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Resum
La campanya transmèdia Un poble bell i bo de Ferrero 
Rocher i Tele5 (Morella, Novembre 2015-Gener 2016) 
és una manifestació paradigmàtica de l’anomenada post 
publicitat. Segons aquest article, seria un error consi-
derar-la com un fet aïllat. Al contrari, s’entén millor a 
mida que la situem i la pensem en un context global.      
Un poble bell i bo té a veure tant amb els intercanvis 
econòmics com amb la riquesa cultural, i ens permet 
repensar la concepció de l’espai públic (físic i sim-
bòlic), i el nostre model de societat. Desencadena, a 
més, preguntes com aquesta: Ens hem d’avenir al fet 
que l’espai públic siga cada vegada més intensament 
un espai publicitari? Pensem-ho.

Paraules clau: Postpublicitat, espai públic, turisme, 
Morella, Ferrero Rocher.

Abstract
The transmedian campaign A beautiful and good town 
of Ferrero Rocher and Tele5 (Morella, November 
2015-January 2016) is a paradigmatic manifestation of 
the so-called post-advertising. According to this article, 
it would be wrong to consider it as an isolated event. On 
the contrary, it is better understood as we situate it and 
think it in a global context. A beautiful and good town 
has to do with both economic exchanges and cultural 
wealth, and allows us to rethink the conception of pu-
blic space (physical and symbolic), and our model of 
society. It triggers, in addition, questions like this: Do 
we have to come to the fact that the public space is in-
creasingly becoming an advertising space? Let’s think 
about it.

Key words: Post-advertising, public space, tourism, 
Morella, Ferrero Rocher.

En l’entrada “Llibertat” de Diccionari per a ociosos assegurava Joan Fuster que ens 
acostumem als sons que ens són habituals i deixem d’escoltar-los. Així sembla que els 
veïns de les cascades del Niàgara deixen d’escoltar l’estrèpit continu d’aquelles tan 
admirades caigudes d’aigua. I que les persones que treballen amb aparells molt soro-
llosos acaben acostumant-s’hi tant que s’hi insensibilitzen. Me pregunto si aquesta 
capacitat d’adaptació humana és exclusiva de l’oïda o afecta també la vista, la nostra 
mirada. Deixem de veure “coses” perquè ens hi acostumem?

Sostenia també Fuster que “correm el risc de trobar-nos en un equívoc paralitzant: 
que l’habitual se’ns aparega com a ‘normal’ i que aquesta ‘normalitat’ siga acceptada 
per nosaltres mateixos unes vegades com a bona i santa, i d’altres com a segura i in-
violable”. Passem-li “santa”, amb humor!

Tot seguint el fil de les cavil·lacions anteriors, voldria plantejar algunes preguntes 
que em permetran d’apuntar l’origen i la indagació principal d’aquest article. A saber: 
Ens estem acostumant a la presència invasiva de les marques? Som conscients que 
el món és a hores d’ara un món saturat de logos? Ens hem d’avenir al fet que l’espai 
públic siga cada vegada més intensament un espai per a les manifestacions de marca, 
un espai publicitari?
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Un poble bell i bo: aquella campanya de Ferrero Rocher
Per a qualsevol persona interessada en la comunicació publicitària, el que va ocórrer 

a Morella entre els mesos de novembre de 2015 i gener de 2016 pot considerar-se un 
fet d’interés màxim. Una ocasió única i inesperada per observar de prop l’evolució de 
les estratègies publicitàries i de l’actual narrativa de marca.

Obrim bé els ulls i les orelles: la postpublicitat ha arribat als Ports i ho ha fet a cor 
què vols. Sí, aquella campanya de Ferrero Rocher es va ajustar, pam a pam, a les noves 
tendències publicitàries. Això és: els continguts de marca (branded content), centrali-
tat del relat, màrqueting d’ambient i convivència de logos en l’espai publicitari.

