursos sobre l'objecte d'estudi amb la finalitat de controlar la 
variabilitat i així fer més fiables els resultats de la investigació.  

2) Molt relacionat amb l'anterior, cal detectar les variables 
sociodemográfiques que trenquen el camp d'observació i que permeten 
captar l'heterogeneïtat en relació amb l’objecte. 

3) Altres aspectes que cal tenir en compte són l'accessibilitat i els recursos 
disponibles. 
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En termes pràctics, el que se sol fer per començar treballar és dissenyar un quadre 
de les característiques a priori més rellevants dels subjectes que s’han 
d’entrevistar. Aquest dispositiu permet fer operativa la selecció dels entrevistats 
que està orientat a controlar-ne l'heterogeneïtat. 

Quadre 3.1. Exemple de disseny. Usuaris de telefonia mòbil (variables: gènere, 
edat i tipus d'utilització) 

Nombre d'entrevistes per categoria 
Joves Adults 

Home Dona  Home Dona Total 
Eina de treball 6 6 7 5 24 
Finalitat lúdica 5 5 5 6 21 
Total 11 11 12 11 45 

Es recomana introduir una variable temàtica (relacionada amb el tòpic que es 
pretèn estudiar) i fer encreuaments amb les variables detectades com aquelles que 
trenquen el camp d’observació. S'ha d'assenyalar, òbviament, que augmenta el 
nombre de caselles a mesura que incrementem el nombre de variables. Aquestes 
depenen dels objectius de la investigació: com més clars estiguen els objectius i 
més informació prèvia es dispose en l'inici, millor es podrà dissenyar aquest 
quadre.

Una vegada establert aquest quadre temptatiu (molt probablement el nombre i 
tipus d'entrevistats serà diferent una vegada acabat el treball de camp), en relació 
amb la selecció última (els individus concrets que seran entrevistats) s'ha d'optar 
per:

1) Aquells que poden oferir una informació més rellevant i més precisa 

2) Aquells que presenten més accessibilitat i que estan més amatents a 
informar.  

3) Aquells que siguen més «arquetípics». És important considerar, enfront 
de la idea de «cas» de la investigació quantitativa (aleatori, establert sota 
el criteri que tots els elements tenen igual valor), el concepte d’«arquetip» 
(Alonso, 1994: 236-237). En la investigació social, mitjançant tècniques 
basades en la conversa, adquireix tot el significat la distinció entre 
persona (el que l'individu és) i personatge (com es representa en societat). 
Aquesta distinció que procedeix de La presentació de la persona en la 
vida quotidiana, de Goffman, es refereix a la idea que no interessen les 
qüestions i els problemes personals de cada persona, sinó la forma social 
(cultural i classe) de l'estructura de la personalitat de l'individu i els seus 
condicionaments ideològics. Enfront de la representativitat estadística de 
la investigació quantitativa, en la investigació qualitativa podem parlar de 
representativitat «teatral» (com cada individu representa el seu rol social 
en el sentit d’allò que la societat espera del personatge per la posició 
social que té). 

El concepte d'arquetip es basa en l'actuació del rol a través de la detecció del grup 
de referència (classe, edat, sexe...); per això, com més arquetípic (en el sentit 
d'exemple, model) siga el subjecte, millor representarà el seu rol social i més útil 
serà per a la investigació social. 
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3.4.4 El registre 

Sobre els mitjans de registre, l'instrument més estès és el magnetòfon, encara que 
també pot emprar-se algun tipus de mitjà audiovisual amb la finalitat de gravar el 
llenguatge no verbal. La càmera de video té com a desavantatges la seua major 
preparació tècnica (transport del mitjà al domicili de l'entrevistat, instal·lació de 
l'aparell); una menor predisposició de l'entrevistat en el sentit de ser un dispositiu 
que inhibeix en major grau i, enfront del magnetofón, un major cost. 

El magnetòfon es completa amb l'ús de paper i mitjà d'escriptura; per al registre 
d'elements no verbals: gestos, estat d'ànim; i altres informacions rellevants (llar —
mobiliari i altres indicadors d'estatus—, fills, estat civil, nombre de membres de la 
llar, etc). 

Amb la finalitat de facilitar l'arxiu i la classificació de la informació obtinguda 
s'afegeixen a la cinta les característiques de l'entrevistat (la identificació de 
l'entrevistador) i de la situació. Són imprescindibles l'edat aproximada, professió, 
classe social, categoria temàtica —relació del subjecte amb l'objecte d'estudi—, 
hora, data, lloc de l'entrevista, durada, número d'entrevista i nombre i nom de 
l'estudi.  

Les transcripcions de les entrevistes constitueixen el primer pas en l'estructuració 
de les dades. En primer lloc, perquè redueixen a una sola forma d'expressió, 
l'escrita, tot el discurs produït. En segon lloc, perquè facilita el trànsit cap a altres 
tecnologies de transició que condueixen a l'anàlisi, com és el registre en suport 
informàtic. Finalment, perquè ajuda a la conservació com a document, en el sentit 
d'oferir la primera classificació i arxiu per a la posterior recuperació i tractament 
específic d'anàlisi, afegint-hi informació no «enregistrada» (com són les 
condicions de producció en els seus contextos espacio/temporals i socials les 
característiques individuals dels subjectes que parlen). 

3.5 Les intervencions de l'entrevistador 

Sobre les intervencions de l'entrevistador, Blanchet (1989:104-105) estableix una 
molt apropiada distinció entre les consignes («tota intervenció de l'entrevistador 
encaminada a definir el tema del discurs subsegüent de l'entrevistat») i les 
intervencions-comentaris, que es fan sobre les paraules de l'entrevistador 
(«explicacions, observacions, preguntes i indicacions que subratllen les paraules 
de l'entrevistat») Les consignes solen produir discontinuïtats en el discurs, però 
són fonamentals per a establir el contracte de comunicació, les intervencions-
comentaris afavoreixen la producció d'un discurs continu i constitueixen la 
majoria de les intervencions de l'entrevistador.  

Encreuant els diferents actes del llenguatge (declaracions, interrogaciones o 
reiteracions) i les diferents instàncies discursives buscades per part de 
l'entrevistador (modal si es mou en el nivell actitudinal i subjectiu del parla; i 
referencial, si apunta al nivell de la referència, és a dir, a qüestions d'identificació 
i definició de l'objecte que es parla), Blanchet troba sis tipus fonamentals 
d'intervencions comentaris. 
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Quadre 3.2. Sis tipus d'intervencions comentaris de l'entrevistador 

Tipus de registre Tipus d'acte 
Declaració Interrogació Reiteració 

Modal Interpretació Pregunta sobre actitud Reflex 

Referencial Complementació Pregunta sobre el 
contingut Eco

Font: Blanchet (1989:107) 

La interpretació expressa una actitud no explicitada, la complementació afegeix 
elements d'identificació de la referència, i poden ser síntesis parcials, 
anticipacions insegures o inferències. La pregunta sobre l'actitud sol·licita més 
informació sobre el subjectiu, mentre que la pregunta sobre el contingut es 
demana més informació sobre el referent. En l'eco es repeteix el que s'ha dit per 
l'entrevistat literalment i el reflex repeteix o reformula l'actitud de l'entrevistat. 

Altres tàctiques basades en la interacció les trobem en Valles (1997: 220-221). La 
tàctica del silenci serveix per a obligar l'entrevistat a reflexionar sobre la seua 
última declaració. El seu ús suposa un cert perill perquè pot provocar 
desorientació o incomoditat a l'entrevistat.  

L'animació i elaboració consisteix en els sorolls, gestos que indiquen que el 
locutor accepta el que s'està dient i desitja que l'entrevistat continue (animació) i 
el fet de demanar a l'entrevistat que s'estenga «i llavors?, una mica més?» 
(elaboració).

La recapitulació tracta de fer una elaboració retrospectiva, convida a relatar de 
nou una mica el que s’ha manifestat amb anterioritat. L'aclariment intenta tornar 
sobre punts confusos, demana una seqüència detallada de successos («i com et vas 
adonar d'això? per què vas pensar això?»).  

La tàctica de canviar de tema s'empra quan no hi ha remei (per qüestions de 
temps), i per a sortir d'un tema incòmode per a l'entrevistat. Finalment, la 
postentrevista o apèndix de l'entrevista (moment posterior a la desconnexió del 
magnetòfon) és molt útil perquè puguen eixir a relluir els temes difícils que s'han 
guardat o noves informacions.  

3.6 Exercicis pràctics 

1. De la lectura de Bourdieu (La miseria del mundo) identifica i classifica 
els tipus d’intervencions segons la tipologia de Blanchet. 

2. Intenta reconstruir la guia que ha seguit l’entrevistador . 

3. Oci. Ajunteu-vos en parelles i repartiu-vos els rols d’entrevistador i 
entrevistat.

a) Els entrevistadors han de fer una guia, primer, i una entrevista, més 
tard, sobre «formes d’oci nocturn durant els caps de setmana: 
motivacions, actituds i satisfacció». 
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b) Després del canvi de rol, els entrevistadors han de fer una guia, 
primer, i una entrevista, més tard, sobre «formes d’oci als matins 
dels caps de setmana: motivacions, actituds i satisfacció». 
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4 El grup de discussió 

4.1 Origen i fonts 

El grup de discussió, en la seua formulació teòrica, així com en el seu 
desenvolupament metodològic, ha estat desenvolupat a Espanya per Jesús Ibáñez, 
Alfonso Ortí i Àngel de Lucas. Destaquen, fora d'aquest país, els textos de 
Krueger (1991) i Morgan (1988). Per altra banda, es poden trobar 
desenvolupaments actuals de la tècnica en Canales i Peinado (1995), Alonso 
(1996) i Callejo (2001). 

Segons aquests autors el seu origen està en les limitacions a les quals estava 
subjecta l'enquesta estadística en els estudis de mercat, sobretot per a l'accés de 
l'investigador a informacions relacionades amb representacions simbòliques i 
ideològiques, i motivacions del consumidor. El fet de detectar les arrels grupals i 
identitàries del consum va fer, d'altra banda, complementar l'ús de l'entrevista en 
profunditat amb aquesta tècnica grupal (De Lucas i Ortí, 1995; Ortí, 1994; i 
Ibáñez, 1978).  

Com a tècnica, el grup de discussió resol algunes limitacions de l'enquesta per a 
l'estudi del comportament del consumidor. La seua forma d’interrogació (a través 
dels participants del grup en el diàleg entre els mateixos) oculta el fet mateix de la 
interrogació. En contrast, la interrogació directa (de l'enquesta) presenta 
inconvenients, com és la resistència a manifestar motius no racionals de compra. 
El grup de discussió també pot indagar sobre els aspectes motivacionals del 
consum, i així dur a terme nous conceptes de productes o línies de comunicació 
(facilita l’accés al llenguatge del consumidor i també l’avaluació dels conceptes). 
A més, el grup de discussió permet un major acostament a la «vida real» dels 
subjectes: és una tècnica que s'apropa en major grau a la situació real de presa de 
decisions de compra. 

El seu precedent, l'entrevista de grup, va tenir aquest origen mercadotècnic, tal 
com assenyala Patton: «les entrevistes de grup focalitzades van ser 
desenvolupades en reconèixer que moltes de les decisions del consumidor es 
produeixen en un context social, sovint a partir de discussions amb altra gent (...) 
els investigadors de mercat van començar a usar grups focalitzats en els 50 com 
una forma de simular el procés de presa de decisions grupal de consum, amb la 
finalitat d'obtenir informació més precisa sobre les preferències del producte del 
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consumidor»1 (Valls, 1997: 284-285). Aquesta idea d'artifici i simulació és 
reflectida per Ibáñez (1978) i Alonso (1996), i Ortí (1986) assenyala que, una 
vegada consolidada la utilització en els estudis de consum, el grup de discussió es 
va transferir a la investigació sociològica general.  

Segons Callejo (2001), el naixement del grup de discussió com a pràctica 
d'investigació es produeix quan es descobreixen les íntimes relacions entre 
discurs, consum i grup. En primer lloc, la discursivitat del consum: no només es 
consumeix, sinó que també es parla de consum habitualment. També la grupalitat 
del consum: el consum es regeix per la lògica de la distinció i de la diferenciació 
social, implica la identificació i la inclusió d'aquells que consumeixen el mateix, 
enfront dels qui no ho fan o són consumidors d'una altra marca. La circulació de 
discursos (o consum de discursos) des de la publicitat al consumidor (aquests 
reprodueixen estils de vida i formes de parlar de la publicitat) i des dels 
consumidors a la publicitat (precisament a través dels estudis de consum emprats 
en la creativitat publicitària). 

El grup de discussió (Ortí, 1986) consisteix en la creació d'una situació 
experimental, en què els subjectes reprodueixen els discursos socialment vigents 
per a poder-los captar i analitzar. En l’aplicació concreta i pràctica, el grup de 
discussió forma (posa les condicions adequades perquè es produesca) una 
interacció verbal en un grup (entre 5 i 10 membres) els components dels qual se 
seleccionen d'acord amb uns criteris concordes amb els objectius de la 
investigació, que intenta captar i interpretar una vivència col·lectiva i observar 
experimentalment comportaments i produccions (de significats, idees, 
sentiments).

Pel que fa a les fonts, encara que el grup de discussió no és equiparable, parasita i 
simula altres modalitats de dinàmiques de grup pròximes (Canales i Peinado, 
1995: 292). De l'entrevista de grup coincideix que la parla que interessa no és la 
individual sinó la grupal; del grup terapèutic coincideix que en els dos es 
desenvolupa el rol del preceptor o moderador (figura psicoanalítica del pare, 
autoritat, destinació de les tensions internes dels participants davant el fet de la 
interrogació) i el camí cap al qual es dirigeix, en la majoria de les ocasions el grup 
de discussió, el del consens. 

Pel que fa a la conversa natural, el grup de discussió intenta reproduir 
artificialment un tipus de situació similar amb la finalitat de posar les condicions 
perquè sorgesca l'espontaneïtat i l'expressivitat. Encara que el context situacional 
està amputat: perquè el grup es dissol després de finalitzar la reunió (Ibáñez, 
1989), i tampoc existeix com a tal amb anterioritat a la conversa.  

El grup de discussió té similituds amb el grup de treball en el fet que les persones 
es troben reunides en un lloc per a discutir sobre un tema i produir informació per 
a una investigació: el grup ha d'organitzar-se, regular intervencions, provar 
arguments, raonar sobre un tema.  

Una altra característica del grup de discussió, assenyalada per Ortí (1994), és el 
caràcter pragmàtic (encara que aprofita les dimensions semàntiques i sintàctiques 
del llenguatge, extrau del que s’ha manifestat les conseqüències pràctiques del 
                                                     
1 Valls (1997:294) assenyala que en la investigació anglosaxona hi ha una certa assimilació en el 
terme focus group del grup de discussió en l'entrevista de grup —indicant els treballs de Morgan 
(1988) i Patton (1990)—, confusió que entre els autors espanyols ha sigut destacada per a marcar les 
diferències entre ambdues tècniques.  
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parlant); i el seu caràcter macrosociològic, ja que no es redueix a la interacció 
social del grup, el producte de l'anàlisi, sinó que les conclusions apunten cap a 
fenòmens col·lectius més amplis (representatius per a tota la societat). El grup 
només interessa com a mitjà d'expressió de les ideologies socials, com a unitat de 
producció de discursos ideològics. 

4.2 Disseny. Participants 

Quant al disseny, el grup de discussió és obert i fins i tot personal per a cada 
investigador. És molt freqüent la coincidència dels rols de moderador i 
investigador en el grup; per això, en el disseny s'observa el moment més arbitrari 
de la investigació, en el sentit que cal l'experiència de l'investigador. Aquest no es 
limita a les tasques d'interpretació i anàlisi, sinó també decideix com fer la 
selecció dels participants en el grup i l'esquema d'actuació.  

En el que podríem anomenar disseny i mostra en una investigació mitjançant 
grups de discussió, s'han de considerar dos aspectes:  

1) La composició interna de cada grup i la qüestió del nombre de 
participants

2) Les característiques dels diferents grups que formaran part de la 
investigació (aspecte que tractarem en el punt 4 d'aquest tema).  

Quant al disseny dels grups, són rellevants el nombre i la selecció dels 
participants. Ibáñez (1979) considera que el volum del grup ha d'estar entre 5 i 10 
participants. No es recomana més de 10 per raons espacials, perquè puguen parlar 
entre ells i no apareguen subgrups. Tampoc menys de 5, per l'escàs nombre de 
relacions, el que suposa una màxima concentració. De fet, només a partir de 4 el 
nombre de canals és superior al nombre de participants, i solament a partir 
d'aquest nombre un participant percep que parla per a un auditori; aquest fet és 
essencial perquè puga representar un rol. Amb un nombre menor de participants 
es tendeix a la interacció cara a cara. 

Quant a la selecció dels actuants s'ha d'aconseguir un punt intermedi entre la total 
homogeneïtat (produeix redundància per efectes de l'excessiu consens) i 
l'heterogeneïtat, que fa impossible la interacció verbal i el consens. Per a fer-ho, 
s'ha de fugir de situacions que puguen produir pau o guerra absolutes. Un grup 
homogeni dóna una informació més coherent, però el seu discurs és més 
redundant; mentre que un grup heterogeni és menys coherent però el seu discurs 
és més ric per la presència de contradiccions. De totes maneres, un grup 
homogeni sempre té un cert grau d'heterogeneïtat per la presència del preceptor o 
moderador. 

Alonso afirma que la forma primària d'un grup de discussió ha de ser homogènia, 
però l'investigador ha de controlar una diferenciació secundària perquè d’aquesta 
manera es permeta que hi hagen diferències en l'interior del grup. Ibáñez (1979) 
assenyala que s'han de buscar heterogeneïtats inclusives i fugir de les excloents. 
Aquestes últimes produeixen relacions no comunicables per raó que en la vida 
real es troben separades per filtres d'exclusió. Les relacions excloents serien les de 
classe social (propietaris/proletaris), les relacions edípiques (l'edat    
principalment i, de vegades, el gènere) i les ecològiques (camp/ciutat; 
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centre/perifèria). Aquestes, malgrat la regularitat que presenten, no són universals, 
en el sentit que per a cada objecte d'estudi es poden detectar unes heterogeneïtats 
excloents particulars; fins i tot es pot donar el cas que per a certs objectes no 
n’haja cap. Per a establir les classes d’actuants s'haurà de tenir en compte el tema 
que s’ha de tractar i la realitat del grup (macrosociològic) que s’ha d’investigar. 

Una altra prescripció és la condició que tots els participants siguen desconeguts 
entre ells per a evitar que no hi haja cap xarxa preexistent (no hi haja cap història 
comuna). D'aquesta manera es donen les condicions perquè es construïsca el rol 
social de cada participant. 

D'altra banda, el nombre de actuants de cada classe (o subgrup, per exemple 
homes i dones) en el grup no és indiferent. És recomanable, en primer lloc, que 
s'incloga, almenys, dos de cada subgrup i, en segon lloc, que es carregue 
quantitativament aquella secció que tinga major tendència a callar. Això és perquè 
la representativitat buscada en la investigació mitjançant grups no és estadística, 
sinó estructural. En aquest sentit, allò minoritari sí té cabuda —en contrast amb la 
perspectiva distributiva, en què es busca la normalitat— perquè serveix per a 
trobar el conjunt de relacions que es busquen. Així, és important quant a la 
selecció dels participants, tenir present el tema que s’ha de tractar i la realitat 
macrosociològica del grup representat en la microsituació del grup de discussió. 
Alonso (1998) anteposa a la representativitat el criteri de significativitat social, ja 
que en la perspectiva qualitativa el que es perd en precisió es guanya en 
rellevància.

4.3 Dinàmica del grup de discussió 

Un altre aspecte relacionat amb la mostra és el contacte i la convocatòria dels 
participants. El contacte és indirecte i la convocatòria dels actuants sol fer-se 
utilitzant les xarxes de comunicació preexistents. El contacte amb els actuants sol 
fer-lo un «contactador» professional. És freqüent que, donada la manca de temps 
amb la qual l'investigador sol·licita als professionals la convocatòria del grup, unit 
a interessos de tipus econòmic, no es compleixen les exigències tècniques 
requerides: no és estrany que els actuants es coneguen entre ells o que no siga la 
primera vegada que algun d'ells participa en un grup de discussió. Algunes 
d'aquestes limitacions condueixen a una espècie de professionalització de la 
participació en grups, la qual cosa s'ha de vigilar. 

Altres aspectes importants sobre el desenvolupament de la reunió són els que 
tenen a veure amb la gratificació als participants, i les condicions físiques i 
simbòliques del lloc on se celebra la reunió. Pel que fa a la gratificació, resulta 
molt important atendre, en primer lloc, les característiques dels participants (en 
termes d'estatus i nivell adquisitiu) per a definir com serà el reclam. Encara que 
algunes vegades aquest no és necessari (la simple invitació a conversar sobre un 
assumpte públic és suficient), la qüestió que principalment es planteja és si el 
grup rebrà diners o un regal. Ibáñez (1979) afirma que l'investigador ha de 
moure's entre aquests dos extrems: que els participants no reben res, o que reben 
una gratificació monetària.  

La no-gratificació, en algunes circumstàncies, pot contribuir a una reunió poc 
productiva, en el sentit que una de les característiques importades d'altres 
tècniques és que, en certa mesura, el grup de discussió és un grup de treball. 
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D'altra banda, la gratificació monetària pot tenir dues conseqüències: en primer 
lloc, la producció d'un discurs massa racional i, en segon lloc, l'aparició del 
fenomen del participant «professional» (encara que aquest també es relaciona 
amb la saturació de les xarxes dels contactadors). Una fórmula intermèdia és la 
utilització del xec-regal que conjuga les propietats del do i del diners. 

En relació amb el lloc on se celebra la reunió, aquest ha de ser agradable i sense 
soroll, i que no presente traves d'ordre simbòlic que puguen cohibir els 
participants. Aquests poden ser col·locats al voltant d'una taula de manera 
estratègica amb la intenció que no es formen subgrups i, amb això, converses 
paral·leles.

El text produït pel grup de discussió és registrat en cinta magnetofònica o en 
vídeo. El magnetòfon registra el component lingüístic del discurs. El vídeo recull 
els components secundaris de tipus kinèsic. A més, d'aquesta funció tècnica 
necessària, el magnetòfon compleix una funció mítica (simbòlica): indica la 
dimensió laboral del grup, ja que s’hi dipositarà el producte del seu treball.  

En el grup de discussió, el moderador ha de provocar el grup amb la proposta del 
tema que vol discutir i ha de controlar, mitjançant reformulacions i 
interpretacions, la discussió d'aquest tema. El moderador apareix inicialment com 
el provocador del tema i el que suscita el desig de discutir sobre el tema; però, a 
mesura que avança el grup, va sent suplantat pel tema i, en la discussió, acaba 
sent oblidat, encara que aparega de tant en tant per a interpel·lar o reformular 
alguna qüestió. 

La durada d'un grup de discussió podria ser infinita, si no tinguera un temps 
assignat. És necessari que s'assigne un límit i aquest límit el pot assignar, quan 
crega que el discurs està madur, el preceptor, o bé pot haver estat assignat per 
endavant. Aquest temps és variable, depèn de la dinàmica particular de cada grup 
i del tema que vol tractar, el que equival a dir que depèn del tipus d'investigació i 
del grau de cristal·lització del discurs. La durada d'un grup de discussió oscil·la 
entre els seixanta minuts i les dues hores.  

L'inici del grup de discussió consisteix a explicar la presència dels participants 
(assenyalar el valor de les seues opinions i valoracions); dels aparells de registre i 
de l'observador (si s'utilitza aquest recurs). S'explica també la dinàmica del grup 
(regulació de les intervencions) i, a grans trets, els objectius de la investigació. 
Per a introduir el tema que es vol tractar es pot utilitzar una fórmula directa o
indirecta (provocar el grup en un tema més ampli per a reconduir el tema cap a 
l'objectiu específic, una vegada el discurs el toque; per exemple, introduir el tema 
del motor per a parlar sobre automòbils).  

Una vegada iniciat el grup, el moderador intervé solament quan el grup calla o es 
crespa, per a motivar els participants que estiguen callats, quan el grup derive cap 
a un altre tema no rellevant per als objectius i quan un líder espontani 
monopolitze la discussió. L'observador pot ocupar un rol tècnic, que pot consistir 
a oferir un punt de vista alternatiu al de l'analista/moderador sobre la dinàmica del 
grup o simplement ocupar-se dels aparells de registre i de les begudes que 
s'ofereixen al grup. També, l'observador pot ser utilitzat amb fins didàctics per a 
un que s’inicia en la tècnica (col·lega/estudiant), o pot ser representat pel client 
que encarrega l'estudi. La figura de l'observador no sempre s'utilitza i normalment 
no participa en la discussió, excepte quan actua com un «fals participant» (oculta 
el seu rol d'observador). 
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4.4 Disseny. Nombre de grups 

Quan es parla de disseny d'una investigació amb grups, s'està parlant del nombre 
de grups necessari i de les característiques que han de tenir els participants en 
cadascun dels grups. Ambdós estan molt relacionats i no hi ha criteris fixos, 
depèn de molts factors (a més dels recursos disponibles): de les característiques 
de l'objecte d'investigació, de la població que s'està estudiant; i del disseny global 
de la investigació (si es completa amb altres tècniques, entrevistes, per exemple).  

Els criteris, no obstant això, no són essencialment quantitatius. El nombre de 
grups que cal per a dur a terme una investigació no ha de ser molt gran, de fet 
amb relativament pocs grups es pot portar a terme una bona investigació. Una 
vegada establerta la composició dels grups que es consideren pertinents, n’hi ha 
prou amb un o dos per a cada composició, tenint en compte que una composició 
similar produeix un discurs monòton i redundant, ja que es produeix una saturació 
de la parla quan el segon grup no afegeix res de nou al primer.  

El criteri de repetició, per tant, no és rellevant en la investigació amb grups de 
discussió (tret que es vulga donar més validesa i fiabilitat als resultats obtinguts), 
més important és el criteri d’articulació de diferències. Per això, resulta 
convenient atendre en major grau les oposicions que en termes de polarització 
permeten abastar tot el discurs social sobre el tema, manejant tota l'heterogeneïtat 
possible.

Això constitueix una de les paradoxes del grup, en el sentit que en la mostra 
continguda en el disseny, la previsió del discurs social produirà el discurs desitjat: 
«quan dissenya la composició dels grups, seleccionant habitus, sembla que 
l'investigador prefigura el tipus de discursos que trobarà. Per tant, no sembla que 
trobe sinó que produeïsca reculla discursos. La hipòtesi prefigura el resultat, 
qüestió que segurament pot estendre's a tota la investigació» (Callejo, 2001:190).  

En aquest sentit, el nombre de grups està relacionat amb el nombre de criteris que 
trenquen el camp d'observació, i que significa detectar per endavant els criteris 
que estableixen diferències de discurs pel que fa a l'objecte de la investigació. 
Generalment, s'atenen bàsicament les qüestions de gènere i estatus social, encara 
que també resulten molt utilitzats els d'edat i hàbitat. Per als estudis de consum, 
s'afegeixen els criteris d'hàbits de consum, i en els de naturalesa política els 
territorials, com per exemple, la comunitat autònoma. 

En un disseny obert com és el dels grups de discussió, la redundància indica la fi 
del treball de camp, de la mateixa manera que el descobriment de fraccions dins 
dels grups i de nous matisos discursius fan sorgir la possibilitat de planificar 
noves reunions. Així que el disseny inicial de grups pot transformar-se en el 
desenvolupament de la investigació.  

4.5 Exercicis pràctics 

1. Visualització d’un grup: reconstrucció de la guia i atenció a les reaccions 
dels participants (inclòs el moderador) i l’establiment de relacions. 

2. Disseny d’una investigació mitjançant grups de discussió. Tria un 
d’aquests temes: el «botelló» o el «consum de preservatius». 
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5 Tècniques d'observació1

5.1 L’observació científica i les tècniques 
d’observació

L'observació comprèn un conjunt diferent de tècniques amb les quals l'observador 
ha d'estar bastant familiaritzat: observació directa, entrevistes, anàlisis de 
documents, participació directa en el context com un membre més del grup. És 
per això que l'observació, sobretot la participant, implica una gran varietat de 
recursos de l'investigador: tècniques, maneres de registre de les observacions, 
maneres d'introduir-se en el grup, etc. 

L'observació, a més a més, és una de les activitats comunes de la vida quotidiana. 
Tots els éssers humans actuen com a participants ordinaris en moltes situacions 
socials. Una vegada que s'aprenen les normes socials mitjançant els mecanismes 
de socialització, aquestes es converteixen en tàcites i l'actor social poques vegades 
s'adona de la influència que tenen en el comportament en societat.  

L'observació ordinària es converteix en científica només quan s'orienta, enfocant-
la a un objectiu concret d'investigació, quan es planifica sistemàticament en fases, 
aspectes, llocs i persones, quan es controla i relaciona i quan se sotmet a controls 
de veracitat, d'objectivitat, de fiabilitat i de precisió (Ruiz Olabuénaga, 1999:125).  

No obstant això, el terme observació pot dur a la confusió si no s’aclareix la 
relació que té amb les tècniques d'investigació. Òbviament, totes les tècniques 
d'investigació social, pel fet que tenen com a finalitat produir i recol·lectar dades, 
són observatòries, en el sentit que estan orientades pel mètode científic i 
accedeixen a la realitat de forma empírica2.