Els continguts de marca (1) són una forma de col·laboració comercial que barreja, 
com bé diu el nom, els (pseudo)continguts, és a dir, els programes de ràdio o televisió 
amb la publicitat. Si bé s’ha imposat en els darrers anys, té antecedents cèlebres que 
es podrien remuntar fins al deliri de Popeye per menjar espinacs. Es diu que als anys 
trenta del segle passat, aquell personatge de ficció va aconseguir multiplicar per deu 
el consum d’espinacs als EEUU. 
Tot i que el paradigma en l’ús del 
branded content és encara avui la 
retransmissió televisiva del récord 
mundial de salt de paracaigudes de 
Fèlix Baumgartner (Mission to the 
edge of space) el dia 14 d’octubre 
de 2012, dins del projecte de pa-
trocini d’esports de risc anomenat 
Red Bull Stratos. Sembla que aquell 
salt, que durà menys de deu minuts, 
va ser vist per 170 milions de tele-
spectadors, va tindre 300 milions de 
descàrregues a Youtube i encengué 
totes les alertes d’empresaris i publi-
cistes sobre l’extraordinària eficàcia 
dels continguts de marca.

La campanya trasmèdia Un poble bell i bo de Ferrero Rocher i Tele 5 s’inscriu de 
ple en aquesta pràctica publicitària. La connexió des de Morella en un programa de 
màxima audiència per tal de veure/viure en directe l’encesa de la il·luminació pagada 
per la multinacional és un exemple inequívoc de barreja entre publicitat i programació 
televisiva per tal d’enganxar els espectadors que potser no haurien demostrat massa 
interés per un espot convencional.

La centralitat del relat és un altre punt fort de la publicitat actual. Les empreses, les 
institucions, les associacions de tot tipus s’esforcen per augmentar el seu “capital na-
rratiu”, per això construeixen amb tanta cura relats de marca. D’altres en diuen storyte-
lling. Aturem-nos unes línies en el relat proposat pels publicistes de Ferrero Rocher.

L’espai era allò que es coneix com “un marc incomparable”, el carrer En Blasc 
d’Alagó, la plaça Colom i el Pla d’Estudis. Morella convertida en paisatge d’una mar-
ca. El temps, les festes de Nadal amb tota la càrrega simbòlica i emocional que com-
porten. Per tant, temps i espai immillorables. Pel que fa al narrador, hi hagué diverses 

Figura 1. Pla d’Estudis,Morella. 12/12/2015
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veus: Jesús Vázquez i els anomenats padrins, Boris Izaguirre, Martín Berasategui i 
Ana García Siñeriz, de sobra coneguts com a personatges mediàtics. Entre les accions, 
convé remarcar-ne dues: el concurs i l’encesa de la il·luminació.

Quan l’empresa Ferrero Rocher va decidir celebrar el seu 25é aniversari buscant el 
poble més bo i bonic de l’Estat espanyol, optà per donar-li a la recerca la forma d’un 
concurs amb tres finalistes. L’estructura del relat havia de contenir, per tant, una com-
petició i un premi. Així com un guanyador -que resultà ser Morella-, i uns perdedors 
-Frigiliana (Málaga) i Torrecilla (La Rioja). Emoció i suspens assegurats. Els valors 
del relat els trobem en el propi títol de la campanya: bellesa i bondat, reforçats per un 
altre valor d’eficàcia contrastada, la solidaritat.

I els protagonistes? Aquell va ser un relat amb protagonisme coral. D’una banda els 
morellans i tota la gent de la comarca que hi van acudir el dia D, a l’hora H per poder 
ser gravats i emesos en directe per Tele5. Però, a més, tots aquells que van votar i 
difondre la campanya a través de Facebook, Twitter o Instragram. Una altra caracte-
rística de la postpublicitat -és a dir, de la publicitat que no vol semblar publicitat- és 

implicar-nos de ple en la realització 
de les seues campanyes.

Fet i fet, els participants en 
l’esdeveniment programat per Tele5 
crearen juntament amb les 170.000 
bombetes (diuen) i els centenars de 
bombons lluminosos l’ambient que 
el màrqueting necessitava. Se’n diu 
així: màrqueting d’ambient.