Enfront de les aproximacions indirectes a fenòmens socials (experimentació, 
enquesta, documentació), les tècniques d'observació fan aproximacions directes 
en els escenaris naturals on es desenvolupa l'acció social. Això implica una 
presència en directe de l'observador sobre el fenomen que estudia per a, d'aquesta 

                                                     
1 Aquest tema ha utilitzat com a principals fonts els textos de Valles (1997), Taylor i Bogdan (1992) 
i Ruiz Olabuènaga (1999). 
2 Tal com indica García Ferrando: «Hi ha certa confusió en el camp de la metodologia sociològica 
quan es parla d'observació, ja que amb freqüència no es refereix de cap manera a l'observació 
científica general, sinó tan sols a les tècniques d'observació, això és, a la utilització d'instruments 
amb els quals es poden fer observacions» (García Ferrando, 1994:118)
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manera, poder reconstruir el significat de l'acció social des del punt de vista dels 
subjectes. Per això, el realisme i la naturalitat de l'observació contrasta amb les 
tècniques que reprodueixen artificialment el context d’interacció. En la figura 5.1. 
es poden veure les tècniques que s’explicaran en aquest capítol (dreta), mentre 
que a l’esquerra hi ha representades les tècniques ja tractades. 

Figura 5.1. Les tècniques d’observació en ciències socials  
Tècniques d'observació directes i indirectes 

Indirectes Directes 
Resta de tècniques: 
Enquesta
Entrevista en profunditat
Grup de discussió 
Experiment
...

Tècniques
d'observació 
(en escenaris 
naturals)
tipus:

Segons grau d’estructuració Segons grau 
d'implicació 

1. Sistemàtica 1. Externa  

2. Participant 2. Interna

Font: elaboració pròpia a través dels textos i classificacions d’Alvira (1985), G. Ferrando (1994) i 
Valles (1997) 

Les modalitats d'observació participant intenten acostar-se el més possible als 
escenaris naturals en què es porta a terme l'acció. L'observador participa, en major 
o menor grau, de les vivències (experiències i accions quotidianes) dels subjectes 
als quals observa, interactua amb ells, i pot contrastar el que diuen amb el que fan. 
D’aquesta manera té accés i pot connectar tots els aspectes o dimensions que 
envolten la vida social. En sentit analític, l'observador pot connectar totes les 
variables: econòmiques, psicològiques, socials, afectives, etc. L’observació 
participant, en sentit genèric, és, gràcies al seu caràcter holístic, una forma molt 
idiogràfica  (vegeu la figura 1.1 del tema 1) d'aproximar-se a un fenomen social. 

Participació passiva 
Participació oculta 
Participació moderada 
Participació activa 
(Encreuament 
oberta/encoberta;
activa/passiva)
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Un aspecte curiós de les tècniques d'observació és que en aquest grup bastant 
heterogeni de tècniques es troba el mínim i el màxim grau d'implicació entre 
objecte i subjecte d'estudi. Tal com s'exposarà més endavant en els tipus de 
tècniques d'anàlisis, tenim una de les tècniques menys reactives com és 
l'observació externa, i la que podríem qualificar com més reactiva, l'observació 
acció participativa.

La reactivitat és la possibilitat d'alterar el que s'observa pel simple fet d'observar-
lo. Els subjectes, potser que no es comporten de la mateixa manera (segons 
diferents graus d’intrusió per a la percepció dels actors, segons el temps de 
participació i les relacions establides amb l'observador) al tenir a un «estrany»  
observant la seua conducta. Aquesta reactivitat pot provocar diferents sentiments i 
conductes: vergonya, ostentació, timidesa, exageració de determinats trets de 
comportament, etc. 

No obstant això, enfront d'aquest problema, es disposa de la solució d'allargar 
l'estada de l'observador en el grup, de tal manera que la convivència fa que 
l’observador quede integrat dins d’aquest. De tota manera, el principal problema 
és que l'investigador no arriba a saber mai fins a quin punt ha alterat la naturalitat 
de l'espai social en el qual s'ha introduït.  

Per a fer-ho, s'han detectat alguns riscos associats a la co-implicació entre objecte 
i subjecte d'estudi. L'observador pot alterar tant les relacions del grup que deixe 
de comportar-se de la mateixa manera que amb anterioritat a l'arribada de 
l'observador. Aquest, a més, pot quedar tan integrat que interioritze el sistema de 
valors i normes del grup fins a perdre el mínim «distanciament» que és un requisit 
bàsic en tota investigació. Pot interpretar de la mateixa manera els fets; assumir 
les mateixes raons que el grup dóna al seu comportament i, com a cas extrem, pot 
no tornar: quedar-se en el grup i no regressar a la institució i destruir totes les 
notes de camp.

Alguns exemples sobre com es produeix aquest fenomen els podem veure en 
alguns productes literaris i cinematogràfics: el policia infiltrat que acaba formant 
part de la banda que investiga i compartint les seues activitats; l'estudiós de la 
secta que acaba per abandonant l'estudi i hi ingressa com membre. Sobre aquest 
procés de co-implicació entre objecte i subjecte en investigació social es pot 
observar en alguns estudis recopilats per Guasch (1997). 

En definitiva, és en l'observació participant, on aquesta estreta relació entre 
subjecte i objecte de la investigació, consubstancial3 a les ciències socials, esdevé 
més clara: ni l'observador ni l'observat tornen a ser iguals després del procés 
d'observació: l'observat, a partir de les preguntes que fa l'investigador començarà 
a «autoobservar-se» (aprendrà a observar la cultura pròpia), i és molt probable 
que es pregunte per què fa les coses d'una determinada manera. De fer-se aquestes 
preguntes a canviar les pautes de comportament hi ha molt poc, tant des del punt 
de vista individual com en les relacions. D'altra banda, l'observador haurà adquirit 
a més de vivències enriquidores, un increment en el coneixement que té de la vida 
social.

Les aplicacions de l'observació abasten un ampli ventall de disciplines i objectes 
d'estudi. L'antropologia ha sigut la que ha fet d'aquestes «tècniques 

                                                     
3 Com hem vist en el primer capítol, en ciències socials la separació entre objecte i subjecte de la 
investigació és difícil perquè formen part de la mateixa realitat. 
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etnogràfiques» el seu principal instrument d'acostament a la realitat.  En aquest 
sentit, els primers plantejaments de l'observació participant, com a procediment que 
exigeix la presència de l'investigador en el camp que vol observar, els oferiexen els 
antropòlegs Franz Boes amb el seu estudi sobre els esquimals i, sobretot, 
Malinowski, amb els estudis sobre els habitants de les illes Trobriand. Li correspon 
el mèrit d'haver dotat l'observació participant del rigor científic i eficàcia que l'han 
convertit en una eina tan fèrtil per al científic social (García Ferrando 1994:131).  

En el si de la sociologia, com indicava García Ferrando, els precursors en l'ús de 
tècniques d'observació són l'Escola de Chicago per als estudis dels processos 
d'urbanització i les seues conseqüències, i Mayo per a en l'estudi de les 
institucions i dels grups informals en les relacions industrials. Segons Guasch 
(1997:25), les investigacions sociològiques contemporànies tenen com a referent 
aquestes experiències i ha dut l'antropologia a aquestes dues principals línies 
d'investigació: urbanització i institucions. Així, han proliferat els estudis sobre 
subcultures (juvenil, urbanes, bandes, rural), estudis sobre apropiació social de 
l'espai, i, més recentment estudis sobre recepció de missatges dels mitjans de 
comunicació de masses dins del marc dels estudis culturals. 

5.2 Observació i implicació 

Els avantatges de l'observació participant són precisament les derivades de la no-
sistematització, en el sentit que el fet de no estar immers en el registre permet 
l'observador ampliar el camp d'observació. El criteri d'implicació en l'acció dels 
subjectes observats permet fer una distinció entre observació externa (no 
participant) i observació interna (participant).

L'observació externa coincideix, en nombroses ocasions, amb l'observació 
sistemàtica, ja que aquest tipus d'observació és no participant, sempre que que no 
hi haja possibilitat que l'observador siga detectat. Açò permet el registre i la 
focalització en els trets seleccionats i delimitats en els protocols d'observació. 
Podem diferenciar dos tipus d'observació externa: la indirecta i la directa, 
depenent de si es fa ús o no d'algun tipus de mitjà mecànic per al registre, com és 
la càmera de vídeo. 

En relació amb l'observació interna, es poden considerar quatre tipus de tècniques 
d'observació en funció de si creuem el criteri de grau d'implicació en la interacció 
del grup (observació activa o passiva) amb el criteri d'ocultació/revelació del rol 
d'observador (observació oberta o encoberta). La classificació següent és el 
resultat de la fusió de les tipologies d’Alvira (1985) i les presentades en Valles 
(1997:155) de Spradley, Schatzman i Strauss, i de Junker. 
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5.2.1 Tipus d’observació participant 

Quadre 5.1. Classificació de tècniques d'observació participant 

Tècniques d'observació interna 
Grau d'implicació Rol de 

l'investigador Passiva Activa 
Ocult Participació 

Passiva
Participació 
encoberta 

No ocult Participació 
Moderada 

Participació 
activa

Font: Elaboració pròpia a partir d’Alvira (1985) i Valles (1997:155) 

1. Participació passiva. És com l'observació externa, amb la particularitat 
que l'observació pot ser detectada. Aquest tipus d'observació només 
admet rols perifèrics acceptables (espectador, passejant, etc.). Només el 
fet d'haver de «dissimular» per a «ocultar» el rol d'observador dificulta la 
selecció de l’observació (activitats, subjectes, esdeveniments) i el registre. 
Es tracta d'una observació distant, en què hi ha importants dificultats 
tècniques per al registre de converses, així com la impossibilitat de 
provocar situacions. És vàlid per a fer-la en espais oberts com el teixit 
urbà per a l'estudi de circulació, trajectòries, itineraris com el treball de 
Floch (1993) en el metro de París. És possible dur-la a terme en grans 
magatzems, establiments públics, però impossible per a l'observació de 
grups menuts. Quan l'observador és detectat, normalment no té més remei 
que confessar la seua identitat. Aleshores, l'observació passa al model de 
participació moderada.  

2. Participació encoberta. L'observador està immers en una comunitat però 
no desvetla la seua condició d'investigador, actua sota un altre rol com un 
membre més. Aquest tipus d'observació presenta certs problemes. En 
primer lloc d'estratègia: el problema de la introducció en el grup 
juntament amb la selecció de la situació concreta en la xarxa social que 
ocuparà. En segon lloc, l'inconvenient més important de la investigació 
encoberta és el problema ètic. L'investigador té la responsabilitat de 
determinar si els subjectes observats resultaran o no realment enganyats. Per 
això, haurà de calibrar els avantatges i els inconvenients implicats en la 
investigació concreta que es tracte, a fi de decidir si és necessari o no 
l’encobriment. L'avantatge més clar d'aquest tipus d'observació és la no 
alteració del que s'està observant i l'accés a allò confidencial. 

3. Participació moderada. Mai és passiva completa. L'observador no 
s'implica en les activitats del grup encara que pot demanar aclariments. Si 
es perllonga, acaba sent participació activa (llevat que l'investigador es 
propose no fer-ho).  

4. Participació activa. No només consisteix a observar, sinó també a 
implicar-se en l'activitat estudiada. Fer les mateixes activitats, fins i tot, 
proposant alternatives com un membre més del grup. L'amplificació 
d'alguns dels trets d'aquest tipus d'observació condueix a la denominada 
Investigació Acció-Participació. Tècnica coneguda en molts casos per les 
sigles IAP, i que apareix incorporada en alguns manuals de tècniques 
sobre disciplines que tenen com a fi la intervenció social com és el treball 
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social o el desenvolupament comunitari. S'ha associat també amb la 
socioanàlisi i la implicació del científic social amb els moviments socials 
i populars. A Espanya es pot observar els últims desenvolupaments de la 
IAP en Villasante (1994) i el col·lectiu IOE (1993). 

5.2.2 Fases de l’observació participant 

Quant a les fases que cal seguir en les tècniques d'observació es poden assenyalar 
set passos, encara que s'ha d'advertir que aquesta relació seqüencial pot variar 
segons la tècnica d'observació específica que s'utilitze:  

1) Plantejament del problema 

2) Selecció del que s’observarà 

3) L'entrada en la comunitat  

4) El contacte quotidià

5) L'observació i el registre de la informació  

6) La finalització de l'observació 

7) L'anàlisi  

En relació amb plantejament, són imprescindibles la formulació del problema i 
els objectius, així com la relació amb altres fonts documentals i la 
complementació amb altres tècniques. En segon lloc, la selecció del grup, situació 
o activitat que es pretén observar dependrà de l’accessibilitat i de la 
representativitat que tinga. És també important la delimitació de l’espai temporal 
del treball de camp.  

En tercer lloc, un dels moments clau és l'entrada en el grup. La importància 
radica en el fet que la primera impressió que el grup adquirisca de l'observador, 
així com de la percepció de les seues intencions tindrà incidència en el 
comportament del grup. Per això, són fonamentals les qüestions relatives a la 
revelació del rol d'observador, el grau de participació i el ritme d'integració en el 
grup.

En quart lloc, una vegada introduït, l'observador ha de decidir quines activitats del
grup interessen i quines no, quins membres són els més interessants i la selecció 
de les tècniques més apropiades (entrevistes personals o en grup, observació 
sistemàtica, etc.).  

En cinquè lloc, l'observador ha de registrar la informació. El registre dependrà 
del tipus d'observació que es duga a terme, així com del grau d'implicació i 
ocultació del seu rol d'investigador.  

En sisè lloc tenim la finalització de l'observació. Aquesta té especial rellevància 
en l'observació participant quan aquesta implica un major grau de convivència en 
el grup. Dependrà dels recursos disponibles, de la manera que es va produir 
l'entrada, i dels graus d'integració i de consecució dels objectius plantejats.  

Finalment, l'anàlisi dependrà del tipus d'observació. En una observació no 
sistemàtica i participant aquest és simultani a la recol·lecció de dades, és a dir, 
existeixen una sèrie d'anàlisis parcials que acompanyen les observacions i el 



5 Tècniques d’observació 75

registre d'activitats formen un repertori de dades que són tractats, reduïts i 
analitzats de manera integrada una vegada produïda l'eixida de cara a l'elaboració 
de l'informe4.

5.2.3 Observació i interacció social 

L’observació participant es basa en la interacció social entre l’observador i el 
grup o col·lectivitat a la qual s'observa. Un bon domini de les situacions, saber 
moure's en ambients estranys, la capacitat d'improvisació s'arriba a obtenir si es 
tenen en compte aspectes essencials en el desenvolupament de la vida en 
comunitat: la interacció. 

Es tracta d’aspectes que tenen que veure en els codis culturals: imatge física i de 
personalitat. L’observador ha d’adoptar la que millor s’adapte al grup perquè la 
imatge serà la base de la relació futura, i amb ella s’han d’atendre les 
intervencions, activitats, etc. S'ha de tenir en compte que, en major o menor grau, 
l'observador arriba a ser part del grup que observa i les primeres impressions són 
força importants (si és ben rebut o malament; si resulta simpàtic, antipàtic). Per 
tot això, l’observador ha d'arribar a controlar no solament el codi lingüístic sinó 
també del de les regles interiors del grup i participar amb naturalitat en les seues 
activitats i ritmes quotidians (com fa la dita popular castellana: Allí donde fueres 
haz lo que vieres)5.

Com a regles generals es recomana discrecció al principi, per a progressar cap a 
una major obertura provocada per la confiança. En tot cas, s’ha de posar molta 
atenció a la conducta pròpia perquè qualsevol error o indiscreció amb els 
subjectes pot alterar la relació de cordialitat, produir distorsions en la 
comunicació i ser considerat en qualsevol dels aspectes negatius d’inoportú, 
curiòs, intrús; fins a arribar a «enemic». Dos aspectes essencials relacionats entre 
ells són l’autodefinició i la delimitació de les actuacions pròpies, detectant els 
temes desagradables o vergonyosos per al grup.  

5.2.4 El registre 

En el cas de l'observació participant, la forma més comuna de registrar les 
anotacions del que s'està observant són les notes de camp o també en el que 
s’anomena diari de camp. Es tracta d’un quadern on es registren les anotacions 
del dia.

El tipus d'anotacions característiques de l'observació participant pot ser de dos 
tipus: de certeses, quan el que s'anota són comportaments; o d’incerteses, quan el 
que s'anota són interpretacions del que s'ha observat. Vallés (1997) assenyala tres 
tipus d'anotacions: les notes observacionals (descriptives), la notes teòriques
(sobre interpretacions i hipòtesis) i les notes metodològiques (aspectes tècnics, 
programació i planificació de posteriors observacions). 

Concretament, el que se sol anotar quan es fa observació participant, són, en 
primer lloc, qüestions al voltant dels participants (qui són els participants, quins 
llaços comuns de relació tenen, quants són). Se sol anotar, edat, sexe, professió 
reconeguda, també si són membres d'alguna col·lectivitat concreta i de quin tipus. 
                                                     
4 Vegeu el tema corresponent a l’anàlisi (cap. 9). 
5 Aquesta dita catalana també ho expressa molt bé: fes com tothom, val més no fer-se veure. 
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En segon lloc, és important descriure l'ambient o escenari on té lloc la situació 
social observada, quina classe de comportament estimula i permet, etc. 

Les qüestions relacionades amb l'objectiu també són importants, és a dir, si hi ha 
algun propòsit més o menys formal que ha unit els participants, o si s'han unit per 
casualitat. Altres aspectes que arriben a formar part de les anotacions són les 
descripcions d'activitats, que consisteixen a assenyalar què fan els participants, 
com ho fan, amb qui ho fan, quina forma d'activitat es dóna en la conducta: 
xarrar, córrer, conduir, gesticular, estar assegut; quines són les qualitats de la 
conducta: la seua intensitat, persistència, afectivitat. Es podria incloure dins 
d'aquest apartat el que Taylor i Bogdan (1992) denominen «detalls accessoris del 
diàleg» com poden ser els gestos, el to de veu i la velocitat del diàleg. 

S'ha de registrar també algunes dades sobre la freqüència i durada. Quan va tenir 
lloc la situació, quant va durar, amb quina freqüència ocorre, si és un tipus 
ordinari de situació o bé és únic. Finalment, també és rellevant el registre de les 
pròpies accions de l'observador i el registre d'allò que no es comprèn.  

L'objectiu de les notes de camp és que no es perda la informació observada i que 
aquesta es trobe en tot moment accessible a noves anàlisis i interpretacions. Per a 
fer-ho, tots els recursos són vàlids amb la condició que no interferisquen en 
l'acció que s'està observant (la qual cosa és bastant complicat quan s'empren 
mitjans audiovisuals), i que capten el màxim d'informació. 

Com es pot deduir, el treball de camp de l'observador, sobretot en l'observació 
participant, pot resultar bastant complicat per la multiplicació de tasques. 
L'observació participant suposa la realització d'un triple treball:  

Quadre 5.3. Resum. Les notes de camp 
Comentaris de l'observador 

(impressions, intuïcions, conceptes, teories, hipòtesis):
o Observacionals 
o Metodològiques 
o Teòriques  

Descripció d'escenaris i activitats 
Descripció de persones 
Detalls accessoris del diàleg 
Gestos, to de veu, velocitat del discurs 
Registre de les pròpies accions 
Registre del que no es comprèn 
Dades esencials de control: data, hora, lloc, temàtica 

Recomanacions de registre 

Diagrama de l'escenari 
Màrgens amplis per a comentaris 
Utilitzar el  punt i a part 
Utilització de cometes per a les reproducció literal 
Malnoms per als participants 
Còpies 
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Suposa, primer, una labor d'interacció social, per la qual l'observador entra en 
contacte amb els actors socials, els protagonistes de la situació objecte d'interès. 
Importants en aquesta labor resulten per a Taylor i Bogdan (1992) les qüestions 
relacionades amb l'entrada en el camp, la negociació del rol propi, l'establiment 
del clima o rapport6 amb els participants, la forma i el grau de participació, la 
detecció dels informants clau, les tàctiques de camp (en el sentit d'habilitat per a 
estar present en els moments clau i el grau d'informació que es transfereix als 
participants sobre el que realment se cerca), i aspectes relacionats amb la manera 
de formular preguntes i l'aprenentatge del llenguatge del grup observat.  

Una altra tasca és el treball tècnic de recollida d'informació, per la qual 
l'observador combina l'estratègia d'observació de la situació amb la recollida 
d’aquesta. 

En tercer lloc, el control de la qualitat de les dades arreplegades, sotmetent-les a 
controls de fiabilitat i validesa. 

5.2.5 Disseny de l’observació participant  

El disseny de l’observació participant és molt flexible perquè l'enfocament 
evoluciona a mesura que s'hi opera. De tota manera podem considerar el elements 
següents:

1. L'entrada en el camp 

Es recomana la passivitat en els primers moments i concentrar-se en el 
coneixement d’espais i persones i deixar la recol·lecció de dades en un 
paper secundari. La prèvia detecció de porters (persones que autoritzen o 
ajuden a accedir al camp) és fonamental per a facilitar-la. 

2. La negociació del rol propi 

Com hem vist més amunt s’ha d’estudiar molt bé la imatge pròpia i 
compaginar aquesta «vigilància»  amb l’atenció als objectius de la 
investigació.

3. L’establiment del clima 

Convé estar atents a les qüestions següents: 

No interrompre, respectar les rutines del grup. 

Ser simpàtics. 

Cercar coses en comú amb els participants per a iniciar converses 
i establir els primers vincles. 

Tenir bona disposició per a ajudar en el treball. 

Mostrar-se humil, mai superior. 

Interessar-se per les coses que fan, en grup o individualment. 

4. La participació 

Molt relacionada amb l’anterior, resulta molt important delimitar-la, 
programar-la, planificar-la prèviament per a estimar el camp d’observació 
i l’organització del temps: per a anotar, per a observar, etc. 

                                                     
6 Ja s’ha explicat aquest concepte en el capítol sobre l’entrevista en profunditat. 
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5. Els informants clau 

Aquests han de ser localitzats (liderat, posició en l’estructura, 
experiència, etc.). Convé esforçar-se a establir un bon clima amb ells 
perquè, a banda d’obrir portes, proporcionen protecció. 

6. Les tàctiques de camp 

Les tàctiques que cal adoptar per a aconseguir la millor informació. 
Alguns exemples de tàctiques poden ser mostrar-se ingenu (permet 
accedir a l’àmbit secret), estar en els moments clau i simular que no 
s’escolta), i no dir que és el que s’està cercant. 

7. La formulació de preguntes 

El que estudiàvem amb l’entrevista en profunditat: s’ha de deixar parlar, 
no interrompre, dur l’entrevista cap al model de conversa informal i, 
sobre tot, evitar sotmetre a les persones a «interrogatoris». Sobre la 
manera d’arribar al que interessa es recomana anar dels aspectes generals 
als particulars.

8. L’aprenentatge del llenguatge

Suposa adaptar-se a la subcultura del grup: argot, maneres d’expressar-se, 
etc.

5.3 Observació i sistematització 

Quan l’observació es planifica i els diferents aspectes es classifiquen, es registren, 
i es comptabilitzen, ens trobem davant l'observació sistemàtica. Requereix un 
grau d'estructuració i formalització major que en l'observació participant.  

Segons el grau d’estructuració, podem classificar les tècniques d'observació en 
observació sistemàtica i observació participant. La sistematització es refereix al 
grau d'estructuració i planificació de la informació obtinguda mitjançant 
l'observació, ja que l’objectiu és obtenir una bon grau d’objectivitat en la 
classificació de les observacions. Mentre que l'observació no sistematizada no 
obeeix pràcticament a cap regla (és ocasional i no controlada), l'observació 
sistematizada requereix més control i precisió, que es tradueix en l'ocupació de 
plantilles i protocols de registre de les observacions. 

Per això, en la modalitat sistemàtica destaca la qüestió del control: «l'observació i 
registre, d'acord amb procediments explícits, de comportaments i accions socials 
prèviament especificats. Tant l'observació en si com el registre dels fets observats 
han d'adaptar-se a unes regles de procediment que al seguir-les, permeten l'ús de 
la lògica científica i satisfan els principis d’intrasubjetivitat, intersubjetivitat i de 
validesa de l'observació científica» (García Ferrando 1994:121). 

L'observació sistemàtica coincideix normalment amb l'observació sense 
participació (l'externa o amb un grau de participació baix, com la participació 
moderada o la participació passiva), amb la qual cosa l'investigador no té perquè 
vincular-se a l'acció de la situació observada. Des d'aquest distanciament, 
l'observador pot dedicar-se exclusivament a observar i registrar de manera 
sistemàtica (mitjançant protocols d'observació) tot el fenomen. A diferència de 
l'observació participant, l'investigador no pot provocar situacions i 
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comportaments per a observar les reaccions dels actors socials. Ha d'esperar que 
determinats fets es produïsquen en el transcurs natural de l'acció. 

En l'observació sistemàtica, les principals qüestions que s'han de tenir en compte 
prèviament són: la selecció de successos, les conductes que cal registrar, així com 
el temps que s’utilitzarà en l'observació. S'haurà de limitar, per altra banda, el 
context en el qual s’arreplegaran. És una tasca, per tant, de mostreig, en què el 
criteri d'inferència (la generalització dels resultats) té gran rellevància.  

Normalment, en l'observació sistemàtica es fa prèviament un estudi qualitatiu de 
caràcter exploratori (mitjançant observació participant o entrevistes), amb el qual 
s'aconsegueix una descripció del fenomen, tenint en compte el significat que de 
les accions donen els mateixos subjectes. Tot això sense perdre de vista les 
dimensions i formes del fenomen des d'una òptica holística. En termes relacionats 
amb la tècnica, això suposa obrir el context, el camp d'observació. 

Després d'aquesta fase qualitativa, es plantegen els objectius de l'observació 
sistemàtica (què és el que es pretèn mesurar); es planteja el tipus de mostreig i 
s'estableixen les hipòtesis. La naturalesa de l'observació sistemàtica, igual que en 
l'anàlisi de contingut té una finalitat confirmatòria: la comprovació d'hipòtesi. Des 
d'aquest punt de vista, l’operativització és fonamental: s'han d'establir el camp 
d'observació (contextos espacials o socials, llocs i persones que es pretèn 
observar); els fenòmens que s’observaran (gestos, paraules, objectes, conductes, 
relacions); les unitats d'anàlisis (aquells aspectes que es classificaran), i les 
categories (tipus, atributs dels fenòmens que es classificaran).  

Aquest treball de categorització respon a un treball de precodificació (similar a 
l'enquesta o l'anàlisi de contingut) i facilita l'establiment dels protocols 
d'observació. S'ha d'atendre, doncs, als sistemes d'enumeració, comptabilització 
dels fenòmens (presència/absència, quantitat, temps, escales de mesurament de 
conductes, etc.).7

Per al registre, es pot utilitzar des de fitxes i protocols, on apareixen les conductes 
que pretenem registrar (així com els seus atributs), fins a procediments mecànics 
com la registradora d'interaccions utilitzada per Bales (García Ferrando, 1994: 
123): una cinta de paper que es mou a una velocitat constant i en què hi ha 
impreses totes les categories utilitzades. També es pot registrar amb l'utilització 
de l'ordinador en substitució del paper i el llapis. La sistematització permet una 
descripció objectiva, lliure de l'arbitrarietat del codificador i, per això és possible, 
l'establiment de proves de validesa i fiabilitat del mesurament.  

Es poden considerar els següents tipus de mostrejos aplicables a les tècniques 
d'observació: 

Temporal continu. L'observador contempla el succés durant tota 
l’ocurrència. S'ha d'utilitzar quan els successos són de curta durada i quan 
interessa mesurar la durada que està tenint. 

Puntual. Cada cert temps s'arreplega el que està passant. S'observen només 
aquells comportaments que succeeixen al final d'un interval de temps: cada 
hora, cada mitja hora, etc. Té l'avantatge de l'economia de temps. S'utilitza 
quan el succés és de llarga durada i no interessa saber quant dura. 

                                                     
7 Consulteu l’apartat sobre codificació del capítol 8 d’aquest manual. 
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D'interval. S'observen aquells comportaments que succeeixen durant un 
període de temps: deu minuts, vint, etc. S'ha d'utilitzar si el comportament 
és breu i si, a més, el succés és infreqüent. 

D'esdeveniment. S'observa un comportament en funció de la presència 
d'un altre. 

No obstant això, a més d'aquestes qüestions relatives a la freqüència i durada, 
prèvia al mostreig és necessària la focalització en una sèrie d'elements importants: 
els participants, l'ambient, els objectius de les accions dels participants, els 
comportaments.  

Una vegada seleccionades les conductes, s’anoten. Per a fer-ho es pot construir un 
sistema de categories o caselles, similars al de l'anàlisi de contingut on col·locar 
cadascuna de les conductes observades. Si l'observació té una finalitat 
exploratòria, les observacions serien registrades de manera similar a les notes de 
camp o, en l'equivalent a l'enquesta, com a preguntes obertes del qüestionari per a 
una futura postcodificació. 

Una modalitat especial de l'observació és l'acte-informe. Significa que 
l'investigador no hi serà en persona; en lloc d'això, l'investigador demanarà a la 
gent que registre les seues pròpies accions en qüestionaris que ell ha preparat a 
aquest efecte. Aquesta pràctica, fàcil i barata, eliminarà la pertorbació causada per 
la presència de l'investigador, però el problema és la dubtosa fiabilitat dels 
resultats i el fet que la motivació dels subjectes rarament és el bastant gran com 
per a registrar una gran quantitat de dades.

5.4 Exercicis pràctics 

1) Observació participant (tria modalitat) per a fer un estudi exploratori 
sobre els usos de la biblioteca: establiment de hipòtesis i sistema de 
categories.

2) Observació sistemàtica.  

a) Treball de camp i codificació de les observacions en les diferents 
biblioteques del campus.  

b) Aula d’informàtica: gravació de les dades de l’observació en el 
programari SPSS. 

3) Treball de camp amb observació participant sobre el tema: «formes d’oci 
nocturn» (tria modalitat) en diferents ambients (localitats) diferent a la 
pròpia. Estudi comparatiu i informe de la investigació (treball en grup). 



III. DOCUMENTACIÓ I DADES 
SECUNDÀRIES





 83 

6 Documentació i fonts secundàries1

En ciències socials, totes les dades i les informacions necessàries per al 
desenvolupament de la investigació que no són produïdes per l’investigador són 
considerades com a fonts secundàries. Darrere de veure en capítols anteriors altres 
maneres de produir les dades per mitjà de la conversa o l’observació, podem 
entrar a considerar una altra manera de recollir (en aquest cas, és més propi 
utilitzar aquesta expressió que la de «produir») informació,  basant-nos en dades 
ja existents.

Aleshores, recordem la tradicional diferenciació entre dades primàries i 
secundàries:

Les dades primàries són aquelles que l'investigador obté directament de la 
realitat, recol·lectant-les (produint-les) amb els seus propis instruments. 

Les dades secundàries, per altra banda, són registres escrits que ja han 
estat produïts i processats per uns altres. 

Per altra banda, l'ús de material disponible (numèric o no numèric, elaborat o 
brut) constitueix un pas obligat en la investigació social. I això és així perquè 
l’accés als treballs fets amb anterioritat per altres investigadors, o institucions 
especialitzades (o «els documents» que la societat ha produït) resulta ser un 
estalvi de recursos: la documentació, pel fet de ser una font d’informació i 
coneixement insubstituïble, barata i prèvia l’obtenció de dades primàries, es pot 
considerar com una primera fase a l’hora d’iniciar qualsevol projecte. 

6.1 Documentació i informació secundària 

L’ús de la documentació té dos vessants: 

1) Per a l’establiment del marc teòric. En qualsevol investigació –des de la 
fase de projecte- cal fer una revisió de la literatura específica sobre el 
tema d’estudi. És necessari per a assentar el fonaments teòrics de la 
recerca i per a la redacció de l’estat de la qüestió, és a dir, l’investigador 
ha de situar el seu estudi en el context del coneixement científic el que 

                                                     
1 La redacció d’aquest capítol ha tingut com a textos de referència els de Manuel Valles (1997: 9- 
40) i el de Benjamín González (1994). Per altra banda, Català (2005) ha desenvolupat les varietats, 
fonts i avaluació de les dades secundàries quantitatives en el llibre d’aquesta mateixa col·lecció, dins 
el capítol 3, la lectura del qual recomanem prèviament a aquest tema. 
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vol assolir, i ha de mostrar que està al dia de les dades i avanços que 
sobre la matèria ha produït la comunitat científica. 

2) Com a font de material empíric. Ací parlem del que podem anomenar la 
investigació documental, la qual mitjançant una anàlisi de les dades 
produides «per altres» fa proves per a replicar altres investigacions o 
explota les dades secundàries de les quals disposa. Aquest material 
documental sempre és informació secundària, ja que no la produeix 
l'investigador. Aquest material empíric pot ser de diferent naturalesa: 

a. Dades estadístiques. Procedents d’arxius, organismes públics, 
fundacions privades, centres d’investigació que tenen la característica 
de ser dades estructurades, quantitatives. L’explotació de les dades 
secundàries es pot fer mitjançant la metaanàlisi i l’anàlisi 
secundària2.

b. Documents. D’una diversitat molt més gran quant al seu caràcter i 
fonts, tenen com a particularitat el fet de ser dades no estructurades, 
qualitatives. Sobre aquesta forma de material ens estendrem més 
endavant, a partir de l’apartat 3. 

Aquestes diferents utilitats de les dades, els diferents tipus i orígens que tenen no 
són en cap forma incompatibles. Tot el contrari, en moltes ocasions, 
l’investigador es veu empentat, per les exigències d’assoliment científic, a 
treballar amb totes aquestes informacions dins la mateixa recerca. 

6.2 Fonts de dades secundàries 

Com indicàvem més amunt, l’investigador pot comptar amb una varietat molt 
gran de fonts de dades. N’enumerem unes quantes: 

Estadístiques

Arxius públics i privats 

Estadístiques amb més o menys grau d’elaboració d’organismes públics i 
oficials

Instituts amb publicacions periòdiques sobre dades demogràfiques i 
econòmiques (INE, IVE, departaments d’estadística de les corporacions 
locals...), sociològiques nacionals (CIS) i internacionals 

Institucions privades (fundacions privades, església...) 

Literatura especialitzada 

Biblioteca de la Universitat d’Alacant, altres biblioteques 

Bases de dades bibliogràfiques 

Bases de dades de revistes 

Més informació sobre fonts de dades es pot trobar en Català (2005). 

                                                     
2  En el treball qualitatiu també es poden explotar i analitzar documents disponibles en les bases de 
dades etnogràfiques. Sobre les varietats de la informació secundària en la investigació quantitativa 
vegeu Català (2005:25-26).  
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6.3 La documentació en investigació social 

Tradicionalment s'ha entès com a document tot material escrit que serveix per a 
reconstruir la història. Aquesta definició exclou la tradició oral i tot document que 
no siga paper. En una definició més àmplia, s’hi poden afegir: 

Tots els documents que contenen significat (carta, periòdic, estàtua, edifici, 
objecte d’art). A tots aquests textos se'ls pot «preguntar»  i se'ls pot observar. Tot 
allò que serveix per a reconstruir la societat que els ha produït (objectes, eines, 
fins i tot, desperdicis). 

Les implicacions d’aquestes propietats del document són les derivades de la 
dimensió històrica que incorpora a la investigació: tot document permet 
reconstruir facetes d'una societat, es tracta de l’únic recurs en algunes 
investigacions (les que tracten d’apropar-se a contexts històrics dels quals no 
queden supervivents), ofereix la possibilitat d’incrementar el context temporal de 
la recerca i serveix per a la comprensió dels grans processos estructurals i 
l’explicació del canvi social.  

Ens podríem preguntar per quina raó la investigació social ha d’ocupar-se d'un 
material relatiu al passat que distrau l'atenció dels problemes presents. Doncs bé, 
tenim l’activitat dels «clàssics». Marx, Weber, Durkheim van emprar 
estadístiques oficials i documents històrics per a l'elaboració de les seues teories. 
Amb la dimensió històrica podem accedir a la comprensió dels grans processos 
estructurals perquè solament es comprèn el canvi quan s'amplia la visió fins a 
abastar un període històric suficient. És l’estudi de les formes socials com a 
procés.

Els documents, aleshores, són fonamentals per a dur a terme investigacions amb 
un marcat caràcter històric. Un exemple d’aplicació és l’explicació del present de 
la societat de consum mitjançant l’estudi diacrònic de l’articulació entre els 
productes materials, les pautes de consum, el sistema productiu i el sistemes de 
creences. 

Per altra banda, dos mètodes molt emprats en les ciències socials com són 
l’històric i el biogràfic (que veurem en un capítol més endavant), tenen com a 
principal font de dades el material documental. 

6.3.1 Tipologia del material documental 

La tipologia del material documental que la perspectiva qualitativa pot tractar és 
molt variada, ja que són totes les  coses que es poden llegir (observar) i que es 
refereixen a algun aspecte del món social. Les fonts són de molt diferent 
naturalesa: informants oficials (documents legals i administratius), registres 
privats ( cartes, diaris, fotografies), originals de la cultura popular (cultura oral 
cantada o contada i cultura material), dels mitjans de comunicació de masses 
(periòdics, pel·lícules, programes de TV). Tot són documents d’una societat o 
grup, dóna informació sobre els valors, les creences i els interessos d'aquells que 
els van produir o encarregar. Podem fer la classificació següent: 
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Documents escrits 
Documents oficials de les administracions: textos legals, debats 
parlamentaris, diaris oficials 

La premsa escrita (periòdics i revistes) 

Els papers privats (cartes, diaris, agendes, autobiografies) 

Obres literàries en general 

Documents audiovisuals 
Fotografies

Pintures

Escultures

Arqueitectura

Pel·lícules

Enregistraments magnetofòniques 

Música, discografia 

Producció oral popular 
Cançons i contes populars  

Refranys 

Altres
Objectes (utilitaris i decoratius) 

Eines, aparells de treball 

Mobles

Desperdicis

Quadre 6.1. Avantatges i desavantatges de l’ús de documents 
Avantatges Desavantatges 

Baix cost en temps i recursos 
Disponibilitat 
Serveix de referència per a la 
investigació 
Ajuda a definir el problema 
d'investigació 
Suggereix mètodes, tècniques i tipus de 
dades que cal utilitzar 
Serveix de base de comparança 

No reactivitat 

Exclusivitat 

La dimensió històrica que atorga a 
l’anàlisi 

Derivats de l’absència de control del procés 
d’investigació 
Definicions operatives (conceptes, 
dimensions, indicadors -preguntes) 
Mostreig 
Falsificació (no original) 
Biaix ideològic (de la institució, de 
l’iinvestigador) 
Derivades de l’arxiu 
Dificultats d’accés 
Totalitat 
Estat de conservació 
Interpretabilitat 
Les distàncies temporals i espacials limiten la 
capacitat de comparança 
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6.3.2 Avaluació i ús de les dades secundàries 

A conseqüència dels problemes teòrics i tècnics de l’ús que se’n fa, el material 
secundari ha de ser sotmès a controls de qualitat. L’avaluació ha d’atendre a: 

1. Autenticitat:

Si la font és fiable 

Com van ser produïts 

Autoria, originalitat o reproducció, datació 

Falsificació (conscient o no conscient) 

Citació correcta 

Aleshores, hem de posar atenció a les alteracions en el tipus de lletra o de 
so, a la falta de consistència i a la presència d’anacronismes  

2. Credibilitat

Un document pot ser original però no creïble. En tenim exemples clars en 
les cròniques històriques (elogis als governants) i contemporànies 
(mitjans de comunicació), així com en la «publicitat». Aleshores, és 
important preguntar-se per a quin objectiu van ser generats els 
documents. 

3. Representativitat 

Aquest requisit té dos dimensions que estan relacionades amb el concepte 
de mostreig: disponibilitat i inferència. El primer està connectat en el fet 
que quasi mai es dóna la situació ideal en què l’investigador disposa d’un 
arxiu centralitzat, complet i accessible. La dispersió, la pèrdua d’elements 
i la dificultat d’accés impossibilita l’establiment del marc mostral. 

La segona és més complexa. Fa referència a si els materials són útils per 
als nostres propòsits i està molt relacionat amb la interpretació i la 
generalització. La inferència es refereix al procés de connexió de les 
dades amb les conclusions de l’estudi. Cal establir un sòlid pont 
conceptual entre dades i context3

4. Interpretació

Resulta més difícil de transmetre que l’anterior. Interpretar suposa 
entendre el document en el context en el qual ha sigut produït i llegit. 
L’hermenèutica, la semiòtica, l’analisi de discurs són disciplines 
especialitzades en la interpretació, o en la tasca d’extraure el sentit dels 
textos i discursos4.

                                                     
3 El concepte d’inferència es desenvolupa en aquest manual més endavant i amb més profunditat en 
el capítol 8 «Anàlisi de contingut». 
4 Vegeu el capítol 9, on hi ha uns apartats específics que tracten la interpretació. 
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6.4 Internet com a font de dades secundàries 

Internet és, amb unes característiques molt precises que el fan diferent d'altres 
mitjans, un mitjà de comunicació i al mateix temps un mitjà d'informació. Encara 
que ambdós termes estan molt relacionats, comunicar fa referència al fet de posar 
en interconnexió els éssers humans, mentre que informació es refereix al 
contingut, a allò que s'intercanvien els actors en la interacció comunicativa. En 
ambdues dimensions, la de l'acció de posar en comuna i la del contingut o objecte 
que es comunica, el científic social pot extraure bastant partit a aquesta 
tecnologia.

Com a manifestació (i símbol) de la dimensió cultural de la mundialització i amb 
la seua exclusió associada (UNESCO, 1999), aquesta xarxa d'informació que 
institueix Internet és una font d'informació general i, alhora (des de la perspectiva 
de la seua utilitat per a la investigació) una font de dades secundàries que abasta 
un àmbit espacial notablement més gran que les fonts tradicionals, en el sentit de 
la seua extensió global. A més, l’ús en investigació duu associat l'avantatge de ser 
un mitjà flexible, accessible i ràpid d'obtenir informació. La flexibilitat es 
manifesta en les diferents possibilitats d'adquisició de documents (fitxers de 
diferents tipus, diverses possibilitats de transferència dels mateixos, o el simple 
«copiar i apegar» des del navegador cap als programes convencionals). 
L'accessibilitat ve determinada per la independència de l'espai, ja que des de 
qualsevol terminal connectat a la xarxa, l'investigador pot accedir a la mateixa 
informació. 

Sense entrar en qüestions relacionades amb els orígens, estructura i composició 
d'aquesta xarxa mundial o xarxa de xarxes (Mateo, 1999), als científics els atrau 
l’enorme capacitat que té en benefici de les seues rutines investigadores. De fet, 
l'àmbit on més ràpidament se’n va estendre l’ús va ser l’universitari. 

Internet, en algunes de les seues formes (les web, els grups de discussió i el correu 
electrònic, principalment), constitueix per a la difusió de coneixements i activitats 
dels departaments i investigadors, i per al contacte entre membres de xarxes 
internacionals d'investigació, un mitjà àgil i eficaç de comunicació i transferència 
d'informació.  

6.4.1 Usos d’internet en investigació social 

A banda de la utilitat per a la creació i manteniment de la connexió entre els 
membres de la comunitat científica, per als científics socials l'enorme font 
documental de la Xarxa pot ser aprofitada en múltiples tasques. Fins i tot, pot ser 
útil com a eina per a la producció de dades primàries: 

Com a font d’informació per l’establiment del marc teòric 
Accés a literatura especialitzada (estat de la qüestió): biblioteques, bases 
de dades, revistes electròniques, arxius 

Com a font de dades secundàries 

Dades estadístiques 
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Documents  
Les web com a expressió d'individus/ grups/ institucions

Comunitats virtuals ja existents (fòrums) 

Mitjans de comunicació de masses (diaris, agències, TV i ràdio) 

Com a suport publicitari 

Com a mitjà de producció de dades 
(Amb major o menor grau de planificació i direcció), formació de grups de 
discussió o fòrums (per a tractar un tema específic) 

Enquestes i «entrevistes» per correu (en aquest cas correu electrònic) 

1. En primer lloc, com a font d’informació, assenyalarem dues pràctiques 
relacionades amb dues formes d'accés a la realitat social a través de dades 
secundàries. La primera pràctica enllaça amb l'exigència en tota 
investigació de la revisió de la literatura existent; per a fer-ho, són 
múltiples les bases de dades que hi ha en Internet per a la localització i, en 
ocasions, consulta d'articles de revistes especialitzades. Quan la consulta 
pot fer-se directament es parla de revistes electròniques.  

Un altre recurs són les múltiples bases de dades estadístiques que es 
troben a la disposició dels investigadors sobre diferents temàtiques i sobre 
diferents institucions privades i públiques especialitzades (les hem vistes 
en l’apartat 2), en major o menor mesura, en la producció de dades, i que 
tenen les dades a disposició del públic a través d’Internet. 

2. Com a materials d'anàlisi per a obtenir inferències sobre el món social, les 
possibilitats que ofereix Internet són enormes. Per a oferir una visió 
general sobre aquestes possibilitats, ens servim de dos elements essencials 
en la investigació social: la unitat d'anàlisi i la variable. Quan ens referim 
a unitats d'anàlisis en investigació social ens referim als casos o elements 
en els quals se centra l'estudi. En Internet podem identificar actors, 
socials, emissors, veus que expressen discursos a través del recurs a la 
pàgina web. En un primer nivell d'unitat d'anàlisi, doncs, podem observar 
la pàgina web com a expressió d'una determinada persona (pàgines 
personals); institucions públiques o privades com són ministeris, 
departaments, regidories, ajuntaments, organitzacions no governamentals, 
empreses i associacions de tot tipus.  

Quan ens referim a variables, tenim aquelles dimensions de la realitat que 
es vol analitzar. Les temàtiques que tracten les diferents pàgines serien 
aproximacions al concepte de variable; i la definició i selecció d’aquestes 
respondrien al problema plantejat. En termes d'anàlisi de contingut, la 
definició de conceptes i l’operacionalització5 adquireixen una especial 
importància en les tasques de classificació d'unitats d'anàlisi. 

Per altra banda, l’investigador pot estar interessat, com a objecte d'estudi, en les 
denominades «comunitats virtuals». Encara que la comunicació epistolar ja 
existeix des de fa segles, amb l'extensió de la tecnologia informàtica i Internet, la 
gent que té més recursos i mitjans per a fer-ho, pot estar connectada psíquicament 
i emocionalment a altres persones, independentment de la seua localització en el 

                                                     
5 Vegeu el capítol 8 sobre anàlisi de contingut. 
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món físic i amb major regularitat. En la pràctica, aquestes comunitats estan 
formades per individus que tenen interessos comuns, ja siguen aficions, gustos o 
idees, intercanvien informació i estableixen relacions més o menys duradores.  

No obstant això, les formes en les quals es manifesten aquestes «comunitats» no 
poden presentar-se com una tècnica d'investigació social com és el grup de 
discussió, encara que casualment existeix un recurs en Internet que rep el mateix 
nom. No obstant això, la possibilitat d'utilitzar Internet com a «lloc» de producció 
de discursos socials d'interès per al sociòleg és legítima, ja que en certa mesura la 
forma que aquestes trobades virtuals es desenvolupen en el ciberespai pot ser 
anàloga a la que se'ns presenta en la metodologia del grup de discussió: éssers 
sense coneixement previ sobre els seus companys de discussió, desconeguts per a 
l'investigador, dialoguen en un món virtual a través de textos elaborats per ells 
mateixos, responent interrogants, atacant plantejaments o compartint altres, és a 
dir, discutint a la recerca de cert consens. 

Si la comunicació es du a terme en temps real podem considerar el xat. Els xats
actuen com grups de discussió, en què moltes persones tenen la possibilitat d'estar 
comunicades al mateix temps i poden donar les seues opinions de manera lliure, 
ja siga en forma pública o privada.

Com apuntàvem més amunt, amb fiabilitat i validesa dubtoses, hi ha la possibilitat 
d’utilitzar Internet com eina per a la producció de dades a distància, reproduint les 
dinàmiques de l’entrevista i el grup de discussió. Això depèn del grau de 
planificació i direcció de l’investigador en la «conversa». Mentre que el correu 
electrònic i l’enquesta ja estan estesos en la pràctica d’obtenció d’informació 
estructurada (l’aplicació del qüestionari per correu electrónic o mitjançant un 
formulari en una web no és sustancialment diferent a la «tradicional» enquesta per 
correu), la producció de dades no estructurades mitjançant Internet no ha sigut 
molt emprada en la investigació social. Segurament, per això, la pràctica 
d’aquesta tecnologia per a la producció de discursos encara no està molt 
desenvolupada des del punt de vista teòric i metodològic. 

Tant el grup de discusió com el xat presenten importants impediments de tipus 
metodològic perquè puguen ser aprofitats per l'investigador en forma semblant al 
grup de discussió. El sistema xat presenta, en termes de disseny, la deficiència 
metodològica que els usuaris poden participar de manera encoberta, cosa que fa 
impossible per a l'investigador saber si es tracta d'una persona amb les 
característiques que requereix la mostra. De la mateixa forma, aquest no pot saber 
si és la mateixa persona qui escriu sota un determinat pseudònim. Això pot 
produir una inestabilitat o inconsistència en els discursos que forma cadascun dels 
integrants del xat. Valga aquest lloc per a mencionar les possibilitats d’Internet 
com a eina per a la producció de discursos, però deixem per a més endavant una 
reflexió amb més calat metodològic. 

Una altra de les possibilitats que ofereix Internet per a la investigació social ve 
donada pel fet que en l'actualitat serveix de suport d'un mitjà de comunicació de 
masses tradicional com és el periòdic. La majoria de la premsa nacional i 
internacional de major prestigi i tiratge posseeix edicions electròniques de les 
seues publicacions. El fet que Internet siga suport —amb les seues especificitas— 
de missatges publicitaris, també dóna la possibilitat de ser un lloc del qual 
extraure material publicitari. En ambdós casos els avantatges associats per al 
tractament informàtic dels continguts per a l’anàlisi textual són enormes, en 
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termes d'accés i processament de la informació i l'aplicació de programari per a la 
codificació automàtica. 

6.4.2 Control de la informació 

Un dels avantatges d'Internet, amb les abundants pàgines web que té, és que a 
diferència dels llibres o els articles periodístics no necessiten passar per cap tipus 
de filtre editorial per a ser publicats. En contrapartida, trobem que aquests 
documents apareixen sense que el lector puga revisar el grau de precisió de la 
informació que hi apareix.  

Com a criteris d'avaluació i verificació de les fonts, s'ha d'atendre els següents 
elements. En primer lloc les qüestions d'autoria. S'ha d'observar si apareix l'autor 
i si aquest és una persona o una institució, també si hi ha referències 
bibliogràfiques sobre el document o si hi ha fonts alternatives que puguen 
confirmar l'autoria citada.  

En segon lloc, les qüestions d'actualització: en la majoria de les pàgines apareix la 
data d'actualització, però són una minoria les que mostren informació sobre la 
periodicitat de revisió. És aconsellable, doncs, cercar-ne l'autoria i l'actualització, 
coses que normalment apareixen en l'extrem superior o inferior de la pàgina, una 
altra possibilitat és anar al home o inici de la pàgina. També es poden utilitzar 
alguns recursos que ofereix la mateixa xarxa, com és la utilització d'algun 
cercador per a trobar informació addicional sobre l'organització o persona autora 
de la pàgina, o el navegador. En les opcions d’«informació sobre la pàgina» o 
«propietats», segons es tracte d'un o altre navegador dels més estesos, es pot 
accedir en moltes ocasions a les dades d'actualització de la pàgina. 

Es poden establir algunes precaucions per a l'investigador que s'aventura en la 
recerca d'informació dins de la Xarxa. En primer lloc, han d'avaluar les necessitats 
d'informació. Això vol dir que s'ha de considerar la possibilitat que el material 
que se cerca no es trobe en internet i que, no obstant això, pot trobar-se a través 
d'altres fonts. Les dimensions espaciotemporals, la representativitat i el tòpic que 
es pretén investigar, resulten, doncs, molt rellevants en aquest criteri previ a la 
recerca.  

En relació amb les dimensions temporal i espacial, es pot observar, per exemple, 
que dades produïdes a una distància temporal considerable (més de 10 anys) són 
més difícils de trobar; no obstant això, per a trobar dades de contextos 
socioculturals llunyans (i rics, com veurem més avall) Internet és un bon recurs.  

Hi ha raons de pes per les quals Internet no és el lloc on es pot trobar tot. En 
primer lloc, les raons de mercat. La informació gratuïta en internet disminueix el 
marge de benefici de moltes companyies que es dediquen a la producció 
d'informació. En segon lloc, moltes organitzacions i institucions no disposen de 
recursos econòmics, organitzatius o humans per a dipositar informació en 
Internet.

En termes de representativitat, Internet té importants limitacions. En major grau 
que ocorre amb l'entrevista per telèfon en l'enquesta, l'accés a Internet com a mitjà 
de difusió d'idees, coneixements, informació està limitat a alguns actors (societats, 
organitzacions, individus) del sistema mundial. Desigualtats entorn de l'accés que 
té a veure amb desigualtats en nivells de desenvolupament. Com mostren les 
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dades sobre nombre d’usuaris d’Internet el 2005: mentre que el nombre d'usuaris 
als Estats Units representa el 68% de la població, el gran nombre d’usuaris en 
l’Índia només suposa el 3,6%. En un país exclòs de l’era digital com Libèria 
només són usuaris el 0.2% de la població.6

A causa de la facilitat d'accés (per a productors i receptors) i de localització per a 
l’elaboració de continguts (els cercadors) s'han d'extremar els controls 
d'avaluació:

Fiabilitat: s’ha de comprovar de quina institució es tracta, observar si hi ha 
presentació dels objectius, mitjans i naturalesa d’aquesta. També s’ha d’observar 
si estan citades les fonts, i amb quin rigor. 

Originalitat: per a aquestes comprovacions són molt útils els cercadors (com els 
coneguts Google i Yahoo). Amb aquest es pot assenyalar entre cometes un 
fragment del text (una frase, per exemple) i observar si hi ha coincidències amb 
altres webs. 

Actualització (anacronismes): es pot observar el que s’ha dit més amunt, en el 
mateix navegador podem trobar la «informació de la pàgina» on ens apareix la 
data de creació i actualització d’aquesta. 

Credibilitat: un aspecte molt important és tenir en compte l’explotació publicitària 
que fan moltes institucions d’aquest mitjà. S’ha de dir que no es exclusiu 
d’Internet, sinó que és comú a tota la comunicació que qualsevol organització 
mercantil desenvolupa. S’ha de veure d’on procedeixen les dades: és molt 
probable que tota entitat mercantil que accedeix a Internet propose més 
informació amb fins de promoció dels seus bens o serveis que informació d’altra 
classe. 

6.5 Documentació visual i canvi social 

L’ús de la imatge (aturada –fotografia- o en moviment –vídeo i cinema) té moltes 
utilitats dins les ciències socials (des del registre etnogràfic fins a l’exposició de 
resultats). Per això, ens hem centrat en un tipus molt específic d’utilització de la 
imatge, que pot ser un fi en ella mateixa (en el cas de registre d’observacions) o 
un complement a l’ús d’altres tècniques tant qualitatives (històries de vida, 
observació, entrevistes i grups) o quantitatives (sobre dades secundàries): la 
refotografia.

La tècnica de repetir fotos en el temps és una forma d’usar la documentació 
visual, que és enormement útil per a observar el canvi social.  

L’ús d’aquesta tècnica està plenament justificada pel fet que les ciències socials 
s’esforcen contínuament a trobar «indicadors» del canvi social. Es tracta d’obtenir 
d’indicadors literals —pensem en l’enorme capacitat denotativa de la fotografia-, 
que expressen conductes i són accessibles mitjançant la vista, gràcies a la 
capacitat de la camera per al registre d'escenes de la vida quotidiana. A més, pot 
ajudar a l'anàlisi mitjançant els indicadors numèrics sobre qüestions socials, 

                                                     
6 Dades extretes de http://www.exitoexportador.com/stats.htm sobre dades que provenen 
majoritàriament de la ITU (International Telecommunication Union).
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culturals, econòmiques, demogràfiques. El concepte d’indicador ens porta de 
seguida a la idea de xifres, dades quantitatives que dibuixen una línia en el temps 
en la seua traducció gràfica. Doncs bé, si el coneixement científic pot expressar-se 
mitjançant paraules, xifres i imatges, perquè no pensar que es pot representar el 
canvi mitjançant aquest material. Això és el que es pretén a través de la 
fotografia: la seqüència d’imatges reals de dos (o més) moments històrics. 

No obstant això, s’han de fer algunes observacions a l’ús de la refotografia: s’ha 
de dir que hi ha transformacions socials que quasi no són visibles i que hi ha 
transformacions visuals que no tenen significat social. Per altra banda, està la 
qüestió de la linealitat en el canvi. El canvi pot ser curvilini. Per a evitar això 
s'han de fer les observacions (els registres) en espais de temps més curts per més 
punts de traç. I això no sempre és possible. 

En la refotografia ens trobem amb tres modalitats:7

a) Repetir fotografies en el mateix lloc a través del temps  

b) Repetir fotografies dels participants en procés de canvi  

c) Repetir fotografies d’activitats, processos o funcions

Les fases en la tècnica de la refotografia serien les següents 
Fases:

1) Seleccionar el fenomen (lloc, activitat, personatge). Depén dels objectius 
de la investigació i la teoria que ho ha d’orientar. Poden haver-hi moltes 
marcs, objectes fotografiables: comunitat, veïnat, l'activitat en un carrer, 
en una indústria o comerç, rutines de treball, etc.  

2) Identificar els índexs visuals del canvi. Ací són importants les qüestions 
de la representativitat i de la inferència que mencionàvem més amunt. 
Hem de preguntar-nos si el canvi té manifestacions visuals. La majoria sí 
que en té, però hi ha canvis en les creences, els valors, etc. què són més 
difícil de «fotografiar».  