Hi ha encara els logos. Potser re-
cordeu que, quan a meitat dels pas-
sats anys noranta es va posar de 
moda el màrqueting amb causa lli-
gat a la cooperació, les empreses 
de qualsevol àmbit maldaven per 
realitzar alguna campanya amb una 

ONGD (Organització no governamental per al desenvolupament), per tal de compartir 
espai simbòlic gràcies a la convivència dels logos. Sabien bé que d’eixa convivència 
visual se’n derivaria la transferència de valors associada a les organitzacions. Les em-
preses buscaven que se’ls relacionara amb la solidaritat, la cooperació, l’altruisme, el 
compromís... i d’altres valors lligats a les ONGD. En la campanya Un poble bell i bo, 
el logo de Morella apareixia en la part superior, damunt del logo de Ferrero Rocher. 
Quina transferència de valors buscava Ferrero Rocher? I Morella? Quina transferència 
de valors ha implicat per a Morella aquesta relació cromàtica i simbòlica? Positius o 
negatius? De qualsevol manera, eren valors amb data de caducitat perquè aquella dis-
tinció tenia validesa només durant un any, passat el qual Ferrero Rocher va posar en 
marxa una nova campanya i trià un altre poble bell i bo. I així, any a any.

Figura 2. Anunci de la campanya Un poble bell i bo
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Enllà (o després) de l’eufòria dels números
La primera lectura que es fa sempre d’una campanya com aquesta sol ser de tipus 

econòmic. Podria resumir-la breument: Campanya publicitària a cost zero històrica, 
diuen/ presència continuada en una cadena estatal de televisió durant quinze dies/ re-
ferències a Morella en molts mitjans de comunicació de dins i de fora de la Comuni-
tat Valenciana/ protagonisme inusitat en les xarxes socials/ milers de visitants durant 
aquelles setmanes i els mesos posteriors.

Podria, fins i tot, aportar-hi algunes xifres (2). El 2016 fou per a Morella un any de 
récords: visitaren el Castell 95.600 persones, 260 visitants al dia. Les pernoctacions en 
autocaravana augmentaren un 23,5% respecte a 2015. Al mes de març la ciutat tingué 
12.062 visitants i a l’agost, 18. 395. Segons s’ha dit, les xifres més altes des que es te-
nen estadístiques. De fet, la repercusió econòmica de la campanya ha estat comparada 
a la d’un Sexenni.

És ben cert que jo parlo (escric) de lluny estant i que això té a veure amb l’economia. 
Mireu, mon pare va ser un d’aquells emigrants que als anys seixanta del segle XX van 
haver d’allunyar-se de la comarca. Primer, com a treballador temporal a Alemanya i 
França. Finalment, va marxar a Castelló amb tota la família, obligat a buscar un treball 
que al poble no tenia. I va morir cinquanta anys després amb el nom de Cinctorres als 
llavis. Res en tota la seua llarga vida va ser igual que el que havia viscut a Cinctorres, 
res com els carrers i la casa, com els montes i bancals, com les botifarres, les coquetes 
de confitura, o el massapà de casa el Fidebé en la seua infantesa. Conec eixe esquinça-
ment vital del migrant perquè ha estat part de la vida de la meua família i, per tant, de 
la meua vida. De cap manera voldria banalitzar o minimitzar el fet econòmic perquè 
sé que determina la realitat de la gent que, dia a dia, aposta per continuar vivint i tre-
ballant a la comarca.

Tanmateix, penso que l’estimació econòmica a curt termini no pot ser l’única anàlisi, 
l’única conclusió, d’un fet que em pareix tan ampli i significatiu. Una campanya com 
aquesta té a veure tant amb els intercanvis econòmics -més complexos del que sembla 
a primera vista- com amb la riquesa cultural pròpia, amb la concepció de l’espai pú-
blic (físic i simbòlic), i amb el model de societat que vivim i viurem en les properes 
dècades. Seria un error considerar la campanya de Ferrero Rocher com un fet aïllat, 
històric o no. Al contrari, diria que s’entén millor a mida que la situem i la pensem en 
un context més ampli, global gosaria dir.

A hores d’ara, a qui pertany l’espai públic?
Al llarg de les darreres tres dècades, la presència de les marques en l’espai públic 

s’ha multiplicat de mil maneres, i les seues estratègies d’expansió s’han fet cada vega-
da més vastes i sofisticades. L’anomenada publicitat exterior n’és un exemple evident. 
El documental Espai disponible (2011) de Gwenaelle Gobé (3) mostra el descontrol 
amb què campa en molts indrets del planeta. Tanques publicitàries cada vegada més 
grans, més visibles i cridaneres, més nombroses. Carrers farcits de logos amb visto-
ses llums de neó... De fet, s’hi parla obertament de contaminació visual. Alhora que 
la nostra mirada ha estat descrita com a una mirada captiva, tant en exteriors com en 
interiors. Penseu, si més no, en els aeroports d’arreu del món. Els llocs d’espera o de 
trànsit de fa només uns anys són ara bàsicament espais per al consum (4). Per això, 
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s’han d’ampliar amb tanta freqüència, per tal de poder disposar d’una superfície co-
mercial més extensa.