3) Creació o adquisició de la documentació inicial (temps 1). Simplement es 
tracta de localitzar els índexs del canvi i fotografiar-los. És important, des 
del punt de vista tècnic, pensar on se situarà el fotògraf (pensant que més 
tard es col·locarà en el mateix lloc per al moment 2), quines persones es 
fotografiaran, etc. S'han de prendre notes sobre les circumstàncies que 
envolten l'acte de la fotografia (sobre les persones, qui són; sobre el lloc, 
localització i què t’ha dut a aquest lloc; sobre les activitats, què es fa i 
perquè). El material es pot complementar amb entrevistes. En tot cas, s’ha 
d’anotar amb precisió les dates exactes de data, hora, posició del trípode, 
enquadrament, llum, càmera utilitzada, etc. Si el primer moment pertany 
al passat —una cosa molt freqüent és estudiar en dos moments: passat-
present— s’ha d’extraure informació mitjançant altres documents de 
l’època i les circumstàncies de la producció del document (i avaluació en 
termes d'autenticitat, credibilitat, representativitat, etc.).  

4) Determinació de l'enquadrament temporal del treball. La durada de la 
refotografía depèn de la velocitat del canvi que es pretén estudiar i això 

                                                     
7 Òbviament, no són excloents, ans al contrari: molt més riques en informació són les fotografies en 
les quals podem veure gent fent una activitat sobre una panoràmica del context espacial. 
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no sempre es pot saber a priori. El període de temps és més o menys 
arbitrari. Si es volen fer moltes fotografies en molts períodes es pot 
recórrer al mostreig: diferents moments del dia, estacions, mesos, 
activitats, etc. 

5) Adquisició de la documentació següent. Es necessita tornar a col·locar les 
persones en el lloc precís. No sempre és possible per les transformacions 
del lloc (altura del paviment, objectes nous), les condicions climàtiques 
(llum) o per la dificultat per a localitzar els subjectes. S’ha d’intentar 
reproduir al màxim el temps 1 quant a posició de la càmera, data i hora.  

6.6 Exercicis pràctics 

Treball en grup. 

1) Feu una cerca en Internet d’institucions, associacions, organitzacions... 
que tracten el tema de la joventut. Intenteu establir una fitxa en la qual es 
registren cada una d’elles atenent diferents variables que heu de definir 
prèviament (per exemple, nom, URL i tipus). 

2) Intenteu fer la refotografia d’aquests llocs del campus de Sant Vicent. 
Analitzeu (comenteu el canvi, podeu basar-vos amb altres dades). Anoteu 
les circumstàncies i els detalls tècnics de la producció dels documents. 
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Documents extrets de la pàgina web de la Universitat d’Alacant. http://www.ua.es 

3) Feu el primer document d’una sèrie de fotografies que tractaran la 
investigació: diferents usos i activitats del campus. Anoteu les qüestions 
tècniques i les circumstàncies de producció: podeu arreplegar també —
mitjançant la gravadora— declaracions dels protagonistes de la 
fotografia.
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7 L’ús de dades de diferent 
naturalesa. Les històries de vida i el 
mètode biogràfic1

7.1 El mètode biogràfic 

El mètode biogràfic és aquell que s’empra per a accedir a la manera com els 
individus creen i reflecteixen el món social que els envolta a través del temps. 
Gràcies a aquest mètode s’obté un marc interpretatiu en què el sentit de 
l'experiència humana es revela a través de relats personals. El producte és un 
discurs particular, un text narratiu dotat de sentit i coherència, i un material 
d’enorme utilitat dins la investigació i teoria sociològica, perquè és resultat de les 
interseccions dins l’estructura social entre història, biografia i societat. 

Les tècniques biogràfiques són un conjunt de procediments destinats a produir 
informació per a descriure, comprendre i interpretar el procés vital d'una persona 
o grup social en el seu context. Les ciències socials es valen d’aquesta informació 
per a reconstruir una societat a través del testimoni dels seus actors. D’aquesta 
manera es pot accedir de indirectament a les construccions socials en termes de 
creences, valors i ideologia.  

Una característica de les tècniques biogràfiques és l’heterogeneïtat pel que fa a les 
tècniques, als materials i a les disciplines implicades. Una biografia pot fer-se a 
partir d’entrevistes en profunditat, a través de l’estudi de documents personals i 
també mitjançant l’observació. Es pot donar el cas, per tant, de l’ús dins la 
mateixa investigació de diferents tècniques: parlant amb el subjecte, revisant-ne 
els documents personals i observant el seu entorn social espacial. De tal manera 
que el mètode biogràfic permet la complementació de diferents tècniques i 
treballar amb diferents materials: testimonis orals, documents personals de 
diferent naturalesa i registres videogràfics; sense descartar altres materials 
secundaris com són dades estadístiques, registres oficials o informació provenint 
d’hemeroteca.

Les informacions de l’època que va viure el subjecte ens obliga a pensar en el 
context temporal. I és que de les diferents disciplines «implicades» en aquest 
«mètode» o conjunt de tècniques, la que més paper té és la història. De fet, la 
                                                     
1 Aquest capítol ha sigut elaborat tenint com a guia els texts de Santamarina i Marinas (1994) Valles 
(1997) i Sarabia (1994). 
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història de vida serveix per a la reconstrucció dels processos socials, furgar en el 
temps per trobar els factors explicatius que han donat pas al present. Però també 
estan implicades la psicologia, ja que permet accedir a la personalitat de 
l’individu; la sociologia per a reconstruir fenòmens socials col·lectius des d’una 
perspectiva diacrònica; i l’antropologia, ja que, al cap i a la fi, es tracta d’obtenir 
informació sobre experiències de l’ésser humà des de la totalitat (amb totes les 
dimensions amb la definició més àmplia de cultura).  

Les tècniques biogràfiques són molt útils per a captar l’ambigüitat de les històries 
socials, per a entendre el canvi social, per a obtenir visions subjectives (com 
l’individu veu el món i es veu ell mateix), i amb aquesta subjectivitat descobrir 
claus d’interpretació de fenòmens socials històrics. La subjectivitat ací té una 
importància primordial perquè les tècniques biogràfiques tracten d’estudiar el 
món a partir de les vivències d’una sola persona. Subjectiva, històrica i individual, 
són les tres perspectives que s’intenten comjuminar en la història de vida. Es 
tracta una sola vida, o unes quantes, per a captar la totalitat d’una experiència 
biogràfica, en què el jo íntim es posa en relació amb el jo social. Des d’aquestes 
perspectives s’estudia un cas únic, singular i peculiar des de totes les dimensions. 
El mètode biogràfic és, en aquest sentit, paradigmàtic com a mètode idiogràfic.2

7.2 Històries de vida i fonts orals 

Les històries de vida (HV a partir d’ací) estan formades per relats que es 
produeixen amb la intenció d'elaborar i transmetre una memòria, personal o 
col·lectiva, que fa referència a les formes de vida d'una comunitat en un període 
històric concret. Les històries de vida són: 

Orientades. Encara que no es menysprea el que pot sor sorgir 
espontàniament, sorgeixen normalment a petició de l'investigador, i això 
les diferència d'altres materials biogràfics (autobiografies no encarregades 
i altres documents: personals, tradició oral). 

Amb referents no precisos. Això és conseqüència del valor que la HV dóna 
a la subjectivitat: enfront de la certesa del «fet» històric es valora la 
interpretació de l’actor social. I s’admet, per tant, el fet que en el relat els 
plànols històrics estiguen superposats, perquè la memòria del subjecte juga 
un important paper: confusions, dubtes, salts en el temps, canvis de 
context i, fins i tot, de personatges.3 No obstant això, allò que se 
selecciona, que no es diu (s’oblida o s’elimina) també té significat.4

                                                     
2 Vegeu el capítol 1. 
3 Vegeu els exemples que incorporen Santamarina i Marinas (1994:258) 
4 En la HV s’ha de ser conscient que es tracta tot allò que la vida (la recreació de la vida) del 
subjecte produeix (records idees, fets, sentiments, interpretacions); i tot allò que la vida elimina.  
S’ha d’estar atent al que l’individu recorda amb seguretat i a allò que dubta perquè en la 
superposició de plànols pot ser que en el discurs el subjecte no veia massa diferent el que va fer, del 
que creu que va fer, des del relat amb la coherència que vol presentar narrativament. No és que el 
mètode assumisca que l’entrevistat no serà sincer —ja que, prèviament, es demana explícitament i 
s’insisteix en la importància d’aquest requisit— sinó tot al contrari: el fet objectiu queda en segon 
plànol davant de la importància de la total franquesa amb la qual el subjecte expressarà els 
sentiments i punts de vista sobre diferents esdeveniments i vivències. Des de aquesta perspectiva, el 
mètode biogràfic entra de ple dins la perspectiva que veu la realitat com una construcció social. 
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A banda d’aspectes que ja hem mencionat sobre l’accés al sentit de l'experiència 
humana i el valor subjectiu que atorga a l’anàlisi, les HV permeten la construcció 
de la memòria individual i col·lectiva (vegeu més avant la qüestió de construcció 
identitària i les fonts dels sentiments de pertinença), la reconstrucció de la 
consciència de grup i d’època, i la construcció, reelaboració i ficció5 de la 
memòria col·lectiva. Al mateix temps que la HV desmitifica el document escrit 
(davant de l’acadèmia, l’arxiu, i la dada objectiva té l’avantatge de que posa en 
connexió text i context d'elaboració del relat –s’asisteix a la forma com 
sorgeixen), permet accedir a les qüestions mítiques, ideològiques, no escrites que 
formen l’inconscient col·lectiu d’una cultura o poble. 

7.3 El símptoma biogràfic 

Santamarina i Marinas (1994: 259) anomenen com a símptoma biogràfic el fet 
que en les societats contemporànies les qüestions de formació de la identitat s’han 
fet tan complexes —en el sentit de diversitat de fonts i referències en 
transformació constant— que s’ha de recórrer a la biografia per a fer sorgir un 
discurs que només d’aquesta forma es constitueix. Això té importants 
conseqüències d’orde metodològic i teòric en la pràctica de la sociologia: «I 
podem veure aquestes últimes dues dècades [70 i 80] com el símptoma biogràfic 
apunta a una manca en l’orde de la praxi social i individual: la de reunir la 
diversitat d’adscripcions i referències contradictòries en un sentit personal que en 
la societat anòmica no apareix tan clar o no està fàcilment localitzable. La difícil i 
necessària tasca de contar-se, de reconstruir la pròpia història, personal i 
col·lectiva dóna un pes específic al camp de problemes amb els quals s’enfronten 
les pràctiques d’investigació de la història oral.» (Santamarina i Marinas, 
1994:260) 

La història oral, per tant, és el material amb el qual s’elabora la història de vida i, 
al mateix temps, és central –com a indici de transformació— per a observar les 
diferents i noves formes d’identitat hui dia. En el quadre següent (quadre 7.1.) 
podem fer un resum de les principals diferències que hi ha entre les fonts 
d’identitat contemporànies i les tradicionals. 

                                                     
5 No s’ha de menysprear la importància de la construcció d’allò imaginari. Ibáñez ho defineix com 
activitats reals amb actuants imaginaris (Ibáñez, 1985). La complementació de la reconstrucció 
biogràfica mitjançant les operacions simbòlica i imaginària amb l’analisi narrativa pot ser molt útil 
per a la captació del sentit i la construcció de les memòries individuals i col·lectives.  
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Quadre 7.1. Societat i noves formes de construcció de la identitat6

 Tradició i modernitat  Posmodernitat7

Fonts d’identitat Poques fonts d'adscripció: 
família, treball, partit, 
església

Múltiples i canviants fonts i 
formes: mitjans de 
comunicació de masses, 
societat global  

Cultura popular Fonts orals (relats)  Informació (relats socials 
suposadament neutrals)  

Història col·lectiva Història universal (sentit) 
connectada a valors (lleis 
generals, canvi) 

 Crisi de la idea de progrés i 
de modernitat. Elaboració 
individual, història 
particular  

Històries individuals, 
biografia 

Històries individuals, 
camins preestablits 

 Elaboració de la pròpia 
identitat  

Font: elaboració pròpia 

7.4 Etapes i modalitats. Aplicacions dels 
estudis biogràfics 

De la mateixa forma que les disciplines implicades són múltiples, també ho són 
les aplicacions de les HV —la història oral en general— dins les ciències socials, 
a banda de la Sociologia. Les etapes dins del desenvolupament dels procediments 
i aplicacions han sigut els següents (Santamarinas i Marinas, 1994: 263-272). 

1. Antropologisme conservacionista 

Davant les profundes transformacions socials i culturals produïdes pel 
desenvolupament, la ciència social s’esforça en el rescat d'altres formes 
de vida abans que desapareguen (formes preindustrials). Aquesta etapa té 
lloc des dels inicis del segle XX fins als anys 30. Des d’una perspectiva 
emic,8 té interés la interpretació i el sentit que donen els mateixos actors. 
Són característcs d’aquesta etapa els estudis de la migració en el context 
dels canvis social i cultural. En aquesta etapa té origen la diferenciació 
entre història oral (indici, dada, document) i el relat oral, més prop del 
que tractem en aquest capítol: l’elaboració, narració d’un relat sobre la 
pròpia identitat. Com a obra més representativa d’aquesta etapa tenim el 
clàssic de Thomas i Znaniecki: El camperol polonès a Europa i Amèrica.

                                                     
6 Aquest quadre s’ha dut a terme per a fer més didàctic el que es pretén explicar: el canvi social i 
cultural que ha tingut lloc en les societats «avançades» i el paper que té la biografia com a 
instrument d’elaboració de les identitats. En les dues «formes» socials coexisteixen en un mateix 
espai social, això vol dir que els elements –a vegades conscientment exagerats—que ací s’han 
disposat com a oposats no són excloents. 
7 El terme fa referència a la forma de les societats capitalistes occidentals després de la Segona 
Guerra Mundial. Altres termes, alternatius a «posmodernitat» també podrien haver-se utilitzat, com 
són: societats de «capitalisme de consum» (en oposició a «capitalisme de producció») i «societat 
postindustrial» (enfront d’industrial). 
8 La perspectiva emic intenta observar l’acció social des d’un punt de vista extern, és a dir, des de la 
perspectiva dels actors socials. Per contra, la perspectiva etic implica una visió interna i tracta 
d’observar els fenòmens des de fora: des dels conceptes, principis de la disciplina de l’investigador. 
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2. Estudis de la marginació 

En aquesta etapa es passa dels fenòmens exòtics als quotidians, ja que per 
a estudiar el canvi i els desplaçaments no cal desplaçar-se al camp o a 
societats allunyades, perquè en les mateixes ciutats hi ha borses de 
marginalitat a les zones perifèriques. Són estudis molt orientats a 
l’aplicabilitat: els resultats resulten ser força útils per a les polítiques 
socials que intenten planificar, actuar en ambients —cultures— de 
marginació i pobresa. Les qüestions estructurals entren de ple en aquesta 
fase: les biografies permeten elaborar els elements que orienten l’acció, 
no només individual, sinó també col·lectiva, grupal, de classe i gènere 
(Santamarina i Marinas, 1994: 266). I obrin la porta a l’estudi de les 
causes estructurals i els mecanismes d’exclusió econòmica, política i 
social de certes minories. L’obra més representativa és Los hijos de 
Sánchez, de Lewis (1964). 

3. Estudi de les societats complexes 

En els anys 70 i 80 es produeixen unes reflexions teòriques i 
metodològiques que donen peu a la nova etapa que parla més aviat d’una 
perspectiva més que un mètode. Ja no es tracta d’estudiar els fenòmens 
exòtics ni els desviats, sinó que la investigació s’orienta cap a grups i 
poblacions dins dels segments mitjans de la societat. Els estudis sobre 
subcultures i identitat (recordem allò del símptoma biogràfic) són les 
principals aplicacions, amb inclusió dels elements de les fases anteriors i 
de les diferents dimensions: individual, estructural i de sistema (amb les 
relacions i constriccions temporals, espacials, socioculturals i 
socioeconòmiques). 

Ateses totes aquestes etapes i dimensions podem enumerar els àmbits d’aplicació 
de la HV en diferents disciplines socials: 

1. Estudis socials 

1. Marginació

2. Migració

3. Subcultures

4. Política social 

5. Formació i educació 

6. Treball

7. Grups socials: llar, família, informals 

8. Conflicte social 

9. Qualsevol que tracte de comprendre l’acció social des de la visió dels 
propis actors (a través d’una mirada retrospectiva) 

2. Estudis sobre consum, comunicació, relacions públiques i publicitat 

Influència de la moda i els mitjans de comunicació en la construcció 
de la identitat

Identitat i marca 

Canvi social i cultural 
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Reconstrucció de la història d’una organització (a través de la vida 
dels seus membres) 

Imatge corporativa 

Història dels mitjans de comunicació i la publicitat (des de la 
perspectiva de l’audiència) 

Cicles vitals dels productes (estudis diacrònics dels productes des de 
la biografia del consumidor) 

Els relats biogràfics com a gènere periodístic9

7.5 Avantatges i inconvenients de l’ús de les 
històries de vida 

Avantatges
Permet donar a l’estudi un caràcter retrospectiu, longitudinal 

Possibilita la triangulació, atesa l’heterogeneïtat de fonts i tècniques 

Dóna més pes al subjectivisme que altres mètodes i tècniques 

Val per a accedir a la formació de la identitat 

Es produeix mitjançant les orientacions de l’investigador, controlant les 
condicions de producció 

Inconvenients
És difícil provar el material en termes d’autenticitat i veracitat 

És procliu a l’aparició del fenomen de la fetitxització del document10

Estan presents les constriccions del factor temps 

Hi ha dependència de pocs casos 

Hi ha alguns problemes tècnics: 

o la producció del discurs 

o el record del passat 

                                                     
9 Podeu trobar un assaig sobre aquest gènere en López Hidalgo (2002); 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/ambitos/6/4702lopez.htm 
10 En el sentit d’atorgar-li vida pròpia, fent abstracció de les seues condicions de producció. La 
biografia ha de ser considerada com un material que a partir de la tasca de producció i anàlisi és un 
instrument per a accedir a una realitat col·lectiva. Per això, encara que siga singular i únic, 
l’investigador ha de ser conscient que no té valor per si mateix.  
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7.6 Classificació de les tècniques biogràfiques 

Segons Pujadas (en Valles, 1997) podem classificar les tècniques biogràfiques 
segons l’esquema següent: 

1. Documents personals. Sobre el concepte de dades secundàries (no 
produïdes per l’investigador), en què no hi ha cap control de les 
condicions de producció podem treballar amb: 

Autobiografies. A diferència de les autobiografies «encarregades» 
aquestes no segueixen les orientacions de l’investigador 

Diaris personals. agendes, notes, recordatoris 

Correspondència. Material epistolar: cartes, correus electrònics, 
circulars, convocatòries 

Registres iconogràfics. Fotografies, pel·lícules i vídeos, objectes 
d’arts figuratives 

Objectes personals 

2. Registres biogràfics. Material produït per l’investigador, o pel subjecte 
biografiat però amb assistència de l’investigador. Podem fer una 
diferenciació entre història de vida i relat de vida. Mentre que la primera 
és una investigació que tracta la vida d’una sola persona; el relat de vida 
intenta conèixer la societat a través de qui l’ha viscut. En el següent 
quadre (7.2.) podem veure les diferències entre ambdós. 

Quadre 7.2. Diferències entre la història de vida i el relat de vida11

Història de vida Relat de vida 
Estudi diacrònic d'una persona  Historia d'una vida —societat— tal 

com la conta una persona  
Objectiu: conèixer una vida, estudi de 
cas

Conèixer la societat a través de qui 
l’ha viscut  

Singularitat  Qualsevol membre de la comunitat  
Recorreguts amplis, totalitat  Menys ampli i complet  
Dades: el seu relat (i altres documents i 
observacions sobre la seua vida) 

El seu relat i altres relats  

Fi en si mateix  Instrument per a accedir a alló social.  
Objectivitat, certesa. Control centrípet i 
centrífug12

Subjectivitat. Control centrípet 

Life History  Life Story 
Font: elaboració pròpia a partir de Valles (1997) i altres fonts 

                                                     
11 Des de la nostra perspectiva es tracta d’una diferenciació poc productiva, perquè hi ha aspectes 
que estan presents en les dues formes biogràfiques i els termes són ambivalents: s’usen en la 
pràctica per a referir-se a la mateixa cosa. No obstant això, el fet que nombrosos articles i assajos 
sobre metodologia qualitativa i sobre tècniques biogràfiques fan aquesta distinció ens duu a 
introduir-lo per a facilitar el procés d’aprenentatge de l’estudiant. 
12 Control centrífug i centrípet són conceptes extrets de Sarabia (1994) per a diferenciar entre el 
control des de l’exterior amb l’entorn del subjecte, els relats creuats o les dades extra-textuals 
(principalment sobre qüestions de fet), i el control centrípet (assistit, comprovant amb el subjecte la 
consistència de les valoracions i interpretacions del subjecte una vegada finalitzat el relat de la seua 
vida).
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7.7 Tipus d’històries de vida 

Les històries de vida poden ser de: 

Relat únic: relats d'una sola persona, individuals mitjançant 
«autobiografies encarregades» o entrevistes en profunditat. El subjecte va 
narrant la vida mitjançant les indicacions de l’investigador. Es pot 
complementar amb més dades provenents de l’observació o de documents. 

Relats encreuats. Relats de vides encreuades entre membres del mateix 
entorn (familiars, veïns, companys d'una organització) perquè expliquen a 
diverses veus una mateixa història. Serveix per a validar els fets presentats 
pel subjecte biografiat. 

Relats paral·lels. Se cerca l'extensió: narració d'històries de vida 
d'individus amb trajectòries similars o del mateix origen social. La 
selecció dels subjectes/trajectòries depén dels objectius de la investigació, 
per exemple: toxicòmans, presos, jubilats d'una determinada classe 
social...). Els estudis a través de relats paral·lels permeten establir estudis 
comparatius sobre les trajectòries.  

7.8 Disseny, treball de camp, tècniques i 
tractament de la informació 

7.8.1 Disseny i treball de camp 

Davant d’una investigació mitjançant històries de vida, l’investigador ha de 
plantejar-se principalment la qüestió de la selecció de la persona (o les persones) 
sobre la qual es farà el treball biogràfic. Òbviament la selecció ha de veure en la 
representativitat de la persona, en termes de significació (exemplifica un procés), 
qualitat i quantitat de la informació; i en termes d’arquetip (en el sentit de 
representar de manera satisfactòria el seu rol social); sense oblidar els aspectes 
objectius (vivències, trajectòries en l’espai –físic i social, i en el temps). 
L’accessibilitat al subjecte i el seu entorn (la «introducció en el camp») la seua 
disponibilitat, i la integració amb la resta de tècniques que cal utilitzar són també 
importants així com la previsió de les formes de registre d’allò que es veu, es 
llegeix o se sent. 

7.8.2 Tècniques 

Hi ha quatre formes de fer un relat biogràfic que, recordem, no són excloents: 

1. Mitjançant l’explotació de documents personals. Ja s’ha tractat l’enorme 
diversitat de materials i fonts. 

2. A partir de relats autobiogràfics. Polònia té una gran tradició en l’edició 
de concursos perquè participe la població mitjançant autobiografies que 
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obeeixen a aquest estímul: «Descripció de la meua vida, activitats, 
reflexions i esforços». 

3. Per mitjà d’una o més entrevistes biogràfiques. Segons l’etapa en el cicle 
vital de l’individu. Si aquest és gran necessitarà més temps per a fer un 
relat de la seua vida, òbviament. 

4. Amb l’observació participant.

7.8.3 El tractament de la informació 

Segons el seu caràcter, el tractament serà diferent. Els documents han de ser 
sotmesos a controls d’avaluació. Una vegada seleccionats han de ser classificats 
cronològicament i temàticament. És important atendre a la motivació que ha dut a 
la producció del material, i s’ha d’estudiar la relació entre els documents (i amb 
dades extratextuals). Una vegada s’haja tractat la informació vénen les fases 
d’interpretació i anàlisi.  

Respecte a les autobiografies encarregades, s’han de seleccionar els principals 
episodis i temàtiques per a l'anàlisi.  

Pel que fa a les entrevistes, el procés que s’ha de seguir és el mateix que s’empra 
en tota tècnica que fa ús de dades provenents d’informes verbals: transcripció, 
classificació per temàtiques i cronològica, reducció de dades, codificació i anàlisi. 
Quant a l’observació, s’ha de veure com es l’organització de les notes de camp 
(observacionals, metodològiques i teòriques), la reducció de dades (registres orals 
i gràfics), i la qüestió de la reflexibilitat. La interpretació i l’anàlisi serien les 
últimes operacions.  

Independentment de la seua procedència, per al tractament de la informació us 
remeten al capítol sobre postcodificació de dades textuals (capítol 9) 

7.8.4 La presentació dels resultats 

La presentació dels resultats depèn del tipus d’història de vida que s’haja fet: 

Relat únic

En aquest cas, l’informe és realment la narració del protagonista (sol tenir 
una ordenació temporal) narrat en primera persona. En el cas de 
l’autobiografia és el subjecte qui escriu sobre la seua vida i l'investigador 
en corregeix l’estil, pot variar l'ordre, insereix epígrafs, suprimeix 
fragments repetitius. En tot cas, l'investigador ordena els informes verbals 
o escrits del personatge (segons un criteri cronològic o temàtic). 
L’investigador presenta les seues interpretacions i resultats mitjançant 
notes a peu de pàgina (o canvis tipogràfics), o en capítols separats, sobre el 
text del subjecte. Per altra banda, es mostra mitjançant annexos o inserits 
en el text, el material complementari: fotografies, objectes, documents 
personals, etc. Com a exemple d’aquest tipus d’història de vida tenim 
Hacer la América. Biografia de un emigrante de Marsal (1972). 

Relats encreuats 

L'informe s'ha d’estructurar sobre l'eix temporal o el temàtic. Aquí, 
l'investigador va exposant a manera de control i contrast de les 
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informacions les diferents interpretacions del mateix succés, dada o 
informació, per part dels diferents protagonistes. En aquest cas, les 
observacions de l'investigador tenen major importància, estructuren i 
interpreten els relats, i les declaracions o escrits dels subjectes tenen en 
l'exposició de l'informe un paper secundari (com a il·lustració de les 
argumentacions de l'investigador, evidència). Un exemple d’estudi 
mitjançant relats encreuats es l’obra d’Enzensberger (1988) El corto 
verano de la anarquia, que és una biografia de Buenaventura Durruti. 

Relats paral·lels 

En aquest cas, l'informe s'estructura sobre les mateixes experiències vitals 
(temàtic/cronològic), comparant-les segons els diferents àmbits dels 
subjectes que conten les seues històries. També ací les declaracions dels 
subjectes tenen un paper secundari (il·lustració de les interpretacions de 
l'investigador; evidència). Com a exemple tenim el treball de Funes 
(1995): Dejar la heroína.

7.9 Històries de vida mitjançant entrevistes en 
profunditat

Encara que ja hem fet referència en diferents moments dins aquest capítol, 
dediquem un epígraf específic pel fet de ser una de les formes més usades per a 
l’elaboració d’una història de vida. 

Ací, les dades es produeixen en una (o una sèrie de) entrevista en profunditat amb 
un marcat caràcter retrospectiu. Aspectes que cal tenir en compte: 

Sobre la creació de la història de vida és important el fet de posar les 
condicions perquè el subjecte produïsca el seu propi discurs narratiu 
sobre la seua vida. S’entén, per tant, la proposta de Fraser (en 
Santamarina i Marinas, 1994: 273) que l’entrevistador faça de 
«llevadora» que ajuda a parir un relat i una representació del subjecte. 

Estan presents els mateixos elements que qualsevol entrevista en 
profunditat (producció del discurs, continuïtat, aparats de registre de la 
informació, intervencions de l’entrevistat...) 

Atenció al nombre de sessions. Depèn de la informació que se cerca i dels 
ritmes de les converses, etapes, nivell de detall, etc. Normalment, es 
tracta d’un nombre bastant gran de sessions. 

Guia i desenvolupament (cronològic i temàtic). Sobre la guia s’ha de tenir 
molta atenció a les “fites” que marquen canvis, i als rites que marquen la 
transició d’una etapa a una altra del cicle vital. Per altra banda, s’han de 
tenir en compte els elements que mencionen Santamarina i Marinas 
(1994: 276-280) quan fan referència a la relació entre narració i identitat: 

o Edat i temps 

o Espai (hàbitat, desplaçament) 

o Família 

o Treball i assoliment 
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o Gènere

o Classe social i mobilitat 

o Subcultura de referència i oci 

7.10 Exercicis pràctics 
1) Treball individual. Escriu la teua autobiografia tenint com a guia un 

conjunt de fotografies seleccionades per tu que facen un recorregut de la 
teua vida. 

2) Treball en grup. A través de relats paral·lels (els materials del exercici 1), 
heu de proporcionar informació sobre un col·lectiu (el vostre) mitjançant 
un informe. El resultat ha de ser l’obtenció d’un retrat generacional. 
S’han de ressaltar les similituds (punts en comú —cultura, estudis, 
generació, residència), però també les diferències dins el grup.  
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8 Precodificació i anàlisi de dades 
textuals. L’anàlisi de contingut1

8.1 L’anàlisi de dades textuals 

S'utilitza ací el terme anàlisi de dades textuals per a tots els procediments de 
classificació, codificació i anàlisi d'aquelles informacions —dades— que no tenen 
una estructura definida, i que són produïdes o recollides pels investigadors a 
través de les múltiples tècniques que aquests utilitzen amb més freqüència. Els 
productes de l'observació, de les entrevistes obertes, dels grups de discussió, de la 
recopilació de documents són, en la majoria dels casos, dades d'aquesta 
naturalesa.

Si atenem l'etimologia, el terme «dada» prové del llatí datum (‘allò que es dóna’). 
En els diccionaris apareix definit com «antecedent necessari per a arribar al 
coneixement exacte d'una cosa o per a deduir les conseqüències legítimes d'un 
fet», i també com «notícia parcial que serveix per a arribar a un coneixement». 

Com es pot observar, la noció de dada implica entitat que intervé entre el fet i el 
coneixement; la seua utilització, per tant, en les tasques i terminologia científica 
esdevé indispensable. En informàtica, d'altra banda, «dada» significa la 
representació d'una informació de manera adequada per al seu tractament per 
ordinador (o informació codificada).  

D'altra banda, la idea de text va associada a la d'estructura2. Els anglosaxons 
utilitzen aquest terme tant per a la seua anàlisi estadística (lexicogràfica) com per 
al seu tractament qualitatiu. A més a més, sol aparèixer relacionat amb el 
tractament informàtic. L'expressió textual data sorgeix en els assajos en els quals 
es vol fer esment a procediments i programes relacionats amb l'emmagatzematge, 
recuperació, codificació i anàlisi d'informació textual. Un altre terme que apunta 
en la mateixa direcció és el de qualitative data (‘dades qualitatives’). En tot cas, 
el que es pretén és diferenciar la informació ja codificada de la informació no 
codificada; les dades estructurades de les no estructurades o simplement els 
nombres de les paraules. Llavors, la investigació sobre dades textuals té aquests 
dos trets característics: el treball amb textos com a matèria primera —dades—, i 

                                                     
1 La redacció d’aquest capítol deu molt al professor Antonio Alaminos, per les seues contribucions i 
pels treballs d’investigació i publicacions fets sobre aquesta tècnica en col·laboració (Alaminos i 
Penalva, 1995;  Penalva, Alaminos, et. al. 1999). 
2 La paraula “text” prové d’una forma de l’arrel del terme llatí téxere (‘teixir’), al qual s’associa la 
idea d’elaboració i d’estructura. 
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la introducció de tecnologia informàtica per al tractament d'aquests i el 
revelament de la seua estructura. 

En aquesta introducció apareixen vinculats els capítols dels quals consta aquest 
apartat. L'anàlisi de dades textuals pot ser quantitativa (si la codificació és prèvia 
a l'anàlisi, però no prèvia a la recol·lecció de la informació, com ocorre amb 
l'enquesta; i s'utilitza l'estadística per a descobrir l'«estructura» del text) o 
qualitativa (si la codificació es fa de forma simultània a l'anàlisi i s'utilitza la 
lingüística o l'anàlisi de discurs per a la detecció d'«estructures» de significació). 
Per altra banda, és susceptible de ser tractat mitjançant l'ajuda de tecnologies 
informàtiques, sobretot, en els casos en els quals es requereix manejar gran 
quantitat d'informació. 

En sociologia s'ha englobat dins del concepte d'«anàlisi de contingut» tot anàlisi 
textual que té com a finalitat l'obtenció d'inferències sobre la realitat social. En 
l'actualitat, no obstant això, s'ha reservat el terme «anàlisi de contingut» a l'anàlisi 
quantitativa tradicional (aquell que es va formalitzar primer) i «anàlisi qualitativa 
de textos» a altres tècniques que poden prescindir de qualsevol forma de 
quantificació del text. Tècniques, aquestes últimes, que han estat formalitzades en 
menor mesura i més tard3. Navarro i Díez, per això, denominen a l'anàlisi 
quantitativa com «procediment estàndard de l'anàlisi de contingut» (Navarro i 
Díez, 1994:191). 

Es poden veure les principals diferències entre ambdós tipus de tècniques d'anàlisi 
textual segons el mètode, el procés i els resultats que s'obtenen (quadre 8.1.). 

                                                     
3 Encara que les seues arrels s'enfonsen molt més lluny, en la tradició de la de la retòrica, com indica 
Van Dijk (1989). 
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Quadre 8.1. Anàlisi de dades textuals. L’anàlisi de contingut estàndard i 
l’anàlisi qualitativa4

Anàlisis de dades textuals 

Quantitativa
(A. contingut) 

Qualitativa
(A. discurs, 
estructural) 

                    Mètode
Objecte Contingut manifest Contingut latent 
Lògica Hipotèticodeductiva Inductiva 

Hipòtesi Confirmatòria, significació 
estadística Guia d'indagació 

Relació significant- 
significat Únic, denotació Múltiple, negociat 

connotació
Volum de dades Gran Mitjà, petit 
                    Procés

Mostreig Probabilístic Intencional o de 
conveniència 

Unitats
Descomposició en diferents nivells 
d'unitats  
Totes tenen el mateix valor.  

Tot el text 

Sistema de classificació Caselles (previ a l'anàlisi) Munts (simultani a 
l'anàlisi) 

Codificació Valor numèric d'una variable Fragments que tracten un 
mateix assumpte 

                    Resultats
Objectiu Descripció Interpretació 

Fiabilitat i validesa Proves estadístiques 

Fiabilitat: variabilitat de 
discursos i saturació de la 
informació 
Validesa: interpretació 
correcta

Reproductivitat Alta Baixa 
Font: elaboració pròpia5

8.2 Descripció general de la tècnica 

L'anàlisi de contingut (d’ara endavant AC) és una tècnica d’anàlisi textual que 
s'utilitza per a observar de manera indirecta una societat. Com a tècnica basada en 
la documentació (vegeu el capítol 6), aquesta observació no es du a terme ni 
mitjançant l'observació del comportament dels subjectes, ni tampoc conversant 
amb ells, sinó amb l'estudi dels textos que aquesta societat produeix. 

                                                     
4 Els atributs característics de cada element apareixen, en certa mesura estereotipats, amb la finalitat 
d'oferir una major comprensió, però en cap cas es tracta de fer una classificació normativa. En la 
pràctica, cada investigador, segons la formació que tinga, les seues inquietuds o l'assumpte objecte 
concret amb el qual s'enfronta; pot plantejar el seu propi disseny d'investigació, incloent-hi trets dels 
dos models. Per altra banda, si voleu ampliar la informació i contextualitzar-la podeu veure el 
quadre 1 del primer capítol d’aquest text. 
5 Agraïm els valuosíssims suggeriments fets pel professor Antonio Alaminos, els quals van 
contribuir a la confecció d'aquest quadre. 
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On més s'ha estés l'ús de l’AC ha estat per a estudiar l'àmbit dels mitjans de 
comunicació. De fet, els desenvolupaments de la tècnica d’AC han corregut 
paral·lels al desenvolupament dels mitjans de comunicació. Van sorgir en l'estudi 
de la propaganda en ràdio i premsa, i més endavant s'ha aplicat a l'estudi de 
productes culturals provinents del cinema, de la TV i, en l'actualitat, d'Internet. 

La formulació teòrica clàssica de l’AC prové de Berelson (1952), el qual la va 
definir, a principis dels anys 50, com:  

la descripció objectiva, sistemàtica i quantitativa del contingut manifest de la 
comunicació.

En aquesta definició apareixen, en primer lloc, els termes d'objectivitat i
sistematització, que signifiquen la negació de l'arbitrarietat de l'investigador en la 
classificació dels fragments del text en categories. L'objectivitat, llavors, connecta 
amb la noció de reproductibilitat (dos o més codificadors emprant les mateixes 
regles de codificació obtindran idèntics resultats). 

Un altre tret d'aquesta definició és la quantificació, que és producte de la 
comptabilització d'unitats (aquests fragments prèviament definits) que cauen dins 
de la mateixa categoria. Finalment, en aquesta definició apareixen dos elements 
molt connectats quant als resultats de l'anàlisi: el caràcter descriptiu de la tècnica, 
que aspira a observar el contingut manifest.

És per això, que la definició de Berelson confereix a l’AC un caràcter 
exclusivament representacional, ja que persegueix, únicament, reconèixer la 
perspectiva de l'emissor, el significat que aquest li dóna al missatge. 

En contrast, la definició de Krippendorff (1990) li dóna a l’AC un caràcter 
instrumental. A principis dels anys 80 defineix l’AC com: 

una tècnica destinada a formular, a partir de certes dades, inferències 
reproduïbles i vàlides que puguen aplicar-se al seu context.

Resulta ser instrumental perquè intenta extraure un significat exterior al text. Això 
implica que moltes vegades es pot captar un significat no conscient per part dels 
productors del text, i també que el paper de la inferència resulta central, com 
veurem més endavant. 

A més, Krippendorff (1991: 40-44) assenyala com principals avantatges de 
l'anàlisi de contingut:     

1. La de treballar amb un gran volum de material simbòlic;  

2. La de ser una tècnica no intrussiva (no reactiva); 

3. La d’acceptar material no estructurat, sobre el qual l'investigador ha de 
trobar la forma de classificar-lo. 

S'ha d'assenyalar que l’AC, com a eina d'anàlisi, serveix de complement per al 
tractament de dades obtingudes mitjançant altres tècniques.  
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Accepta com a materials les transcripcions d'entrevistes en profunditat i 
de grups de discussió (sent més apropiat per a aquest tipus de dades 
l'anàlisi de discurs). 

També s'aplica a l'enquesta, en el cas que aquesta inserisca preguntes 
obertes en el qüestionari. 

El paper de la inferència en l'anàlisi de contingut 

Pel fet que l’AC pot establir conclusions sobre la realitat social a través 
d'observacions indirectes, el paper de la inferència resulta fonamental. Aquesta es 
pot definir com l'operació lògica per la qual s'admet una proposició en virtut de 
la seua relació amb altres proposicions admeses com veritables. L’AC utilitza 
dos tipus d'inferència: 

L'estadística : connecta la mostra de dades amb l'univers 

La lògica:  connecta les dades amb el seu context per a establir 
conclusions

La primera parla de la representativitat dels textos analitzats en relació amb el 
total de textos que formen l'univers; la segona es refereix al grau en que els textos 
que formen l'univers representen allò que es vol estudiar.     

Exemples sobre inferència lògica: 

Serveixen les notes dels suïcides per a establir inferències sobre el que 
senten tots els suïcides o solament serveix per als que escriuen notes?;  

Són representatives les pintades dels lavabos que apareixen en la UA 
per a tots els que els utilitzen, o només per als que les pinten? 

Perquè l’AC siga vàlid necessita explicitar clarament les relacions entre les dades 
i el context en el qual es produeixen i circulen. Necessita d'un marc conceptual 
que possibilite l'establiment d'inferències sobre context de les dades. En moltes 
ocasions, aquesta relació entre dades i context és, en certa mesura, directa i òbvia; 
però altres vegades certa inestabilitat en la relació pot provocar uns resultats no 
vàlids. Per exemple, las inferències sobre els interessos de l'emissor, sobre les 
seues intencions, són relativament fàcils d'establir a partir dels textos. Però les 
inferències sobre els efectes dels missatges, sobre les raons que van dur a la seua 
producció, sobre les característiques de l'audiència, o sobre la predicció 
d'esdeveniments futurs ja són més difícils d'aconseguir en termes de validesa. 

Aquesta construcció conceptual intervé en la primera fase del procés d'anàlisi: el 
plantejament del problema. Indica cap a on s'ha de dirigir la selecció de dades. En 
l’anàlisi dels missatges provinents dels mass media, la teoria de la comunicació i, 
en concret, la teoria de la comunicació de masses, serveix moltes vegades per a 
establir aquesta estructura conceptual i  la base de les inferències (estructura i 
organitzacions dels mitjans, factors personals en la producció de les notícies, 
estudis sobre les audiències, etc.). Tot això ajuda a l'establiment d'aquest pont 
entre dades i context. 
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8.3 Procediment; fases 

Es pot trobar una pauta general de procediment en l’AC. Aquesta divideix la tasca 
de l'investigador de manera seqüencial; des del plantejament del problema fins a 
l'anàlisi estadística i la validació dels resultats. 

Quadre 8.2. Fases en l’anàlisi de contingut 

8.3.1 Plantejament 

Assenyalar l'objectiu de l'estudi d'una manera clara és també una exigència dins 
d'aquest marc conceptual: què és el que l'investigador vol esbrinar. Normalment, 
el plantejament del problema duu associades una o diverses hipòtesis que 
constituiran l'armadura metodològica i procedimental de l’AC. El caràcter 
hipotèticodeductiu de l’AC li confereix una finalitat confirmatòria. 

Les hipòtesis orienten la selecció de dades, l’operativizació i la seua conseqüència 
pràctica: el sistema de classificació de les unitats d'anàlisi i les tècniques d'anàlisis 
que s'utilitzaran una vegada processades les dades. És important destacar l'enorme 
paper de les hipòtesis perquè duen implícites els objectius de l'estudi i contenen 
els conceptes teòrics que il·luminaran tot el procés. 

Així, la hipòtesi general i vaga que els mitjans de comunicació contribueixen al 
manteniment de les desigualtats per raó de gènere va poder ser plantejada en 
termes més concrets per a l'anàlisi de contingut en un estudi nord-americà en:  

«en el context de la campanya electoral, la cobertura mediàtica de les 
dones candidates al Senat és menor que les dels seus competidors homes, 
Açò és així independentment del rol que jugue cadascun dels candidats en 
termes de ser titular del càrrec o opositor aspirant al càrrec.» 

En aquest sentit, la hipòtesi conté els elements essencials per a conduir el disseny 
de la investigació: selecció de les unitats (mitjans, informacions); classificació de 
les unitats a partir d'un sistema de variables (gènere del candidat, rol jugat en la 
competència), regles de codificació (instruccions per a classificar les unitats), i 
sistemes d'enumeració (superfície, nombre de paraules, etc.). 

1. Plantejament i objectius 
2. Selecció de dades (mostreig) 
3. Determinació de les unitats 
4. Sistema de categories 
5. Codificació 
6. Anàlisi 
7. Control 
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Ací es presenten exemples d'objectius que sol plantejar-se l’AC: 

Comparar el món representat pels mitjans de comunicació amb el món 
real.

Establir un punt d'inici per als estudis sobre els efectes de la comunicació. 

Predir comportaments i successos. 

Detectar l'autoria d'un text. 

Establir comparances entre els diferents mitjans de comunicació.  

Relacionar característiques de l'audiència amb els missatges produïts per a 
aquesta.

Revelar tècniques de propaganda o persuasió. 

Analitzar tendències i canvis en els mitjans.

8.3.2 Selecció de dades 

Una vegada establida la hipòtesi, el pas següent consisteix a seleccionar els textos 
que seran classificats en el sistema de categories produït prèviament a l'anàlisi. 

El tipus de les fonts de dades en les aplicacions de l’AC és molt variat6. El seu ús 
més freqüent s'ha dut a terme sobre textos verbals, que pot abastar des de 
transcripcions d'entrevistes i grups de discussió fins als textos produïts pels 
mitjans de comunicació de masses, com poden ser la premsa escrita, la literatura i 
els missatges orals radiofònics i televisius. També es pot tractar informació 
icònica continguda en cinema i televisió, còmics, obres d'art (pintura, escultura, 
arquitectura). Aplicacions recents es porten a terme a través dels textos produïts 
per a la seua difusió en Internet.7

Els criteris bàsics per a la selecció són la determinació del mitjà (quin periòdic o 
periòdics, quins programes de televisió, quins nombres de revistes seran 
seleccionats) i la determinació del text concret dins de cada document que serà 
classificat (pàgines, notícies, paràgrafs, frases, etc.). 

L’AC, com que és una tècnica extensiva i orientada al mesurament, aprofita els 
avantatges associats a l'ús del mostreig aleatori. Una vegada comprovada la 
disponibilitat i el suport del material textual amb el qual treballarà es defineix el 
marc mostral (el conjunt d'elements dels quals s'extrauran els documents que es 
pretén analitzar).

                                                     
6 Es recomana consultar el capítol 6 d’aquest manual per a obserar la varietat de fonts i naturelesa 
del material documental que pot ser usat per a extraure inferències sobre la realitat social. 
7 La gran majoria dels estudis realitzats en sociologia amb la tècnica  de l’AC ha utilitzat, sobretot, 
textos escrits, que en el cas de l'ús de programes informàtics específics ha requerit la disponibilitat 
dels textos en suport magnètic. Per a fer-ho, s'han aprofitat programes de reconeixement òptic de 
caràcters. Recurs que evita la gravació del text. En l'actualitat, són molt abundants els textos 
disponibles en format electrònic: llibres electrònics en CD-ROM i la majoria de mitjans de premsa 
escrita (periòdics i revistes) tenen versions digitals en la xarxa. 
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8.3.3 Determinació de les unitats 

La unitat de mostreig serà tot aquell document susceptible de ser seleccionat i 
d'on s'extrauran els textos que seran analitzats. Això duu a fer una distinció entre 
les unitats de mostreig (aquelles unitats de comunicació més menudes de les quals 
s'extrauran els textos que seran classificats); les unitats d'anàlisis o casos (els 
fragments del text, els objectes, els personatges —segons aquestes es definisquen) 
que seran classificats o comptabilitzats i les unitats de context. La unitat de 
context incrementa la informació perquè és la porció de text que envolta a la 
unitat d'anàlisi. S'utilitza moltes vegades d'ajuda per a les tasques de codificació. 

8.3.4 Sistema de categories 

El següent pas en l’AC és l'establiment dels sistemes de categories. Per a la 
classificació del text es necessita un conjunt de variables, i per a cadascuna de les 
variables es requereix un sistema de categories.  

Aquest sistema de categories és, realment, el resultat de l’operacionalització del 
concepte al que al·ludeix cadascuna de les variables que apareixen en les hipòtesis 
plantejades a priori.  

Tot sistema de categories ha de complir principalment els criteris d'exclusivitat i 
d’exhaustivitat. El criteri d'exclusivitat indica que cada unitat solament pot ser 
inclosa en una sola categoria, mentre que el criteri d’exhaustividad indica que cap 
unitat ha de quedar fora del sistema de classificació.  

La lògica que segueix la confecció del sistema de categories en l’AC és la 
mateixa que la de les respostes alternatives d'una pregunta tancada en el 
qüestionari. D'una manera gràfica es podria dir que el que fa l’AC és fer preguntes 
al text i classificar les respostes. 

Figura 8.1. Operacionalització i sistema de categories 

Font: Alaminos i Penalva (1995). 
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8.3.5 La codificació 

La codificació és el procés de classificar les unitats d'anàlisis en les categories. 
Amb la finalitat de fer més fàcil el seu tractament estadístic, la tasca de 
codificació també comporta la tasca d'assignar nombres (codis) a cadascuna de les 
unitats segons la categoria en la qual serà col·locada.  

Ací entren en joc els sistemes d'enumeració i les regles de codificació. Els 
sistemes d'enumeració indiquen, a més, el nivell de mesura8 sobre el qual s'està 
mesurant cada variable.

Quadre 8.3. Codificació i nivell de mesura 

a. En el nivell nominal els dígits associats a cada unitat d'anàlisi serveixen 
únicament per a classificar. Com a exemples ens trobem amb la més 
simple, que és la detecció de la presència o absència d'una categoria: 
apareix o no apareix una determinada paraula, el text esmenta o no un 
determinat objecte, apareix o no un determinat personatge. Però 
normalment s'utilitza la caracterització d'un personatge o objecte: si és 
home o dona, si sobreviu o mor en el relat, grup ètnic al qual pertany, etc. 
També s'usa per a assenyalar les temàtiques de la unitat d'anàlisi, per 
exemple si tracta d'economia, cultura, política, etc. Òbviament, no hi ha 
cap relació quantitativa entre els dígits corresponents a cada categoria.

Quadre 8.4. Exemples de variables nominals 

Font: Penalva (2003: 22) 

b. Dins del nivell ordinal (classifica i ordena) tenim els exemples de l'edat 
del personatge (etapa dins del cicle vital; xiquet, adolescent, jove, adult, 
etc.), la classe social, el grau d'instrucció. També les mesures de direcció i 
intensitat, que s'associen a algunes escales de mesurament. Per exemple, 
codificar de diferent manera si la designació de l'objecte és favorable o 

                                                     
8 Vegeu Català (2005: 38-39). 

Unitat d’anàlisi: personatge 
Variable 1 supervivència

Categoria 1: Sobreviu 
Categoria 2: Mor 

Variable 2
civil 1; militar 2 

Matriu de dades

Pers. Super-
vivència

C/M

1 1 1
2 2 1
3 1 2
4 1 1
5 2 1
....

Tipus de variables 

Nominal (classifica) 
Ordinal (classifica i ordena) 
Interval/raò (classifica, ordena, estableix distàncies) 
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desfavorable i en quina mesura (molt favorable, favorable, desfavorable, 
molt desfavorable). Un altra aplicació és el diferencial semàntic9 a l’entorn 
de qualsevol parell d'atributs (per exemple: tradicional-modern; 
conservador-liberal; esquerra-dreta). 

Com a indicadors d'intensitat, una altra utilització de sistemes 
d'enumeració dins el nivell ordinal és el procediment de donar diferent 
valor a termes del text de significat semblant: 
discrepar/desaprovar/denunciar. 

Quadre 8.5. Exemple de variables ordinals 

Font: Penalva (2003:23) 

c. Dins del nivell d'interval (on, a més d'aparèixer la classificació i l'ordre, es 
poden establir distàncies entre els valors) tenim totes les formes de 
comptabilització: la freqüència (nombre de vegades que apareix un 
determinat terme o referències a un objecte), el mesurament d'espais i 
temps (nombre de paraules que conté la unitat, la superfície de paper que 
ocupa una notícia o la quantitat de minuts/segons en ràdio o TV). 

Quadre 8.6. Exemple de variables d’interval 

                                                     
9 Vegeu Català (2005: 57). 

Unitat d’anàlisi: notícia 

Variable 1 situació  
1. Portada 
2. Contraportada 
3. Pàg. Senar 
4. Pàg. Par 

Variable 2 lloc del fet 
1. Centre 
2. Semicentre 
3. Perifèria 

Unitat d’anàlisi: anuncis d’automòbils en TV 
Variable 1

duració en segons 
Variable 2

freqüència d’aparició de les expressions:  entorn, medi ambient, 
naturalesa, ecològic, ecologista 

Variable 2  
freqüència d’aparició de les expressions: motor, combustible, 
gasolina, gasoli, carretera 

Matriu de dades 

…

125

314

213

122

111

Lloc del fetSituacióNotícia 
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Matriu de dades
Anunci Duració (seg.) Medi Motor 

1 20 6 2 
2 25 3 1 
3 60 2 6 
4 20 3 0 
5 20 0 1 
...    

Font: elaboració pròpia 

Tots aquests sistemes de classificació s'han de regir per unes regles de 
codificació. Aquestes constitueixen un dels elements clau de l’AC, ja que són 
fonamentals per a garantir que es compleixen els criteris d'objectivitat i 
sistematització als quals s'al·ludia anteriorment. A més, les regles de codificació 
serviran de guia  per als col·laboradors encarregats de la codificació, en el cas que 
aquests s'utilitzen. Moltes vegades s'asocien a esquemes de decisió com a ajuda per a 
la classificació de les unitats. 

Una vegada elaborat el projecte d'anàlisi de contingut, exposant amb claredat 
cadascuna de les operacions que cal fer, s'executa la codificació de totes les 
unitats d'anàlisis. S'ha d'evitar, en la mensura que siga possible, modificacions del 
sistema de codificació una vegada que s'inicia el procés. Les desviacions de 
l'esquema de classificació obliga la majoria de les ocasions a revisar gran part de 
les unitats prèviament classificades. El gran volum de dades amb el qual treballa 
l'AC suposa una penosa contrarietat que ralenteix el procés. 

Per això, un petit estudi exploratori previ resulta molt recomanable. Aquest estudi 
exploratori es du a terme sempre que s'incorpora l'ordinador com a eina. 
L'automatització de la codificació suposa un gran estalvi de temps en les 
operacions, ja que els programes d’AC reprodueixen les operacions de l'analista.  

A continuació s’indicarà com és el procés de l'AC utilitzant l'ordinador com a 
eina.

8.3.6 L’ús de l’ordinador: la codificació automàtica 

L'ús de l'ordinador requereix que els textos que seran analitzats estiguen 
disponibles en suport magnètic. L'existència en l’actualitat de tecnologies que 
permeten la digitalització del text (ús d’escàner en combinació amb programari de 
reconeixement òptic de caràcters) i l'abundància de textos informatitzats en 
l'origen (CD-ROM i, sobretot, d’Internet) han reduït, en molts casos, la penosa 
labor de la gravació manual del corpus textual. El procés de codificació 
automàtica es pot observar en la figura següent (8.2). 
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Figura 8.2. El procés de codificació automàtica 

Font: elaboració pròpia 

Una vegada que el text ha estat gravat, cal preparar-lo. Bàsicament, consisteix a 
dividir el text en fragments significatius que constituiran les unitats d'anàlisis. Els 
programes d’AC utilitzen diversos nivells d'anàlisis. En concret, el Textpack 
(Penalva, et  al.: 1999) fins a tres, per exemple: capítol-paràgraf-frase. 

La fase següent sol consistir en l'examen de les dades a través d'una anàlisi 
exploratòria. En aquesta anàlisi se solen utilitzar els procediments de freqüències,
Keyword in Context (KWIC) i els índexs. La relació de freqüències és una llista de 
tots els termes del text acompanyats de la seua freqüència d'aparició. La relació  
de freqüències pot obtenir-se en ordre ascendent o descendent, o també en ordre 
alfabètic. El KWIC consisteix en una relació dels termes que l'analista considera, 
amb el context en el qual apareixen i la situació que té en les diferents unitats 
d'anàlisis. L'obtenció d'índexs, serveix per a la situació dels termes seleccionats a 
través de la referència numèrica de la unitat d'anàlisi a la qual pertanyen. 

Aquest examen previ, exploratori, presenta els avantatges següents: 

Permet comprovar l'estat del text (tant per a complir les condicions per a 
processar-lo, com per a observar la seua integritat). 

Permet extraure algunes conclusions sobre les característiques de les dades 
en la seua connexió amb les hipòtesis que cal provar. 
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I el més important per al procés de codificació automàtica, facilita la 
confecció del diccionari o esquema de classificació, ja que permet 
reorganitzar la totalitat o una part dels termes del text (obtinguts a partir 
del procediment de freqüència) en les categories pertinents. 

En el procés de codificació automàtica l'element principal és la relació de termes 
amb els codis corresponents. Aquesta relació de termes (o combinació de termes) 
constitueix el que en l'anàlisi automàtica de textos es denomina «diccionari» o 
«thesauro». Els termes inclosos en el diccionari són considerats indicadors de la 
categoria a la qual pertany cada unitat d'anàlisi. Per a la codificació, llavors, el 
programa necessita dos arxius d'entrada: el del text i el del diccionari. En el 
procés de codificació cerca tots els registres del diccionari en cada unitat d'anàlisi 
(frase o paràgraf, per exemple) i retorna un nou arxiu amb el text codificat: una 
matriu de dades, en la qual cada casella és la freqüència d'aparició de cada terme 
o conjunt de termes d'una categoria en cada unitat d'anàlisi (vegeu la figura 8.2.).

Una vegada elaborada la matriu de dades, se’n fa el tractament estadístic per a la 
labor d'anàlisi: comprovació de les hipòtesis i l'establiment d'inferències 
teòriques. En moltes ocasions l'anàlisi requereix determinats processos de 
recodificació de les dades, per a ajustar-los a la prova empírica a la qual s'han de 
sotmetre.  

Com es pot comprovar, l'ordinador únicament agilita i fa més còmoda la tasca que 
l'analista desenvoluparia en el cas de treballar de forma manual; però en cap cas el 
substitueix. Hi existeixen un conjunt d’operacions abstractes que no poden ser 
realitzades mitjançant l'ordinador: la creació del diccionari, l'estructura 
conceptual, la selecció de documents i tot el procés d’operacionalització fins a la 
interpretació dels resultats. 

No obstant això, l'anàlisi de contingut per ordinador presenta la limitació de la 
utilització de la paraula com a indicador per a la classificació. S'ha de prestar 
bastant atenció al caràcter multisèmic del signe i a la utilització de recursos 
retòrics (metàfora, metonímia, ironia). Totes aquestes desviacions del significat 
denotatiu dels termes poden reduir la fiabilitat de la codificació i l’única manera 
de solucionar aquesta incertesa és revisant els termes sobre els quals hi ha dubtes 
sobre la relació unívoca entre significant i significat. Hi ha alguns procediments 
per a resoldre aquesta ambigüitat, el més estès dels quals és el del KWIC. 

Com a principals avantatges de la codificació automàtica tenim: 

L'estalvi de temps i esforç en els procediments; 

La codificació automàtica evita errors en la codificació. Només en aquest 
sentit la codificació automàtica dóna major fiabilitat a l’AC; 

La utilització combinada de la codificació manual i l'automàtica. 
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8.4 L'anàlisi  

L'última fase del procediment de l’AC és l'anàlisi. Com a anàlisi tenim totes les 
manipulacions que en termes estadístics es duen a terme realitzen amb la matriu 
de dades obtinguda després de la codificació. Com que la lògica que envolta tota 
la metodologia de l’AC és la hipotèticodeductiva, la naturalesa de l'anàlisi és la 
confirmatòria: la prova de les hipòtesis prèviament plantejades. 

És per això que la selecció de les tècniques d'anàlisis que cal utilitzar haurien de 
ser previstes des de la classificació del text. Uns quants factors que s’han de 
considerar són: 

1. Els fins perseguits i la relació que tenen amb les inferències que cal 
realitzar

2. El sistema de categorització i la codificació emprada 

3. La utilització de dades extratextuals. Com són les característics dels 
diferents emissors (gènere, classe social, edat...), la localització espacial i 
la temporal  

En general, en l'anàlisi de contingut, la principal atenció de l'investigador és la 
freqüència d'aparició de certes característiques del text. Aquesta freqüència pot 
ser comparada entre diferents textos; o entre diferents parts del text. L'ús de la 
freqüència es basa en un raonament dubtós, però molt senzill: el productor del 
text està més interessat en les unitats més freqüents que en les menys freqüents 
(Lindkvist, 1981). A continuació exposem les diferents tècniques d’anàlisi,
agrupades en la següent classificació:  

1. Anàlisi temàtica  

2. Anàlisi de l'expressió  

3. Anàlisi de l'avaluació  

4. Anàlisi d'associació  

5. Anàlisi comparativa 

8.4.1 L'anàlisi temàtica

L’anàlisi temàtica utilitza normalment la freqüència per a detectar els diferents 
assumptes tractats en un text. L'anàlisi de freqüències consisteix en la 
comptabilització de les unitats que han estat classificades dins de la mateixa 
categoria. Es mou normalment en el nivell semàntic de llenguatge (les relacions 
del signe amb el seu significat) i té com a objectiu revelar els assumptes sobre els 
quals tracta un text, establint la seua mesura comparativa i sense preocupar-se de 
les relacions entre signes. 

En la figura 8.4. podem observar la concentració d'interès dels diaris en certes 
zones a partir de l'anàlisi de les notícies internacionals que publiquen. S’hi poden 
observar les diferències entre el món que representen els mitjans i el món real. 
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Anàlisi temàtica. Figura 8.4. La imatge del món segons el diari Información
(1992). Percentatge del total de notícies. 

Font: Penalva (1999: 294) 

8.4.2 Anàlisi de l'expressió

En la tècnica de l'anàlisi de l'expressió sí es tenen en compte les relacions entre 
signes (parts del text, tipus de paraules —adjectius, adverbis, verbs—, l'extensió 
comparativa de les unitats, etc.). Ací, entren de ple les anàlisis lexicomètriques,
que intenten establir índexs a partir dels quals es pot detectar un cert estat de 
l'emissor. 

L'indicador lexicomètric més utilitzat és l’anomenat TTR (sigles corresponents al 
Type Token Ràtio), que estableix la relació entre el nombre de paraules totals d'un 
text i el seu vocabulari (o nombre de paraules diferents). És un indicador de 
riquesa lèxica, però també pot ser utilitzat quan s'utilitza un gran volum de dades 
per a detectar els llocs en el text on s'introdueixen nous temes (quan es troben 
variacions significatives en els índexs parcials de diferents segments del text)10.

Altres indicadors d'expressió són els que mesuren l'extensió de les diferents parts 
d'un text (superfície, nombre de pàgines, quantitat de paraules...). Es pot utilitzar 
l'indicador d'extensió de la unitat d'anàlisi per a saber el grau d'interès del 
productor del missatge sobre un tema determinat. En l’estudi de les notícies 
internacionals (Penalva, 1998: 290) s'observava que la mitjana de superfície 
oscil·lava entre el 25% de les notícies que parlaven de països del centre i el 5% 
dels països que ho feien de la perifèria. Amb la qual cosa es veu que la 
subrepresentació d'aquests no solament ve determinada per l’escassa presència i 
continuïtat, sinó que, a més, el seu tractament informatiu és molt poc profund. 

Un altre tipus d'indicador és l'extensió en nombre de paraules. Per a provar la tesi 
del caracter pendular (oscil·lació entre conservadorisme i liberalisme) de la 

                                                     
10 Indicadors més sofisticats són la distància xi—quadrat sobre diferents segments del text. Aquests 
càlculs ajuden, sobre un gran volum de dades, a explorar el text, de tal manera que l'analista pot 
localitzar els fragments que presenten major distància en relació amb una pauta regular per a 
estudiar-lo amb major detall. Es tractaria, doncs, d'una combinació de mètodes: aplicació de l'anàlisi 
quantitativa per a la recuperació d'informació significativa per a una posterior anàlisi qualitativa. 
Aquesta i altres anàlisis lexicomètriques es poden veure en Bécue (1991). 

Més del 6%   (6)
Del 3 al 6%   (5)
Del 1 al 2,99%   (14)
Menys del 1%   (20)

Diari Información
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història constitucional d'Espanya, es comparaven l'extensió en percentatge de 
paraules sobre el total dels apartats de drets i deures (vegeu figura 8.5.).11

Figura 8.5. Anàlisi de l'expressió. Extensió dels apartats de drets i deures en el 
constitucionalisme espanyol (1845-1978) 

Font: Alaminos i Penalva (1995) 

La Constitució de 1845 és una reacció a la Constitució liberal de Cadis (1812), la de 
1876 que inaugura la Restauració naix després de la I República, i, finalment, les Set 
Lleis Fonamentals del règim franquista després de la Guerra Civil són producte de la 
liquidació colpista de la Constitució republicana de 1931. 

8.4.3 L'anàlisi de l'avaluació

Té com a objectiu mesurar les actituds del subjecte quan parla sobre els objectes 
que esmenta. Es mesura la direcció de l'actitud i permet l'establiment de diferents 
nivells d'intensitat. Es mesura, per exemple, de classificar els judicis de valor 
sobre un determinat objecte (esdeveniment, personatge, objecte...) en termes de 
direcció i d’intensitat. 

Es pot oferir un nou exemple sobre les notícies internacionals. El que interessa ací 
(figura 8.6.) és classificar tot allò que es relaciona amb un valor: bones o males 
notícies (esdeveniments positius o negatius en les conseqüències que tenen sobre 
la població). Es tracta de l'obtenció d'un saldo per a cada país, resultat d'assignar 
signe positiu a les bones notícies i signes negatius a les males. 

                                                     
11 Per analogia, s'inclouen en aquesta anàlisi l'apartat "dels espanyols" de la Constitució de 1845, i 
les Set Lleis Fonamentals del règim franquista. La de 1812 no s'inclou per no presentar cap capítol o 
apartat assimilable a aquesta classificació. 
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Figura 8.6. Anàlisi d'avaluació en les notícies internacionals: saldo positiu-
negatiu per país 
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Font: Penalva (1999: 312)

Una altra anàlisi intentava mostrar la tesi que les notícies són, per antonomàsia, 
negatives. Ací els punts representen als dies de la mostra. Cadascuna de les dates 
és col·locada en el gràfic de dispersió a partir de dues variables: el saldo global 
del valor de les notícies i la superfície dedicada dels diaris a informació 
internacional pel que fa a la totalitat del diari. 

Figura 8.7. Valor de la notícia segons superfície dedicada a informació 
internacional en cada dia de la mostra. 

Font: Penalva (1999:301) 

Els dies que, per determinades circumstàncies, s’ha dedicat poca superfície a la 
informació internacional dominen les notícies negatives; mentre que els dies en 
els quals hi ha més disponibilitat d'espai hi ha un més equilibri entre notícies 
negatives i positives. El valor de canvi d'un esdeveniment (relació amb altres 
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esdeveniments) que fa que puga convertir-se en notícia ve determinat per la seua 
negativitat.

8.4.4 L'anàlisi d'associació

Consisteix en la detecció de la presència simultània de dos o més elements en una 
mateixa unitat. Es parteix de l'assumpció que si dos elements apareixen sovint 
lligats en el discurs de l'emissor, estan associats en el seu pensament, i al revés, si 
són excloents, indicarà dissociació. Per a aquest tipus d'anàlisi se sol utilitzar 
l'anàlisi de contingència o l'anàlisi de xarxes. 

Es pot il·lustrar aquesta tècnica en l'exemple de l'observació dels països que 
apareixen lligats en les notícies segons la seua pertinença a zones distintes. 

Figura 8.8. Anàlisi de l'associació. Relacions entre països. Percentatges sobre 
el total de notícies amb països lligats 

Font: Penalva (1999) 

Els cercles indiquen les notícies que lliguen països de la mateixa zona (tenim 
classificats tots els països en 4 categories i 12 subcategories segons l’autor (Kick) 
que els va agrupar per criteris de relacions internes estables de tipus culturals, 
econòmiques i polítiques). Les línies indiquen quantitat de notícies que relacionen 
països de diferents zones. 

Així, des dels mitjans de comunicació, les relacions internacionals (relacions 
entre països) s'entenen quasi exclusivament com a relacions entre països centrals 
o relacions centre-perifèria. Pràcticament no són observables les relacions dins de 
les mateixes perifèries i entre aquestes. Es reprodueix, per tant, l'esquema que 
Galtung (1995) va descriure en la «teoria estructural de l'imperialisme» als anys 
60. Si bé, semblen difícils les relacions entre les perifèries depenents d'un mateix 
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centre, els contactes entre perifèries que pertanyen a esferes de diferents centres són 
impossibles. 

8.4.5 L'ús de la comparança 

Com s'ha pogut observar més amunt, la comparança està present en totes les 
tècniques (entre fragments del propi text o entre diferents textos). A continuació 
anem a veure les comparances que es poden fer si s'afigen dades extra-textuals. 
Podem classificar les diferents maneres de dur a terme la comparança, si s'usa un 
criteri:

Espacial: diferències en els continguts segons emissor (nacionalitat, classe 
social, gènere, edat...), destinatari, objecte, canal.

Temporal: permet observar tendències, sèries temporals. 

Cognitiu: comparança entre l’àmbit simbòlic i el real 

A continuació s'exposen dos exemples. El primer compara les diferents zones 
cobertes en la informació internacional segons la font de la notícia. A mesura que 
ens desplacem del centre a la perifèria hi ha, d'una banda, una major dependència 
de les agències en contraposició a les fonts primàries, com són el corresponsal i 
l'enviat especial i, d’una altra, una major abundància de notícies que en les que 
aquesta no apareix. 

Figura 8.9. Font de la notícia segons zona 

Font: Penalva (1999)

Altre exemple d’ús de la comparança és el de les diferències entre gèneres. Ací 
presentem el de les pintades en les condícies de la UA. Mentre en les condícies 
dels xics els principals temes de les pintades són polítics, d'esport i acadèmics; en 
els de les xiques destaquen els missatges amorosos, eròtics i els aforismes. 
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Figura 8.10. Pintades en el WC. Temàtiques segons gènere 
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8.5 Control 

L'última fase de la investigació mitjançant l’anàlisi de contingut s'ocupa del 
control dels resultats en termes de validesa i fiabilitat. Les proves de validesa i 
fiabilitat són les habituals dins dels treballs quantitatius12.

Aquestes proves de control tenen com a objectiu observar les divergències entre 
els valors observats (a través del procés de codificació) i els valors reals de la 
variable. Dit d'altra manera, es tracta de calcular els errors de mesurament.

La fiabilitat apunta cap a l'estabilitat de les regles de codificació, en el sentit de la 
seua reproductibilitat. Una de les proves de fiabilitat consisteixen a observar el 
grau de congruència entre diferents codificadors sobre el mateix objecte, és a dir,  
sobre les mateixes regles de codificació han de presentar la mateixa classificació 
de les unitats. Una anàlisi de contingut pot ser fiable però no ser vàlida, però la 
fiabilitat és condició necessària perquè una anàlisi siga vàlida. 

Si la fiabilitat es refereix a la bondat de l'instrument de mesurament 
independentment del succés, subjecte o del moment que es mesura (controla 
l'error aleatori), la validesa es refereix al grau que el mesurament representa la 
realitat; és a dir, si l'instrument utilitzat mesura el que ha de mesurar i no una altra 
cosa. També es defineix com la bondat de l'ajustament entre la definició operativa 
d'un concepte i la realitat d'aqueix concepte que es mesura. 

Podem classificar les diferents formes de validesa que s'utilitzen en l’AC, totes 
fan referència a algun tipus de criteri extern que servisca de base per a la 
comprovació: 

                                                     
12 Vegeu Català (2005: 43-45). 
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Validesa convencional: consisteix que un grup d'experts manifesten cert 
grau de consens sobre les regles de codificació emprades. 

Validesa concorrent: consisteix a comprovar les regles de codificació 
emprades en l'estudi amb altres regles d'estudis anteriors que mesuraven el 
mateix concepte 

La validesa de construct es refereix al grau en el qual una codificació 
representa a un concepte i no a un altre. Tenim dues maneres de 
comprovar-la: 

o La validesa convergent consisteix en el mateix que la validesa 
concorrent; només que ací s'empra com a base de comparança un 
nombre major de regles de codificació sobre el mateix concepte. 

o La validesa divergent consisteix a aplicar les mateixes regles 
sobre altre objecte. Es tracta de mesurar una cosa diferent. 

Finalment, tenim la validesa de predicció, que consisteix en la comparança 
quan s’apliquen resultats a l'aplicar unes regles de codificació en l'actualitat 
amb alguna cosa que succeirà en el futur i que se suposa que validaran les 
regles de codificació. 

Mentre que les proves de fiabilitat detecten els errors aleatoris, les de validesa 
detecten els errors sistemàtics, aquells que apunten sempre en la mateixa direcció i 
que no poden ser detectats en les proves de fiabilitat. 

8.6 Avantatges i limitacions de l'anàlisi de 
contingut

Avantatges:

Permet treballar amb un gran volum de dades, es tracta d'una tècnica 
extensiva.

És capaç d'estudiar fenòmens als quals no es pot accedir de manera 
directa. En aquest sentit resulta imprescindible i és comuna a totes les 
anàlisis textuals.

La no-reactivitat. 

Permet la confirmació de primeres interpretacions gràcies al seu caràcter 
objectiu i no arbitrari que té. És independent de les intuïcions: això suposa 
més que el fet de tranquil·litzar la consciència de l'analista. Es tracta d'una 
tècnica de ruptura, de «conquesta de l'objecte de coneixement», com 
indica Bourdieu (1987). 

Pot utilitzar la inferència estadística sobre un volum considerable de 
dades.

En l'ocupació de màquines permet la recuperació d’informació per a 
anàlisis exhaustives de determinats fragments detectats a partir 
d'algorismes. 

Està molt indicat per a l'anàlisi dels productes culturals (provinents dels 
mitjans de comunicació de masses) que estan perfectament registrats i són 
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recuperables i omnipresents, amb una enorme influència en la societat 
contemporània. 

Limitacions:

Pel gran volum de dades amb què treballa suposa, moltes vegades, un 
esforç excessiu per a l'obtenció de resultats, moltes vegades, obvis.  

No té en compte el context situacional (el de les relacions socials i les 
condicions de producció del text). 

Requereix un gran coneixement per part de l'analista del que està tractant 
(per a establir el pont entre dades i context). 

Està limitat per a l'anàlisi de textos que no siguen denotatius (la utilització 
de figures retòriques, desplaçaments de sentit, etc.). 

L'automatització encara no arriba a poder treballar amb fiabilitat amb 
textos icònics, sobretot en moviment (cinema i vídeo). El seu tractament 
manual és encara més penós que amb els textos escrits. 

Part d'un principi fals: la interpretació unívoca dels missatges. En l’AC el 
codificador classifica les unitats partint d'aquest principi i no del real: el 
significat és múltiple i negociat entre l’emissor i el receptor.

8.7 Exercicis pràctics 

Sobre el material documental d’internet «Edicions digitals dels diaris nacionals i 
locals» heu de fer un estudi sobre la Imatge del jove en els mitjans de 
comunicació.

1) A partir d’un estudi exploratori establiu una sèrie d’hipòtesi sobre la 
imatge de la gent jove en els mitjans de comunicació. 

2) Dissenyeu un sistema de variables (temàtiques, d’expressió i d’avaluació) i 
categories.

3) Definiu aquest en una plantilla de SPSS. 

4) Establiu una mostra representativa. 

5) Seleccioneu els documents que seran codificats i definiu les unitats 
d’anàlisi i de context. 

6) Codifiqueu-los en la matriu de dades. 

7) Feu una senzilla anàlisi estadística (univariable i bivariable). Si cal, 
utilitzeu la recodificació. 

8) Comproveu les hipòtesis i feu un petit informe sobre la investigació. 
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9 Postcodificació i anàlisi de dades 
textuals1

9.1 Anàlisi qualitativa i anàlisi de discurs 

En contrast amb la perspectiva quantitativa, la qualitativa té com a característica 
l’absència quasi total d’estandarizació i sistematització. Això es tradueix, en 
contrast amb l’anàlisi de contingut, en la impossibilitat d’establir un patró 
procedimental en l’anàlisi i en el tractament de les dades.  

La flexibilitat del mètode qualitatiu du a trobar una gran variabilitat de mètodes i 
tècniques d'anàlisi, de tal manera que quasi es podria parlar d'una forma d'actuar 
«personal» de cada investigador que, fins i tot, pot canviar d'un treball a un altre. 
Ja s'ha vist en altre lloc —quan es parlava del disseny en la investigació 
qualitativa (cap. 2)— que l'absència de rigidesa afecta el disseny —que, de 
vegades, és emergent—; a les tècniques de producció de dades primàries 
(entrevistes, grups, observació) i de recol·lecció de dades secundàries 
(documentació), però també a l'anàlisi. La inexistència del procediment de 
precodificació2 implica que l'exercici ineludible de categorització es veja 
desplaçat al moment d'analitzar de les dades. 

Per tot això, l'anàlisi qualitativa resulta més difícil de transmetre. No obstant això, 
la pràctica pot ser comunicada a partir de dues formes. La primera és mitjançant 
l'exposició de la metodologia emprada en altres anàlisis, si és possible des de la 
idea primigènia fins als resultats; la segona, és la classificació de les diferents 
models detectats a partir de certes regularitats procedimentals trobades en la 
investigació qualitativa acumulada, i que apareixen en diferents manuals de 
metodologia qualitativa.  

Això últim, és el que s'intenta fer a continuació. En general, en el mètode 
qualitatiu, el treball amb les dades (aquesta massa «amorfa» de transcripcions, 
notes de camp, interpretacions provisionals) consta de dos moviments, dues 
operacions encaminades a obtenir coneixement, les quals les podem anomenar: 
operació analítica i operació teòrica (sintètica). La primera consisteix en la 
descomposició, fragmentació de les dades, el descobriment de categories 
                                                     
1 La redacció d’aquest capítol ha tingut com a guia les elaboracions d’Alaminos (1999), Valles 
(1997) i Alonso (1998). 
2 Vegeu les diferències entre precodificació i postcodificació en el quadre explicatiu inclòs en la 
introducció del bloc IV d’aquest manual. 
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rellevants; la segona, en l'elaboració, la reconstrucció del text incorporant el 
sentit: l'estructura, el que hi ha latent, la interpretació.  

No obstant això, aquesta diferenciació seqüencial (anàlisi/teoria) no és pura en 
sentit estricte, perquè ocorre que la reducció de dades operada mitjançant la 
segmentació i la categorització duu implícits uns criteris lògico-teòrics que es 
relacionen amb els objectius de la investigació. Podem considerar quatre elements 
que es posen en relació amb el sistema d'operacions dirigides a la interpretació de 
les dades:

Tractament de les dades 

Mètodes d'anàlisis 

Interpretació i teoria 

Informe

Aquests elements formen un sistema, en el sentit de parts interrelacionades en què 
el canvi d'alguna d'elles afecta el conjunt i la resta d'elements, perquè en la 
manera d'operar de l'anàlisi qualitativa les operacions no estan prèviament 
definides i tancades. Encara que hi ha clarament un inici (establiment d’objectius i 
primer contacte amb la realitat) i un final (tancament de la redacció de l'informe) 
es pot dir que les quatre operacions dalt citades es duen a terme simultàniament. 
Per exemple, la interpretació pot començar en la recol·lecció de dades —fins i tot, 
abans del seu tractament— quan l'investigador fa anotacions després de la primera 
entrevista. Per a l’informe final, aquestes interpretacions segurament seran 
matisades, modificades o eliminades, però poden ser el germen de la principal 
troballa de la investigació.

Els mètodes d'anàlisis, d'altra banda, no són excloents. Durant el transcurs de la 
investigació l'analista pot anar afegint elements metodològics provinents de 
diferents models. Alguns d'ells indiquen la possibilitat de canviar d'estratègia en 
el disseny de grups de discussió o en la introducció de nous casos (noves 
entrevistes, noves observacions).

Per altra banda, la interpretació, i la seua relació amb la teoria (exposada en 
l'informe), és la més difícil de transmetre acadèmicament, al mateix temps que és 
la més important. És difícil de transmetre pel seu caràcter intuïtiu (encara que hi 
ha una mica d'atzar, té una importància vital el coneixement previ mitjançant 
documentació o l'experiència en la matèria) i és l’operació més important perquè 
és la que apunta cap a la comprensió del fenomen. En molts casos, les 
interpretacions han de ser «provades» mitjançant l'anàlisi de nous casos i poden 
sorgir en qualsevol fase del procés d’investigació. 

En relació amb l’informe, part del material tractat en l'operació de reducció de 
dades (transcripcions parcials o cites, notes observacionals, categories) serà 
exposat en la redacció final. En el cas de les categories, algunes podran servir 
d'apartats en l’informe. Òbviament, això suposa que l'estructura de l'informe està 
present en major o menor mesura des de l'inici de la investigació (mentalment o 
en esborranys); el que ocorre és que aquesta pot transformar-se en el procés.  

Una manera d'observar les diferents operacions que du a terme l'anàlisi qualitativa 
és l'esquema que presenta Colás Bravo (1992). L'apartat relatiu a conclusions i 
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verificació equival al que els mètodes d'inducció analítica i de la Grounded 
Theory anomenen teoria. Com s'observa, a cada conclusió o interpretació sorgida 
del tractament de les dades (reducció i exposició) li correspon una nova 
recol·lecció de dades per a poder verificar-la.  

Figura 9.1. Procediments 
analítics

Font: Colás Bravo, 1992 

9.2 Tractament de les dades 

Quan treballaem amb les dades se'ns presenten dues possibilitats: la de fer una 
tasca posterior a la recol·lecció completa de les dades o, la més freqüent, la tasca 
simultània a la recol·lecció de dades (disseny emergent). En el tractament de les 
dades ens trobem amb dues operacions: la reducció de dades i l'exposició de les 
dades. Hi ha programaris informàtics específics (Nudist, Atlas-ti, Winmax, com a 
exemples) que serveixen d'ajuda en aquests dos processos: descomposició del text 
i realització d'esquemes i gràfics en què es condensen algunes de les elaboracions 
fetes en la categorització. Encara que són més limitats, també es poden utilitzar 
per a aquestes tasques, processadors de textos convencionals. 

9.2.1 Reducció de dades 

Les dades massives han de ser organitzades i reduïdes o reconfigurades d'una 
forma significativa. Segons Miles i Huberman (1994) «La reducció de dades es 
refereix al procés de selecció, simplificació, abstracció, focalització i 
transformació de les dades que apareixen en les notes de camp o en les 
transcripcions». No significa que les dades necessiten ser condensades en nom de 
la manipulabilitat,3 sinó també per a fer-les intel·ligibles en els termes en els quals 

                                                     
3 De fet, en el treball de reducció es recomana no eliminar les dades que no són seleccionades, 
marcades, organitzades perquè noves voltes (relectures i cerques de recuperació del text) sobre el 

Reducció de dades 
Codis
memorandum

Recollida de 
dades

Exposició de dades 
figures
matrius

Conclusions i 
verificació
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els objectius de la investigació apunten. Els elements4 que cal considerar en el 
treball de reducció de dades serien: 

Documents primaris: textos, transcripcions, imatges. 

Cites: fragments amb significat (interessant o important): paraules, frases, 
paràgrafs, objectes. 

Codis (categories): serveixen per a captar algun significat en les dades. La 
categorització consisteix a trobar en les dades un denominador comú 
(abstracte, conceptual). Per exemple: llar, establiments públics, aire lliure 
ens fa vincular-los entre si jeràrquicament en una categoria superior 
«llocs on s'utilitza, es consumeix un producte». El fet que els codis 
(categories) es puguen vincular amb cites (fragment on apareix alguna 
categoria), i que aquests puguen, al mateix temps, ser classificats ens 
permet parlar de «famílies». 

Famílies: agrupació de cites, codis i anotacions. 

Comentaris: informació elaborada per l’analista consistent en 
descripcions, definicions «operatives» d’altres elements (documents, 
codis, famílies). 

Anotacions: comentaris d'un nivell qualitativament superior, és tot el que 
l'analista escriu durant el procés d'anàlisi:  

Amb orientació en el procés de treball d'anàlisi: notes, 
recordatoris, hipòtesis de treball (notes metodològiques), 
definició de les categories, interpretacions pendents de 
confirmació.

Orientats a l'informe final: explicació de les relacions oposades, 
teories sobre les dades, conclusions, etc.

A continuació s'assenyalen les operacions que cal en la reducció de dades 
(categories, munts)5:

1. Es comencen a establir categories (sobre el principi de denominador 
comú). 

2. Se li col·loca un nom, i se li dóna una definició d’allò a què fa referència; 
s'apunta en una llista els noms de les categories (s'aplica una definició). 

3. Es marca el fragment (cita) que expressa aqueixa categoria;  

4. Es fan relacions entre categories (jeràrquiques, per exemple). 

Normalment es fan i refan les categories i definicions a mesura que avança 
l'anàlisi.  

                                                                                                                               
material textual poden fer emergir conceptes, idees, no incorporades en la primera reducció; o poden 
servir per a la comprovació d’hipòtesis sorgides en l’anàlisi. 
4 S’ha volgut introduir els elements que solen incorporar tots els programaris d’anàlisi textual, en 
concret, els elements que utilitza –amb el nom corresponent en anglès (documents, quotations, 
codes, families, comments i memos, respectivament)— el programari Atlas-ti. 
5 Com es pot comprovar, el treball amb les dades és molt diferent al que s’ha vist en el capítol 
anterior sobre l’anàlisi de contingut. Per a veure millor les diferències entre els dos principis de 
codificació del material textual, recomanem veure de nou el quadre que es troba en la introducció a 
aquest mateix bloc temàtic. 
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5. Es van apuntant possibles interpretacions, notes metodològiques 
(recordatoris, hipòtesis) i notes teòriques (relacions oposades, 
conclusions). 

Es recomana no eliminar les dades que no són seleccionades, marcades, 
codificades, organitzades en el treball de reducció de dades. Noves voltes sobre 
material textual  —cerques de text a partir d’hipòtesis que sorgeixen més tard en 
el procés d’anàlisi— poden fer emergir conceptes, idees, no incorporades en la 
primera reducció. 

9.3 Alguns mètodes emprats en investigació 
qualitativa

Podem agrupar els diferents tipus d'anàlisis en tres grans grups: les anàlisis 
descriptives, les anàlisis generadores de teories i les basades en l'anàlisi de 
discurs. Mentre que la primera té com a fi dur a terme una mera descripció del 
que es diu sobre tema en qüestió (no passa del mer resum i es mou en el nivell 
manifest); els altres dos tenen objectius més amplis. Les anàlisis generadores de 
teories (inducció analítica i Grounded Theory) posen l'èmfasi en el caràcter 
inductiu de l'anàlisi qualitativa i la seua vinculació amb l'observació empírica i 
ofereixen una guia de passos que cal seguir en la construcció de la troballa 
principal (traduït en el que podem anomenar «teoria»). Els mètodes basats en el 
discurs posen l'èmfasi en les qüestions relacionades amb el llenguatge i els 
símbols. La seua utilització està plenament justificada perquè per a la comprensió 
dels fenòmens socials es parteix de la matèria primera de la comunicació: els 
signes.

9.3.1 Anàlisis descriptives 

Una bona guia per a seguir aquests mètodes (amb exemples aplicats a qüestions 
de màrqueting i investigació de mercats), els ofereix Soler (1997). 

1. Anàlisis de temes 
De què parlen els entrevistats, què els interessa. 

Aïllar els temes que l'analista considera importants i fer un comentari considerant 
de què tracten i com encaixen en els objectius de la investigació. 

2. Anàlisi de les actituds 
Aquest és estàtic i previ a la motivació i compra del producte, jerarquia de 
necessitats (quin lloc ocupa el producte), amb tres dimensions: 

Creences (què es pensa en relació amb producte: nivell cognitiu).  

Sentiments (què se sent en relació amb producte, valors: nivell emotiu).  

Comportaments pel que fa al producte (amb qui parla del producte, quan 
s'ha plantejat comprar-lo) 

Per a les tres, és important dividir entre actituds positives i negatives. 
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3. Anàlisis de les motivacions 
Les motivacions poden ser: 

Conscients: què duu a comprar un producte, les raons manifestes. 

Inconscients: raó latent, vinculada a les actituds i enllaçada amb els 
atributs del producte.  

També aquí és important dividir entre motivacions positives (en direcció a) i 
negatives (de rebuig). 

4. Atributs del producte 
Ací s’ha de posar atenció al context cultural, tradició, origen, usos, etc. 

Funcional (atributs funcionals, utilitaris) 
Emocions, afectes, qüestions subjectives associades a: 

o Aspectes ideològics i d’identificació grupal (identificació 
política, religiosa, nacional, territorial; de classe social) 

o Aspectes simbòlics (com a signe de distinció, tradició, sexualitat) 

També ací és important dividir entre atributs positius i negatius. 

5. Descripció/explicació de processos 
D'activitats: com és l'acte de compra, d'ús del producte, de processos de decisió de 
compra, de canvi de marca, etc. 

6. Oposicions entre objectes (marques, institucions, organitzacions, persones i 
personatges...)

De les declaracions dels entrevistats es pot extraure: aspectes forts i febles, bons i 
dolents; imatges associades, etc. 

9.3.2 Anàlisis generadors de teories

Es tracta de procediments que cal seguir creats per a generar conceptes i teories 
partint de les observacions i seguint una lògica inductiva. No són, de nou, 
excloents. Tenen en comú l'esforç per cercar «el descobriment», és a dir, l'eix 
principal de l'elaboració teòrica, de l'explicació del fenomen. Exemples de 
troballes serien: el principal tret distintiu entre el producte A i el B, el tret «clau» 
de les relacions dels consumidors amb un determinat producte, el factor causant 
de la por en qüestions de seguritat, què importància tenen diferents factors en els 
desitjos d’ascens social, etc. 

Té una important transcendència pràctica, perquè a partir d'aquest descobriment 
es va desenvolupant tot el model que s'haurà d'exposar en forma de teoria, i 
integrarà tots els aspectes secundaris que apareixen relacionats amb la principal 
categoria descoberta. 

a) La inducció analítica

La seua primera formulació va aparèixer en el manual de Znaniecki The
Method of Sociology, de 1934. Més endavant van anar apareixent successius 
desenvolupaments i pràctiques empíriques, entre els quals destaquen els 
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treballs d’Angell (1936) i de Lindesmith (1947).6 La inducció analítica 
consisteix en la identificació de proposicions universals i lleis causals, per 
mitjà de la formulació i prova d'hipòtesi. Després del primer examen de les 
dades (reducció de dades i categorització) emergeixen interpretacions 
(germen de la teoria) que hauran de ser provades7.

Valles (1997: 344) detecta sis fases en el procediment de la inducció analítica: 

1. Recol·lecció inicial de dades. A partir d'un nombre petit de casos. 

2. Categorització, codificació i elaboració dels primers conceptes. 

3. Desenvolupament de classificacions i tipus.

4. Producció d’hipòtesis explicatives.

5. Examen d'un nou cas amb la finalitat de determinar si la hipòtesi 
s'ajusta als fets en aquest cas. Si s'ajusta, la hipòtesi es confirma; si no 
s'ajusta, es reformula i es redefineix perquè el cas quede exclòs. Sobre 
la redefinició se cerquen nous casos per a arribar a certesa pràctica. 
Nous casos negatius obligaran a reformular la hipòtesi. 

6. Establiment d'una relació universal.  

El procediment de la inducció analítica permet la validació de les 
observacions, però és molt difícil arribar a relacions universals: intenta 
afinar tant que la teoria perd capacitat de generalització. 

b) La Grounded Theory (Teoria fonamentada). 

El conjunt de procediments que componen aquest mètode tracten de 
formular una teoria fonamentada empíricament. És un mètode «per a 
descobrir teories, conceptes, hipòtesis i proposicions partint directament 
de les dades, i no de supòsits a priori, d'altres investigacions o de marcs 
teòrics existents» (Taylor i Bogdan, 1992: 155). Aquest model analític va 
ser desenvolupat per Glaser i Strauss a la fi de la dècada dels 60 i té certa 
semblança amb la inducció analítica. Es tracta d'un procés creixent de 
generació de la teoria, en què les operacions de les primeres fases 
segueixen actuant al llarg de l'anàlisi. Les fases del mètode de la 
Grounded Theory són les següents: 

1. De les dades brutes a la categorització inicial. Es tracta de trobar en 
la informació obtinguda (mitjançant entrevistes, grups de discussió, 
etc.) un denominador comú (un codi abstracte, conceptual). Aquest 
procés també es denomina codificació oberta. Cada grup 
d'informacions del mateix tema (per exemple, fragments 
d'entrevistes; notes observacionals) es denomina categoria.

Aquest primer exercici consistent en una codificació, tracta 
d'observar en les dades elements comuns. La manera d'operar és com 
s'ha indicat en l'apartat de reducció de dades. En aquesta fase, 

                                                     
6 Les referències a aquests treballs es poden trobar a Valles (1997). 
7 Per a fer més comprensiu aquest mètode (i el de la Ground Theory que s’exposa a continuació) es 
recomana consultar el capítol 2 d’aquest manual. Fixeu-vos en les figures que representen la 
disposició en espiral del procés de la investigació qualitativa. 
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mitjançant l'exploració del text, sorgeixen les primeres indagacions i 
les primeres definicions dels conceptes. 

2. El desenvolupament de les categories inicials: En aquesta segona 
fase, una vegada explorades les dades (normalment es necessita més 
d'una lectura) apareixen conceptes més elaborats. La Grounded 
Theory considera fonamental en aquesta fase: 

a) la «recerca de propietats i dimensions de les categories», que 
consisteix a determinar per a cada categoria: causes, 
conseqüències, tipus, processos. Les propietats podrien ser 
considerades com a subcategories. 

b) i, també, és molt important la redacció de les primeres notes 
d'anàlisis i interpretació per a registrar les idees que van 
sorgint durant la codificació.  

Per a tot això, és molt útil el mètode de comparança constant (MCC) que al·ludeix 
a l'exercici d'acarament, confrontació entre casos, discursos, incidents, objectes, 
etc. amb la finalitat de conceptualitzar.8 Quan es descobreix una «categoria» s'ha 
d'observar en quines circumstàncies varia i en quines no; com es produeixen les 
interaccions entre els actors, quines estratègies empren aquests, quins són les 
principals conseqüències. El MCC consisteix principalment en la generació de 
categories conceptuals, amb la definició de les seues propietats (aspectes 
significatius de les categories) i l’establiment de les hipòtesis (relacions entre 
categories). Les categories emergeixen per la comparança sistemàtica de: 

Incidents: observacions en diferents àmbits 

Discursos: comparança entre diferents subjectes (segons classe social, 
edat, predisposició respecte a un tòpic) 

Objectes: comparança entre diferents productes, per exemple 

Dades obtingudes per diferents mètodes: observació, entrevistes, grups 

El MCC, a diferència de la inducció analítica, no té com a principal objectiu la 
verificació d'hipòtesi (encara que sí que la utilitza) sinó la generació de teoria. 
D'altra banda, no identifica únicament les causes d'una categoria sinó que a més, 
ampliant l'abast del terme «propietats», intenta detectar conseqüències, tipus i 
processos.

En aquesta fase, amb l'anàlisi intensiva de cada categoria, van apareixent 
transformacions en el sistema de categories: relacions i connexions entre elles, 
fusió i, fins i tot, l'eliminació d'algunes que al principi semblaven rellevants. 
Moltes vegades, el resultat d'aquesta fase és la transformació de les categories en 
conceptes: les categories són designades per uns codis in vivo (expressades en el 
llenguatge dels subjectes observats per a conservar el seu significat local)9, mentre 

                                                     
8 Aquesta operació de comparació constant està entre les operacions  (que comentàvem en el capítol 
2) de «classificació» i d'«establir connexions», fonamentals per a la conceptualització.  
9 L’expressió codis in vivo aludeix clarament a la perspectiva emic de les ciències socials. Suposa 
observar l’acció social des d’una mirada interna, des de la interpretació que donen a l’acció els 
mateixos actors socials. Vegeu el capítol sobre històries de vida; i vegeu en el capítol 2 quan es fa 
referència a la «descripció de les intencions» com una part fonamental de l’anàlisi qualitativa. 
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que els conceptes ja utilitzen codis inventats per l'investigador (això suposa una 
major elaboració teòrica i moltes vegades s'aprofiten aquells termes que 
s'emmarquen en les teories de la disciplines de les ciències socials). 

3. Integració de les categories, articulació dels components de la teoria.
Ja s'ha vist que els conceptes s'expliquen amb propietats (causes, 
relacions, tipus, processos), però aquestes relacions en el procés 
creixent de construcció de la teoria s'han de definir mitjançant 
hipòtesis (respostes provisionals sobre les relacions entre categories). 
En aquesta fase, com en la inducció analítica, és  possible la 
verificació de les hipòtesis amb la incorporació de nous casos o la 
verificació mitjançant una nova lectura de les dades per a determinar-
ne la validesa. 

Normalment, sorgeix una nova recol·lecció de dades: en la 
perspectiva qualitativa, com que es parteix d'un disseny emergent en 
què codificació, l’anàlisi i la recollida de dades es fa moltes vegades 
de manera simultània, és possible la producció de dades a través de 
noves aplicacions d'una o més tècniques. Per a la comprovació de les 
hipòtesis s'utilitza el mostreig teòric10 (se seleccionen nous casos que 
cal estudiar). La selecció d'aquests obeeix al seu potencial que tenen 
per a ajudar a refinar o expandir els conceptes i teories ja 
desenvolupats. Per altra banda, la selecció de casos també queda 
limitada pel criteri de saturació de la informació; és a dir, «quan 
anàlisis addicionals no contribueixen al descobriment de res nou 
sobre una categoria» (Strauss, citat per Valles, 1997: 356). 

4. Delimitació de la teoria. La delimitació de la teoria és el pas següent, 
una vegada s'han desenvolupat les categories i conceptes, i s'ha assolit 
una integració entre ells per a l'explicació del fenomen estudiat. S'han 
de tenir en compte dos elements: l'abast de la teoria i el criteri de 
parsimònia (ambdós seran tractats en un apartat específic dins 
d’aquest mateix capítol).

5. L'escriptura de la teoria. Una vegada estructurat tot el material 
(transcripcions, notes, interpretacions, diagrames, anàlisis parcials) 
l'investigador té un volum d'informació suficient per a publicar els 
seus resultats. Tant les anotacions com les relacions de les categories 
amb la categoria central poden servir d'estructura temàtica (seccions) 
en l'exposició de la teoria. 

9.4 L'anàlisi de discurs 

L'anàlisi de discurs és un conjunt bastant heterogeni de mètodes i procediments 
basats en la semiòtica i en l’estructuralisme. Enfront de la Grounded Theory i els 
seus antecessors (inducció analítica) que són d'origen anglosaxó, l'anàlisi del 
discurs té l'origen i desenvolupament fonamentalment a França i Itàlia. Tracta un 
conjunt de metodologies orientades a l'estudi de la producció, circulació i 
interpretació del sentit en contextos enunciatius determinats (Abril, 1994: 429).  

                                                     
10 El mostreig teòric (així ho anomena la Grounded Theory) implica decidir a mesura que va fent-se 
l’anàlisi i emergint la teoria, per on s’ha de recollir la informació necessària per a establir noves 
comparacions (Valles, 1997:356) 
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Una altra definició d'anàlisi de discurs és la de Manguineau (1999:37) que ho 
observa com una «certa manera de percebre el llenguatge: no com una estructura 
arbitrària, sinó com l'activitat de subjectes inscripts en contextos determinats» o 
també com l'associació d'un «text i el seu context». 

L'anàlisi de discurs parteix d'una concepció de la realitat social com allò que ha 
construït en gran mesura el llenguatge. Els seus orígens estan en la inspiració que 
l'obra de Saussure va tenir en l'antropologia de Levi-Strauss. No obstant això, 
convé fer constar les diferències entre la lingüística i l'anàlisi de discurs, és a dir, 
la utilització que fan altres disciplines, com la sociologia, de la terminologia, els 
conceptes i els pressupostos de la lingüística. 

1) L'anàlisi del discurs no es limita a les estructures de llenguatge. Les 
estructures de llenguatge necessàriament expressen o assenyalen diversos 
significats «subjacents», opinions o ideologies. A fi de reconèixer, 
reconstruir, aquestes unitats de significació que constitueixen el sentit, en 
l'anàlisi del discurs és imprescindible efectuar l'anàlisi del text en relació 
amb el context cognitiu, social, polític i cultural. 

2) L'anàlisi del discurs desborda el del llenguatge. Tots els òrgans serveixen 
per a crear un llenguatge: la mímica, les llàgrimes són una forma 
discursiva. Donen informació, i a través de l'observació es pot reconstruir 
l'estructura, el sistema de signes. 

3) L'anàlisi de discurs utilitza el llenguatge per a definir tots els altres 
materials d'anàlisis. L'anàlisi de discurs utilitza els instruments 
conceptuals de la lingüística perquè el llenguatge apareix com l'equivalent 
general dels intercanvis de significants. A la manera de sistema i lògica 
de les significacions; tots els significants expressen el seu valor en el 
llenguatge.

4) En l'anàlisi de discurs, la comunicació no té per què implicar 
intencionalitat. Es poden produir discursos no desitjats (en una entrevista 
pot aparèixer un discurs no desitjat per l'entrevistat). D'altra banda, pot no 
ser generat per a la comunicació, per exemple, el discurs de la censura és 
produït sobre allò que no es desitja que es comunique. 

Pizarro (citat per Valles, 1997) parla de les relacions entre lingüística i ciències 
socials. Per a la lingüística el llenguatge és l'objecte d'investigació, es val del 
sentit per a entendre les regles del discurs. No obstant això, per a les ciències 
socials el llenguatge és l'instrument per a accedir a l'objecte (el sentit), i es val del 
discurs per a accedir-hi. Valles (1997:370) selecciona tres de les consideracions 
finals en què Pizarro destaca tres preocupacions de l'anàlisi del discurs no 
arreplegades en la lingüística: a) aquesta no s'ha preocupat de la performance, en 
termes de Saussure de la «parla» dels subjectes; b) la posició dels diferents 
individus en les xarxes socials determinen el significat dels missatges; i c) que 
tota producció, inclosa la de la parla, és una relació social. 

Per altra banda, el discurs es defineix pel seu caràcter social en la producció de 
signes, i així queden exclosos els no socials: la comunicació dels dofins no és un 
discurs; el que els científics diuen sobre això, sí. Una muntanya no és un text, 
però la pedrera, sí: parla de la relació entre home i el medi natural. 

Tot sistema de signes dóna informació sobre relacions socials, normes, 
comportaments, etc. L'anàlisi de discurs intenta descodificar aquest sistema 
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(aquesta llengua) sobre els productes socials entesos com a pràctiques 
significants, i extraure’n el sentit. Per això, és important el concepte 
d’«estructura». Una estructura pot definir-se com la totalitat d'elements 
constitutius d'un objecte, que estan relacionats amb unes lleis de composició, 
transformació i autorregulació que caracteritzen aquest objecte com un sistema de 
relacions. La modificació d'un dels elements canviaria les relacions que té amb els 
altres i amb el tot. Es pot aplicar aquest concepte a altres camps del saber 
diferents de la lingüística com ja indicava Saussure (1987: 32) perquè la llengua 
és un sistema de signes que expressen idees, i per això és comparable a 
l'escriptura, a l'alfabet dels sordmuts, als ritus simbòlics, a les formes de cortesia, 
als senyals militars, etc.  

Des d'aquesta perspectiva estructuralista, l'anàlisi de discurs també es podria 
veure com el descobriment de la forma d'articular els significants pròpia d'una 
societat (o un determinat grup) sobre un determinat tòpic. Aquesta articulació 
serveix als membres d'aquesta societat per a armar i desenvolupar tot el que en 
aquesta societat és «pot dir» sobre el tema.  

Una bona anàlisi ha d'orientar-se al descobriment dels codis i de l'estructura del 
discurs social referent a la qüestió estudiada. La generalització dels resultats de 
l'anàlisi ve determinada pel fet que la societat parla per boca dels individus. El 
gran avantatge del sistema de la llengua és que els signes són vehicles de 
sentiments i emocions, d'objectes i desitjos. Però l'anàlisi de discurs no s'ha 
d'entendre com a anàlisi morfològica o estilística,  «sinó que ha d'entendre el 
discurs com una activitat, un procés que expressa en un pla significant, mitjançant 
un sistema de signes i de regles de composició d'aquests signes, l'articulació d'un 
sentit —és a dir, una actitud i una finalitat humanes— a una referència o realitat 
extralingüística desingnada» (Alonso, 1998:208). L'anàlisi del discurs es pregunta 
el que fa i cerca la gent quan utilitza el llenguatge; investiga regularitats socials i 
no «lleis» formals.

L'anàlisi de discurs té, si considerem els tres tipus de relacions existents en els 
signes, sobre tot una dimensió pragmàtica. L'estudi dels signes es pot dur a terme 
a partir de tres tipus de relacions que indica Pierce: les relacions que s'estableixen 
entre uns signes amb altres (la sintaxi), les relacions entre els signes i el referent 
expressat per ells (la semàntica), i la relació entre els signes amb el subjecte que 
els utilitza (pragmàtica). És per això que «l'analista del discurs tracta el seu corpus 
com el registre (text) d'un procés dinàmic en el qual el parlant/escriptor utilitza el 
llenguatge com a instrument de comunicació en un context per a expressar 
significats i fer efectives les seues intencions (discurs). Treballant amb aquestes 
dades, l'analista intenta descriure les regularitats oposades en les realitzacions 
lingüístiques que empra la gent per a comunicar aquests significats i intencions» 
(Brown i Yule en Alonso, 1998: 209). Es tracta d'una anàlisi pragmàtica del text i 
de la situació social —macro i micro— que l’ha generat. 

Abundant en aquesta dimensió pragmàtica, Martín Criado (1991: 209) assenyala 
alguns passos que s'han de dur a terme per a dur a terme una anàlisi de discurs: 

1) Descripció i anàlisi dels jocs de llenguatge produïts en el discurs, amb el 
propòsit d'identificar «els marcs mitjançant els quals s'ha construït el 
sentit, la referència»: un exemple pot ser el del quadrat semiòtic o les 
oposicions binàries (vegeu l’apartat sobre exposició de la teoria). 



144 Tècniques qualitatives d’investigació 

2) Relació del discurs amb les seues condicions de producció: en la situació 
concreta (per exemple, en el grup de discussió), en la posició en l'espai 
social dels enunciadors (classe social, edat, gènere, professió) i amb la 
seua posició en l'espai ideològic del tema objecte d'anàlisi (amb les lluites 
que els diversos grups socials mantenen entorn del tema d'investigació). 

9.5 Interpretació i teoria 

L'anàlisi qualitativa es du a terme en dues operacions que poden ser simultànies. 
La primera consisteix a identificar el significat del discurs (interpretació) per a, en 
un moviment posterior, elaborar models que en recuperen el sentit. Per a fer 
l'anàlisi de discurs l'investigador s'enfronta amb una massa enorme de dades que 
ha de reduir a la unitat (l'exercici sintètic de l'elaboració d'un model explicatiu). 
Aquesta unitat només pot ser generada mitjançant la intuïció, però aqueixa 
intuïció ha de poder ser validada.  

Això planteja dos problemes: com apareixen les regles en la conducta de 
l'investigador (com les intueix); i com passa de l'evidència subjectiva al 
coneixement objectiu (Ibáñez, 1979).  Per al primer podem recolzar-nos en la 
retòrica i la psicoanàlisi com a models que ajuden a recuperar-ne el sentit; per al 
segon s'ha de recórrer als controls de la investigació. 

Parlar d'interpretació és parlar de recuperació del sentit (saber de què s'està 
parlant, vincular el discurs en la seua dimensió pragmàtica amb els subjectes).    
El que ocorre és que el sentit no ha estat definit de manera clara i unívoca. El 
sentit és allò solament traduïble a la «interpretació correcta». Abril (1994:427) 
afirma que la paraula «sentit» fa referència als motius immediats de les accions 
(«quin sentit té que no vingues al cinema?») o als «efectes de sentit» particulars 
(«ho va dir en un sentit conciliador/irònic/figurat, etc.»). En altres ocasions es 
revesteix de gravetat ontològica i teleològica: «el sentit de la vida», «de la 
història...». La semiòtica reconeix que el sentit, del que pretén ocupar-se, és 
«indefinible».  

Seguint les consideracions d'Abril sobre el sentit, aquest «no és una dada sinó una 
construcció social i, més precisament, comunicativa o dialògica: no es tracta d'un 
objecte sinó del procés mateix en el qual la relació intersubjetiva s'objectiva i 
expressa» (Abril, 1994). De tal manera que es defineix l'anàlisi semiòtica com 
l'estudi de la producció, circulació i interpretació del sentit en contextos 
enunciatius determinats. Hi ha dues disciplines, la retòrica i el psicoanàlisi, que 
ofereixen explicacions a la manera que operen els desplaçaments de sentit.

9.6. El paper de la intuïció

En la interpretació, el problema central és identificar el que realment signifiquen 
els signes (els significants, el contingut manifest). La interpretació no produeix 
conclusions definitives: en l'anàlisi es produeix una segona interpretació que pot, 
fins i tot, obligar a revisar les interpretacions prèvies. En l'anàlisi, en l'exercici de 
construcció d'un sistema coherent que done informació del sentit de les dades, 
poden aparèixer noves idees sobre elements del discurs que en primera instància 
no semblaven rellevants. Per això, l'anàlisi és simultània a la interpretació. 
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Alaminos (1999:71) fa una analogia entre el procés d'anàlisi i el procés de 
construcció d'un trencaclosques: «és una mica equivalent a barrejar en una caixa 
peces provinents de diferents trencaclosques,  i seleccionar aquelles que semblen 
equivalents, útils per a formar una imatge completa. En el procés de construcció 
del trencaclosques pot apreciar-se la importància de peces que, trobant-se en la 
caixa, no van ser seleccionades (...) en aquest procés poden reconèixer-se la 
funció d'altres peces que no van ser reconegudes en la fase més intuïtiva».11

Alguns han vist, en l'anàlisi qualitativa, una forma d'operar que no es correspon ni 
amb el model deductiu, ni amb l'inductiu. La intuïció estaria directament 
relacionada amb el que Pierce va anomenar «pensament abductiu» Es referia a un 
procés d'inferència basat en la formació d'hipòtesis concretes per a explicar fets 
concrets. Això fa que l'anàlisi qualitativa es base en un model proper al mètode 
detectivesc de Sherlock Holmes, ja que en els textos no se cerquen els resultats 
d'un model explicatiu abstracte, sinó indicis, presos com a petjades 
simptomàtiques que ens permeten revelar i interpretar fenòmens socials (Alonso, 
1998: 211).  

La interpretació, per tant, és un art, mogut tant pel saber acumulat sobre el 
problema d'investigació com per la intuïció. Aquesta, a més, orienta la 
investigació qualitativa: diu a l'investigador què cercar i on. 

L'anàlisi qualitativa, llavors, és un procés de construcció; una elaboració de 
l'analista més extensa que la interpretació, en què es reconstrueix el sentit existent 
de forma fragmentada. Atès l'important paper de la intuïció en la interpretació de 
l'anàlisi qualitativa, formalitzar tot el procés d'anàlisi no és una tasca fàcil. Hi ha 
el risc de la sobreinterpretació. Aquesta es produeix quan l'anàlisi de discurs 
excedeix el que és demostrable des del material discursiu. L'excés es pot produir 
per modelar el que no està present en les nostres dades, o per excés d'imaginació, 
a l'atribuir a un terme una potència interpretativa no protegida pels altres termes. 
Per això, no n'hi ha prou a analitzar, després s'ha d'argumentar mitjançant cites 
que les dades contenen latentment l'estructura que explicitem. La cita té un 
caràcter demostratiu, d'evidència. Com més gran siga el nombre de cites coherents 
amb l'estructura plantejada, major fiabilitat i validesa tindrà l'anàlisi. 

9.7 El control en la investigació qualitativa 

Valles (1997) distingeix tres fonts de control de la investigació: credibilitat, 
transferibilitat i dependència. Ruiz Olabuénaga (1999:106-108) afegeix un més, el 
de confirmabilitat. 

La credibilitat d'un estudi qualitatiu té com a objectiu vigilar la interpretació 
arbitrària de les dades. Es relaciona amb l'ús que s'haja fet d'un conjunt de 
recursos tècnics (durada i intensitat de l'observació, documentació escrita i visual 
del context; discussions amb col·legues, revisions d'informació i interpretació amb 
les persones estudiades, recórrer a diferents tècniques i fonts de dades).  

La transferibilitat es relaciona amb el grau d'aplicabilitat (en el sentit de 
generalització) dels resultats. S'assoleix en els procediments de mostreig 

                                                     
11 De nou, consulteu el capítol 2: tot el que fa referència als processos de conceptualització. 
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qualitatiu (s'ha de veure si els subjectes analitzats són representatius de l'univers 
al qual poden estendre's els resultats).  

La dependència es fa operativa mitjançant algun tipus d'auditoria externa. Per a 
fer-ho, s'ha de facilitar la documentació que faça possible una inspecció del treball 
(guions d'entrevista, transcripcions, notes, motius i tipus de decisió adoptats en el 
desenvolupament de l'estudi).  

Ruiz Olabuénaga relaciona el criteri de confirmabilitat amb la neutralitat de 
l'investigador en les seues interpretacions. Si el criteri de credibilitat intenta 
suprimir la subjectivitat (interpretacions arbitràries o interpretacions dels 
mateixos actors), la confirmabilitat apunta cap als riscos d'interpretacions 
excessivament personals (prejudicis o interessos particulars de l'investigador). 

Per a Alaminos (1999), l'anàlisi de discurs està directament relacionat amb dos 
aspectes centrals que tenen a veure amb el control de la investigació: la fiabilitat i 
la validesa.

La fiabilitat expressa la necessitat d'estabilitat en el discurs, en la seua 
homogeneïtat i en la seua diversitat. Es tracta d'una estabilitat espacial. Per això, 
s'ha de considerar la variabilitat del discurs i la selecció de la font del discurs, en 
el sentit de mostra. Diferents mostres condueixen a diferents registres lingüístics. 
Aquest procés suposa una restricció en la interpretació perquè normalment en la 
investigació social la producció de discursos s'orienta a determinats segments 
socials específics: joves, mestresses, classe mitjana.  

Per a assegurar-ne la variabilitat, Ibáñez advoca per la inclusió dels discursos 
emergents, minoritaris, en la investigació qualitativa ja que, a diferència de la 
perspectiva quantitativa, no se cerca la normalitat en la distribució. La fiabilitat, 
seguint Alaminos (1999: 14), «expressa la possibilitat de generar paral·lelament 
discursos que expressen els mateixos móns. Per això, la selecció de conjunts 
equivalents ha de conduir a interpretacions i anàlisis equivalents». El mostreig 
intencional (selecció de casos rics en informació) que obeeix al problema que 
volem investigar, permet la generalització de l'anàlisi a tota la societat, perquè ha 
estat representada en el nivell discursiu, i aquesta característica es reflecteix en 
l'indicador de saturació de la informació. Una investigació qualitativa deixa 
d'arreplegar dades quan el discurs es torna redundant; nous casos no introdueixen 
informació nova. La redundància aporta fiabilitat a la informació que s'havia 
arreplegat prèviament.  

La validesa implica la relació entre significats i significants, i apunta directament 
a la interpretació. Per a descobrir el sentit del discurs s'ha de tenir consciència del 
caràcter multisèmic del signe, en el sentit que a un significant poden correspondre 
diversos significats. En un discurs denotatiu cada signe implica un sentit i 
solament un. La denotació expressa la relació que s'estableix entre un signe 
lingüístic (la paraula) i el seu referent o denotatum (Alaminos, 1999: 26). Aquest 
significat únic, primer, objectiu i estable, definit en el diccionari, permet establir 
aquesta relació directa.  
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9.8 Psicoanàlisi i retòrica

Però l'anàlisi de discurs s'obri a la dimensió connotativa del llenguatge. La noció 
de connotació designa la capacitat que tenen els signes del llenguatge de rebre 
nous significats. El primer sistema de significació denotativa funciona com a 
significant d'un segon sistema de significació, el de la connotació. La connotació 
ofereix possibilitats dinàmiques al sentit dins d'un discurs, de tal manera que es 
comunica molt més de l'explícit.  

La connotació és essencial per a captar el discurs. Saber del que s'està tractant en 
una conversa i no del que s'està parlant. La retòrica és la branca especialitzada de 
la lingüística que s'ha encarregat d'estudiar els desplaçaments de sentit produïts 
per les anomenades «figures retòriques». La metàfora, l'al·legoria, el símbol, etc. 
es basen en aqueixa dimensió connotativa del llenguatge.  

Per a les associacions, els desplaçaments de sentit, la connotació utilitza elements 
d'altres camps semàntics. Per a recuperar el sentit l'analista ha d'estar molt versat 
en el camp, matèria, problema que està tractant. Això li permetrà accedir als punts 
poc clars del discurs (aquells que per altra banda en moltes ocasions són els més 
significatius), descobrir claus d'interpretació i saber «de què s'està parlant». Estar 
familiaritzat amb el codi o parla comuna restringida del grup és una altra de les 
qüestions que en els treballs a través d’observació participant té una gran 
importància.  

En moltes ocasions, en el procés d’interpretació i anàlisi, l'investigador utilitza els 
diccionaris de símbols, d'ús de la llengua, de sinònims i, fins i tot, etimològics per 
a descobrir les claus d'estructuració del discurs; el significat, la connotació 
d'aspectes en aparença incoherents de la parla dels subjectes, perquè en el fons hi 
ha un substrat cultural que serveix de font, de sistema productor de significats 
socials.

Hi ha Existeixen certs temes sobre els quals discorre una entrevista o un grup de 
discussió que poden fer menys transparent el discurs, sobretot aquells sobre els 
quals hi ha prescripcions socials (culturals, morals) com pot passar quan es 
tracten: relacions socials, ginecologia, homosexualitat, drogaaddicció, malaltia, 
mort. El parlant pot sentir-se molest o incòmode en el seu desenvolupament. Com 
va detectar el psicoanàlisi, en aquestes situacions els discursos es tornen en 
aparença incoherents, per l'actuació de certs mecanismes de defensa. Tal com 
ocorre en el somni, on l'acció de la censura fa del contingut d’aquest un absurd; 
en la parla comuna es produeixen situacions similars.  

Els efectes retòrics produeixen alteracions en les manifestacions i organització del 
discurs. Els «tropos» tenen una gran importància perquè són els artífexs dels 
desplaçaments de sentit. Els tropos més significatius són la metàfora i la 
metonímia. 

La metàfora consisteix a designar una realitat amb el nom d'una altra que manté 
alguna relació de semblança. En la metàfora s'empra l'analogia en el sentit 
d'equivalència en les identitats. Un tipus de metàfora és el símil, en què s'empra 
una comparança del tipus «és» o «és com». En les entrevistes i en els grups de 
discussió, el símil apareix vinculat als exemples i anècdotes dels participants: 
«açò és com», «igual que», «tan», «se sembla a», «és el mateix que». 
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La metonímia és una figura que empra una associació per a invocar una idea o 
objecte. En la metonímia se substitueix el nom per un altre articulat per associació 
cultural. Segons Jakobson la metonímia substitueix un terme per un altre basant-
se en relacions de contigüitat (causalitat, procedència, successió) existents entre 
els significats d'ambdós termes. Designar una causa pel seu efecte o al revés, 
designar l'objecte per la seua procedència espacial o temporal, etc. Mentre en la 
metonímia hi ha una contigüitat d'ordre sintàctic entre els termes; en la metàfora 
el que relaciona els termes és la semblança. Un tipus de metonímia apareix molt 
freqüent en els discursos és el cas de la sinècdoque, en què el tot és substituït per 
la part, o la part pel tot. La contigüitat ací és evident, però en algunes altres 
formes és la substitució del contingut pel continent, l'objecte per la matèria que 
està fet, etc. 

Aquells que han estudiat aquests dos tropos i les seues relacions amb d'altres afins 
(comparança, sinècdoque, símil, símbol i sinestèsia) troben algunes claus sobre 
les motivacions per les quals sorgeixen, més enllà del mer adorn. Le Guern  
observa que la metàfora té les seues fonts en la funció conativa del llenguatge. 
Cerca, sobretot, commoure: «la metàfora serveix per a manifestar una emoció o 
un sentiment, que intenta siguen compartits» (Le Guern, citat per Alaminos, 
1999). La metonímia, encara que és utilitzada moltes vegades sense que l'emissor 
ni el receptor tinguen consciència del seu ús, té relació amb la «mandra 
lingüística», en el sentit de tendència al menor esforç, però també per a trobar 
noves paraules a nous objectes sense nom. En aquest exercici desenvolupa la 
funció referencial del llenguatge «superposant a la designació de la realitat 
descrita una informació sobre la forma especial que el parlant concep aquesta 
realitat».  

Les figures retòriques estan molt relacionades amb la persuasió i els canvis de 
significats per a produir commoció en la recepció. L'analista ha d'estar atent a la 
utilització per part del parlant d'aquestes figures retòriques i moltes altres: ironia, 
perífrasi (molt usades per a eludir temes desagradables), la hipèrbole, l'al·legoria, 
les onomatopeies, etc. Això el permetrà captar el veritable significat de les 
declaracions verbals dels subjectes i accedir a qüestions latents que apareixen 
cobertes pel contingut manifest.  

En l'assumpte dels desplaçaments de sentit tenim també les aportacions de la 
psicoanàlisi. De fet, les figures retòriques són introduïdes en les escoles 
psicoanalítiques, com observa Alaminos (1999) en la intersecció que fa Lacan 
entre psicoanàlisi i llenguatge, s'assumeix que l'inconscient humà «està estructurat 
com un llenguatge».   

Per altra banda, en l'elaboració del somni (en termes de Freud, el procés de 
transformació del contingut latent en contingut manifest —allò que es recorda—) 
té una gran importància considerar-la com un text: la forma d'elaboració del 
somni es manifesta en la seua retòrica. 

Fent una analogia, el text amb el qual treballa l'anàlisi de discurs és el contingut 
manifest, i l'analista haurà d'operar en direcció contrària: transformar el contingut 
manifest en contingut latent per a trobar-ne el sentit: «i així distingirem el somni, 
tal com apareix en el nostre record, del material corresponent trobat mitjançant 
l'anàlisi, i denominarem al primer contingut manifest del somni, i al segon (...) 
contingut latent d'aquest (...) El procés de la conversió del contingut latent en 
manifest el denominarem elaboració del somni (Traumarbeit), sent l'anàlisi la 
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labor contrària que ja coneixem i que porta a terme la transformació oposada» 
(Freud, 1974:26). 

La psicoanàlisi ofereix diverses idees útils pel que fa als problemes de 
significació: com es relacionen els significants amb els significats. La presència o 
absència d'alguna cosa, parlar o no voler parlar d'un tema són indicadors 
interessants de les possibles dinàmiques que la significació adopta en la generació 
d'un discurs. Des del punt de vista de la psicoanàlisi és la censura la que 
restringeix l'accés dels desitjos inconscients i les formacions que en deriven, al 
sistema preconsciente-conscient. Seguint a Laplanche (citat per Alaminos, 1999) 
podem considerar els següents mecanismes de defensa: 

L'aïllament consisteix a aïllar un pensament o un comportament de tal 
forma que es trenquen les connexions que té amb altres pensaments o 
amb la resta de l'existència del subjecte. Les pauses, per exemple, 
produeixen un hiat en la successió temporal de pensaments o actes.  

L’ambivalència és un sentiment simultani d'amor i d'odi, d'atracció i 
repulsió cap a una persona o objecte. L’ambivalència representaria un 
conflicte que el subjecte no pot resoldre. «Pot emprar-se per a designar 
els actes i sentiments que resulten d'un conflicte defensiu que intervenen 
motivacions incompatibles; atès que el que resulta agradable per a un 
sistema és desagradable per a un altre» (Laplanche, citat per Alaminos, 
1999).

El desplaçament consisteix que l'accent, l'interès, la intensitat d'una 
representació pot desprendre's d'aquesta per a passar a altres 
representacions originalment poc intenses, encara que lligades a la 
primera per una cadena associativa. Ací cobra importància la relació que 
té amb la retòrica, en concret amb la metonímia i la metàfora; i amb els 
dos pols fonamentals del llenguatge. Segons Jakobson, el desplaçament 
relacionat amb la metonímia implica una relació per contigüitat, mentre 
que el simbolisme correspondria a la dimensió metafòrica, en què 
l'associació es fa per semblança. 

La identificació consisteix en el desig de ser com algú o alguna cosa en 
algun aspecte de pensament o comportament. El concepte presenta una 
gran varietat de formes i processos de manifestació i elaboració. 
Fenòmens com la imitació, la formació de la personalitat, els llaços 
afectius, la recerca de substitutius a manques tenen relació amb la 
identificació.

La negació consisteix a defugir acceptar la realitat d'alguna cosa que 
genera ansietat, bloquejant-la en la consciència o reformulant-la en termes 
d'explicacions fantasioses. 

La projecció consisteix a negar qualsevol sentiment negatiu o hostil i 
atribuir-lo als altres. Es tracta d'una operació per mitjà de la qual el 
subjecte expulsa de si i localitza en l'altre qualitats, sentiments, desitjos, 
fins i tot «objectes», que no reconeix o que rebutja en si mateixos. 
Exemples serien «els altres sí que són racistes», la superstició, etc. 

La racionalització consisteix a argumentar motius racionals i lògics per a 
justificar comportaments generats per motius irracionals i inconscients. 
Així, el subjecte pot donar una explicació coherent o acceptable des del 
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punt de vista moral sobre un sentiment, idea, actitud els motius de la qual 
no percep. 

Aquests i molts altres processos tractats en la psicoanàlisi constitueixen un 
bagatge molt valuós per a l'anàlisi dels discursos socials que versen sobre temes 
tabú o conflictius. La detecció dels mecanismes de defensa juntament amb els 
efectes retòrics ajuden a la interpretació dels discursos, a la detecció del sentit 
dels informes verbals obtinguts mitjançant entrevistes o grups de discussió. 

9.9 Parsimònia i abast

Es tracta de dos criteris que cal seguir a l'hora d'establir un model explicatiu o 
teoria sobre un determinat fenomen.  

Parsimònia. Es tracta de fer màxima l'explicació i la comprensió d'un fenomen 
amb el mínim de conceptes i formulacions. Per a fer-ho, s'han de reduir el nombre 
de categories (mitjançant la fusió o l'eliminació) i realitzar una codificació 
selectiva. Se cerca el que s’anomenen les categories centrals, amb la finalitat de 
focalitzar la teoria i integrar-la al màxim (en els seus conceptes, definicions, 
propietats, etc.). Aquest procés es denomina «codificació selectiva». Aquesta 
codificació selectiva, de fet, va desenvolupant-se durant tot el procés i les 
categories centrals produïdes són molt útils tant per a l'anàlisi com per a la 
realització dels mostrejos teòrics i recollida de noves dades. 

Abast de la teoria. Es tracta del seu poder de generalització. L'investigador ha 
d'ampliar el camp d'aplicació de la teoria sense deslligar-se de la base empírica. 
Per exemple, del consum de la marca A del producte B; a totes les marques de 
productes B o similars. 

9.10 Exposició de la teoria i informe

En l'anàlisi de discurs es duen a terme dues operacions, una analítica i una altra 
sintètica. L'anàlisi es correspon amb la fragmentació de les dades (cites, 
categories) mentre que la síntesi unifica. Aquesta unitat es tradueix en la 
representació del principal descobriment en un esquema explicatiu. Alguns 
exemples d'esquemes utilitzats en l'anàlisi de discurs s'exposen a continuació: 

Les oposicions binàries 
El procediment més eficaç per a recuperar el sentit d'un signe parteix de 
reconstruir el seu contingut mitjançant l'anàlisi de la seua relació amb altres 
signes. En els camps semàntics és on es pot observar les relacions d'associació 
semàntica entre significats: grups de termes les relacions recíproques dels quals 
poden demostrar que constitueixen una estructura. Per a fer-ho, s'han de dur a 
terme dues tasques: delimitar el camp semàntic per a revelar la seua existència; i 
determinar les condicions de pertinença de diferents significats mitjançant 
l’explicitació de l'estructura relacional que els agrupa. 

Una forma habitual d'estructura camps semàntics és partir de la noció de polaritat. 
Es pot seguir l'oposició binària com l'operació humana bàsica de produir sentit, 
d'ací deriven les següents estratègies (Alaminos, 1999): 
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Antinòmia: contradicció entre dues coses (mascle-femella, dia-nit); 

Incompatibilitat: quan dos significats no poden coexistir o harmonitzar 
entre si: roig-verd, amor platònic-orgia, net-brut);  

Antecedent-conseqüent: quan un significat precedeix l'aparició d'un altre 
(aprendre-saber, crim-càstig, afronta-venjança);  

Inversa: accions que poden efectuar-se en dos sentits (comprar-vendre, 
anar-tornar).

Un exemple d'oposicions binàries és el que mostra el discurs del prejudici 
sobre la SIDA en els inicis del coneixement de l'opinió pública sobre la 
malaltia (Conde, 1994: 109). 

Quadre 9.1. Parells dicotòmics sobre la SIDA  
NOSALTRES ELLS 

BONS DOLENTS 
SA MALALT 

VIDA MORT 
INDIVIDU SA I INTEGRAT INDIVIDU «DESORDENAT» I 

MARGINAL 

SOCIETAT «NORMAL» GRUPS DE RISC «MARGINALS» 
RELACIONS «SANES» I «NORMALS» PRÀCTIQUES «DESVIADES» I «NO 

NATURALS» 
«EL MEU» ENTORN QUOTIDIÀ «EL SEU» ENTORN QUOTIDIÀ 

Font: Conde, 1994 

També, es pot arribar a síntesis realitzades a partir d'un encreuament entre dos o 
més oposicions binàries. En Alaminos i Penalva (1998) apareixen quatre 
oposicions sobre el discurs dels votants indecisos al voltant de la política i els 
polítics: el contrast entre el ser i l'haver de ser, entre el valor simbòlic i el valor 
pragmàtic d'un polític, entre els principis de vocació i professió en l'activitat 
política, i el seu contrari en la realitat: la oposició entre afició i ocupació. 
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Figures 9.2. i 9.3. Discursos sobre els polítics 
(l’haver de ser)

VOCACIÓ 
Dedicació als altres 

Servei 
Acords   Honestedat 

Concert   Identitat 
Conciliar   Caràcter 

Temperament 
   Claredat d'idees 
   Senzillesa 
   Carisma 

Valor pragmàtic 
Utilitat 

Valor simbòlic 
Representació d'idees 

Lideratge    
Experiència   Representació en 

Efectivitat   la vida pública 
Realització Saber posar 

Qualificació   Imatge 
Preparació   Saber parlar 

Gestió    

PROFESSIÓ 
Ofici

Discurs sobre els polítics (el ser)

Font: Alaminos i Penalva, 1998

AFICIÓ
Veure’s desbordat pels problemes, dir 

vaguetats, prometre l'impossible

«“Chaquetero» Prepotència
Transfuguisme Supèrbia

Pactisme Frivolitat
Persona Personalitat Traïció a les idees

Interès particular Clientelisme

Prometre  allò que se sap que 
no es complirà

Artificialitat

Falta de qualificació Simulació
Aprenentatge Personatge Intèrpret Semblar i no ser

Utilització d'argots
Obscurantisme

OCUPACIÓ
Viure de la política

Aïllament
Casta

Servir-se d'una ocupació pública
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El quadrat semiòtic 

D'altra banda, el quadre semiòtic és una altra aplicació de l'anàlisi semiòtica a 
l'anàlisi de discurs. Aquest es defineix com «una representació de les relacions 
entre els trets distintius d'una categoria semàntica. Els termes d'un eix semàntic, 
en relació de contrarietat mútua, apareixen també contraposats per contradicció 
als termes negatius corresponents» (Delgado i Gutiérrez, 1995: 612).  

En Floch (1993) apareixen diverses aplicacions del quadre semiòtic, en el qual 
mereix la pena destacar-ne dues. Una referida als discursos sobre les grans 
superfícies (a través d'entrevistes, vegeu la figura 9.4.), i l'altre sobre els hàbits 
dels passatgers del metro de París, fet a partir de la utilització de tècniques 
d'observació. Un altre exemple d'utilització del quadre semiòtic es pot observar en 
Imbert (1994) per a l'anàlisi del discurs polític. Finalment, reproduïm ací l'anàlisi 
dels discursos sobre la guerra de Kosovo (figura 9.5.). 
Figura 9.4. Quadrat semiòtic. Discursos sobre les grans superfícies comercials 

(Floch, 1993)  

«Trobar el producte, de pressa, de qualitat suficient, 
sempre en la mateixa secció» 
«Per què creu que un va a un hipermercat, sinó per 
a reduir el factor temps? per què no fer un 
hipermercat en el qual s'anara encara més de pressa. 
Es farien pàrquings de pisos, per a fer l'espai més 
compacte, per a estar encara més prop dels 
productes. Amb els sistemes de pujades i de 
baixades per als carrets; seria molt eficaç» 

«M'agrada trobar-me en un ambient 
de talla humana i no en un ambient 
immens, desmesurat...” 
«En els hipermercats d'avui no hi ha 
convivalitat. Aquest terme m'agrada 
molt. Cal tenir ganes d'anar-hi». 
«Aquest no és el meu cas avui, vaig 
per necessitat. En el meu hipermercat 
convival hauria, en ple centre, un lloc 
en el qual asseure's, discutir, menjar 
creps»

«El meu marit no té res a veure amb què hi haja 
adornaments i convivalidad... El que veu és la seua 
cartera. Mira la qualitat del producte i el preu.» 
«Jo no vull exotisme ni un vell llogaret; el que vull 
és que es puga localitzar els treballadors de 
l'hipermercat per a demanar-los informacions quan 
és necessari, i que res em moleste per a anar de 
pressa.» 

«Primer faig la part utilitària i després 
me’n concedisc un poc més: vaig a 
ressagar-me a la secció de llibres.» 
«Cal tenir ganes d'anar-hi (a 
l'hipermercat), sentir-se com a casa i 
tenir una mica a fer que omplir el 
carret amb el que es necessita.» 

PRÀCTIC 

CRÍTIC 

UTÒPIC 

LÚDIC 

El  «currant» 

El  «convival» El  «ronsa» 

L’«estalviador» 

 Font: Floch, 1993 
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Figura 9.5. Quadrat semiòtic. Els discursos de la guerra de Kosovo 
Haver de fer 

Acció bèl·lica (discurs bel·licista 
dels mitjans, «destinador» vegeu 
quadre 9.2) 
Valoració de l'acció bèl·lica, 
reclamació de la invasió 
terrestre

Prescripció 

Haver de no fer 
Valoració de la no-
intervenció (pacifisme) 

Prohibició

No haver de no fer 

Valoració de la no no-
intervenció  
(S'ha de fer alguna cosa, la 
situació és insostenible) 
Pacifisme moderat o reconvertit 
(Cohn-Benedit) 
Autorització 

Permissivitat

No haver de fer 

Valoració de la no-acció 
bèl·lica (Rússia, ONU) 
No obligatori 

Facultativitat

Font: Penalva i Mateo (2002)

L'anàlisi narrativa 

Dins de l'anàlisi de discurs també podem, igual que el quadre semiòtic, introduir 
una modalitat d'anàlisi estructural: l'anàlisi narrativa. L'anàlisi narrativa resulta 
molt útil per a descriure, detectar, comprendre com els actors socials entenen o 
donen significat als processos. 

Des de fa algunes dècades els estudis sobre comunicació de masses han assumit la 
importància de les pautes culturals a l'hora d'elaborar els continguts informatius, 
així com la seua recepció. Es descobreix que els processos de seleccionar i 
excloure temàtiques, d'atorgar major importància a certs esdeveniments i la 
tendència a la dramatització, són mostres del paral·lelisme que hi ha entre les 
històries narrades i els mites culturals. L'eficàcia de les estructures narratives i 
simbòliques radica en la seua funció d'instrument per a introduir els valors i 
normes que serveixen de base per a la formació de les creences i per a la 
construcció de la realitat. 
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L'anàlisi narrativa permet l'elaboració de models: models de personatges 
narratius, de trames i d'oposicions. No serveix solament per a ajudar a accedir al 
significat contingut en l'esquema narratiu, sinó també a detectar les implicacions 
quant als efectes ideològics. També la narrativa es pot entendre com una forma 
d'organitzar i conèixer el món.  

L'anàlisi narrativa parteix de Propp, la perfecciona Levi-Strauss i Greimas,12 i 
tracta d'identificar els rols, funcions i oposicions binàries que proporcionen 
l'armadura del text. La primera formulació de Propp, en el seu estudi sobre les 
regularitats narratives en el conte, assenyala el desenvolupament seqüencial de la 
trama, en la qual s'han d'observar els rols (heroi, brivall, destinador, fetiller, 
ajudant, fals heroi) que són ocupats pels personatges; i les funcions, enteses com a 
actes dels diferents personatges, que fan desenvolupar-se la trama (fins a un total 
de 31). Si Propp se centra en el procés (eix sintagmàtic del relat), en què les 
funcions van des de la preparació de l'heroi fins al reconeixement públic una 
vegada superades les proves, Levi-Strauss descobrix el sistema. La seua 
aproximació paradigmàtica al relat mostra com els patrons d'oposicions que hi ha 
en la narració contribueixen al desenvolupament de la història (eixida-tornada, 
creació de la manca-liquidació de la manca, constitució del prohibit-ruptura del 
prohibit).  

En l’anàlisi del discurs, igual que ocorre en la utilització de tropos, s'ha de 
considerar l'anàlisi narrativa com a esquema útil per a la recuperació del sentit. En 
algunes entrevistes, el subjecte entrevistat pot assumir aquest esquema amb la 
finalitat de commoure, persuadir, justificar els seus actes o les seues opinions, o 
descriure un procés vital propi —com ocorre en moltes ocasions en la història de 
vida— o d'un altre subjecte o col·lectiu. 

Un aspecte essencial dins de l'esquema de Greimas és la presentació general de 
l'esquema narratiu, basat en quatre elements: contracte, a partir d'un sistema de 
valors apareix la proposició per part del destinador (dipositari d'aquests valors) 
d'un programa que ha de dur a terme el subjecte; competència: adquisició per part 
del subjecte de l'aptitud per a fer la tasca encomanada; performance: realització 
del programa; i sanció: comparança del contracte plantejat amb les accions del 
subjecte i reconeixement per part del destinador.

                                                     
12 Vegeu Penalva i Mateo (2000) 
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Quadre 9.2. Esquema narratiu de la cobertura de la guerra a Kosovo  

Font: Penalva i Mateo, 2000 

Finalment, l'anàlisi conversacional, integrada en l'anàlisi de discurs, sol associar-
se en la ciència social anglosaxona a l'anàlisi microsociològic de la conversa 
derivat de l’etnometodologia de Garfinkel i Cicourel). L'anàlisi conversacional es 
basa en la parla natural, en el llenguatge emprat per la gent en la vida quotidiana; 
incloent-hi pauses, rectificacions, l'entonació i altres propietats descurades per la 
lingüística. Pot considerar-se també estructural perquè tracta de desvetlar les 
regles i unitats bàsiques de la conversa quotidiana. 

9.11 L'informe qualitatiu 

La tasca final de tota investigació qualitativa és la captació del significat que 
l'investigador ha anat cercant a través de totes les etapes del seu treball. El resultat 
és el denominat informe final, amb el qual el transmet a un determinat tipus 
d'audiència, ja siga acadèmica o general. En la pràctica, els informes qualitatius 
tenen normalment una estructura molt flexible, en què les preferències personals 
de cada autor o el tipus de temàtica específica tractada tenen molt pes a l'hora de 
presentar els resultats. En general, es diu que l'exposició de la teoria és en molts 
casos narrativa, enfront de l’operacionalisme quantitatiu. No obstant això, a l'hora 
de transmetre en l'ensenyament la manera de presentar els resultats d'una 

Contracte Competència Performance Sanció 
Opinió pública, 
ONG, estableixen 
les bases del 
contracte: 
intervenció sense 
víctimes civils ni  
pròpies per a acabar 
amb la repressió a 
Kosovo.

Pèrdues i guanys de 
competència: 
«proves qualificants» 

Pèrdues: incapacitat de 
la  diplomàcia; danys 
col·laterals, incapacitat 
dels ajudants (UCK, 
Rússia, parlamentarisme 
europeu),
Improvisació camps de 
refugiats, desorganització 
de la tornada de 
refugiats, segrest de 
militars dels EUA, 
caiguda de l'avió espia, 
bombardeig per error de 
l'ambaixada Xinesa 
Venjança dels albanesos 
sobre els serbis de 
Kosovo. 

Guanys: consens de les 
democràcies mundials 
Incorporació de 
tecnologia per al 
bombardeig aeri sense 
víctimes pròpies. 

Prova decisiva 

Pressió militar i 
econòmica sobre 
l'estat iugoslau per 
a la consecució 
d'un acord. 
Negociació entre 
generals davant 
l’ultimatum de 
l'OTAN. 
Introducció de 
tropes a Kosovo, 
Capitulació de 
Milosevic. 

Prova glorificant 
Aclamació de les 
tropes aliades en 
l'entrada a Kosovo,  
Ressorgiment de 
l'oposició iugoslava 
a Milosevic. 
Guany d'un nou aliat 
(Rússia). 
Tornada de refugiats 
Alliberament de 
presos torturats 
Autorització del 
Consell de  
Seguretat de l'ONU 
al pla de pau. 
Anunci del Pla
Marshall per als 
Balcans
El Tribunal de 
l’Haia inicia el 
procés contra 
Milosevic (l'OTAN 
aplaudeix la decisió) 
Proves per al 
descobriment de la 
veritat (fosses). 
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investigació qualitativa, sembla convenient partir d'un esquema base que no ha de 
variar molt de l'empleat en la investigació quantitativa. A continuació, s'exposa un 
model estandarditzat d'informe en el qual s'introdueixen algunes peculiaritats per 
a adaptar-lo a la investigació qualitativa. 

9.11.1 Introducció

Ací s'han de definir els conceptes bàsics, què és el que es tractarà. Una descripció 
general del material documental, el plantejament de la investigació (per què, per a 
què l'estudi, aplicacions), revisió de la literatura (estat de la qüestió sobre el 
problema), el marc espacial i temporal de l'estudi. S'han de mostrar els objectius 
que persegueix la investigació i les possibles aplicacions (accions de política 
social, política de comunicació, disseny de nous productes, etc.) de la informació 
obtinguda. 

9.11.2 Metodologia 

Les pautes generals són les mateixes que les de l'informe quantitatiu, però ací en 
la investigació qualitativa és possible cal una exposició narrativa: s'ha d'explicar 
com ha anat creixent, formant-se el disseny: de les intuïcions als conceptes; d'ací 
a les hipòtesis emergents; les diferents direccions per les quals s'ha desenvolupat 
la investigació, fins a indicar quan i com s'acabat el treball de camp. 

Els aspectes tècnics també són importants. Les tècniques utilitzades i les fitxes 
sobre les característiques dels entrevistats (quotes, plantilla d'entrevistes, 
arquetips), dels grups (quants i qui), del grup observat (si s'ha emprat 
l'observació); i detalls de les fonts documentals analitzades. També han de ser 
assenyalades les dates, l’extensió en el temps. 

9.11.3 Resultats 

Quant als resultats, l'informe qualitatiu no ha de quedar-se en la mera dada, taula, 
gràfic: la principal tasca és traduir els informes verbals i integrar-los en un model 
explicatiu. Alguns exemples de models explicatius s'han mostrat en l'apartat 
anterior (exposició de la teoria). 

En l'exposició dels resultats s'han de col·locar epígrafs temàtics: des d'idea 
principal (el principal descobriment, sintetitzant-lo a partir d'un gràfic o diagrama) 
a les secundàries establint connexions. La seqüència d'apartats ha de ser lògica i 
natural; amb un fil argumental i sense produir discontinuïtats. 

Són molt importants les cites (els fragments de les transcripcions) que ajuden tant 
a comprendre el que es va explicant en l'informe com per a donar força i validesa 
a les interpretacions incorporades. Cada cita s'expressarà en un paràgraf sagnat, 
s'empraran cometes i s’identificarà el parlant. Això no significa col·locar el nom 
de l'entrevistat, sinó col·locar una espècie de codi que el designe (EP1, GD1a). En 
l'apartat de la metodologia s'ha d'expressar el que aquestes abreviatures 
signifiquen13.

                                                     
13 Com a exemples: EP1: Entrevista en profunditat núm.1; home entre 40 i 45 anys; empleat de 
banca; consumidor eventual de la marca X; GD1a: Grup de discussió núm. 1 participant a; i les 
seues característiques sociodemogràfiques. 
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9.11.4 Discussió i conclusions 

Ací es pot parlar de la rellevància de l'estudi, de possibles línies d'investigació 
futures. Assenyalar, per exemple, que les conclusions són elements d'inici per a 
una futura investigació quantitativa (una vegada establits el com i el perquè, es 
necessita saber el quant i l'on; quants són els individus, grups que encaixen en 
cada tipus i on es localitzen, quines característiques tenen: gènere, edat, classe 
social, grandària d'hàbitat, varietats regionals, nivell educatiu, etc.). En aquest 
apartat es pot parlar del contrast entre expectatives (objectius i hipòtesis prèvies) i 
resultats. També la seua connexió amb els resultats d'altres estudis i la utilitat de 
l'anàlisi per a la seua aplicació pràctica. 

9.12 Exercicis pràctics 

Practiqueu amb el programari informàtic Atlas-ti les transcripcions de les 
entrevistes fetes durant el curs. 

1) Nivell textual:

a) Incorporeu a la unitat hermenèutica tots els documents (entrevistes 
i fotografies) del vostre grup. Descriviu-los mitjançant comentaris. 

b) Amb la lectura del text, codifiqueu fragments de text (cites), 
posant una definició dels codis i provant tots els tipus de 
codificació (nou, in vivo, codificació automàtica, per relació). 

c) Creeu famílies (de documents, de codis...). 
d) Creeu les vostres primeres interpretacions mitjançant memos.

2) Utilitats:

a) Obteniu una relació de freqüències de codis i paraules. 
b) Creeu una matriu per a SPSS amb els codis establerts. 
c) Recupereu la informació mitjançant l’edició de diferents

informes sobre codis, citacions i comentaris. 

3) Nivell Conceptual 

a) Establiu connexions i relacions entre codis, cites vincles entre 
cites.

b) Creeu una xarxa semàntica (network) a partir de les relacions 
entre codis, i afegint-hi les cites associades. 

c) Creeu anotacions explicant el que veieu en les xarxes. 
d) Modifiqueu la xarxa introduint objectes (nòduls, relacions, codis, 

famílies) i llevant-los. 
e) Practiqueu les diferents visualitzacions de l’explorador 

d’objectes.
f) Proveu de fer diferents cerques amb l’eina d’interrogacions 

(Query tool).

4) Amb tota la informació, feu un esquema del que seria l’informe qualitatiu 
final.
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