De mica en mica, s’està imposant també el naming (5), o siga el canvi de nom de 
llocs emblemàtics de les ciutats que passen a adoptar el nom d’una marca. En grans 
ciutats com ara Madrid, Lisboa o Londres el nom d’alguns espais públics com les 
estacions de metro estan canviant pel nom d’alguna marca transnacional. Estadis cen-
tenaris dels equips de futbol d’ací i d’allà han adoptat també el nom d’alguna marca. 
De manera semblant, en les competicions esportives el que abans era la primera o la 
segona divisió ha transmutat ara en “la lliga X” (nom d’una marca) i “la lliga Y” (nom 
d’una altra marca). I com que el patrocini pot canviar d’any en any, canvia també el 
nom de la competició. Podríem dir el mateix del nom de teatres, auditoris o coliseus 
de referència en la vida social i cultural de les ciutats.

Hi ha casos d’una eloqüència gairebé increïble. Per exemple: l’any 2011 (6) un 
poble de Málaga -Júzcar- va ser nomenat el “Primer poble barrufet del món”. I això 
perquè la multinacional SONY va triar-lo per a l’estrena mundial de la pel·lícula Els 
Pitufos 3D. Per poder acollir l’estrena tot el poble havia de pintar-se del blau carac-
terístic dels personatges. Cases, església, magatzems, cementeri... Des d’aleshores, 
aquell poblet quasi desconegut de menys de tres-cents habitants ha tingut milers de 
visitants cada any, i ha esdevingut un potent reclam turístic, una mena de parc temàtic 
amb les figures dels barrufets (El Pare, el Filòsof, el Bromista, el Llaminer, la Barrufe-
ta...) repartides pels carrers; amb un restaurant on els cambrers estan disposats també a 
disfressar-se per rebre com cal els comensals; amb botigues especialitzades en aquell 
món de pel·lícula.

Però, atenció: va haver un veí que es va negar a acceptar l’oferta de la multinacional 
i va dir que no, que la seua casa no la pintarien de blau. De cap de les maneres. Si jo 
fóra periodista, hauria corregut a demanar-li una entrevista a aquell veí rebel, capaç de 
véncer tot sol l’espiral del silenci. Hauria corregut a conèixer les seues raons.

“No passa res!”, pensaren tots els altres veïns. És ben sabut que tot relat junt als 
protagonistes ha de tindre antagonistes. En el poble blau de la muntanya de Ronda, 
aquella casa pintada de blanc seria la casa del Bruixot Gargamel i el seu gat Azrael. 
Sembla cert això que diuen que la condició d’heroi (i de bergant!) és una qüestió de 
punt de vista.

¿Hem normalitzat -com temia Fuster- l’actual devaluació mercantilista de l’espai 
públic i la infiltració de les marques en la vida quotidiana dels habitants de molts po-
bles i ciutats? Quina nova normalitat enceta el fet que Ferrero Rocher ocupe durant 
setmanes els carrers de Morella amb un cartell lluminós del seu logo i centenars de 
bombons daurats? Segurament, ens convindria (re)pensar l’ús que a hores d’ara es fa 
de l’espai públic, i les conseqüències que poden implicar les tàctiques actuals de cap-
tació de turisme.

No puc seguir endavant sense contar l´últim capítol del poble blau. A l’agost de 
2017, Júzcar va tornar a ser notícia en anunciar l’Ajuntament que es preparaven per 
deixar de ser “el primer poble barrufet del món” perquè els hereus de Pierre Culliford, 
l’autor dels barrufets, els exigien drets d’imatge (un 12% dels guanys) i el poble es 
negava a pagar-los (7). Calen comentaris?
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Fins on pot estirar-se el turisme (sostenible)?
L’any 2017 fou declarat l’Any Internacional del turisme sostenible, paradoxalment 

és feu més evident que mai fins a quin punt resulta insostenible el boom turístic ac-
tual i la seua gestió. La metàfora més utilitzada per descriure el que està passant en 
molts indrets del planeta no és una altra que “morir d’èxit”. Els gestors de ciutats, 
museus, espais naturals o arqueològics amenaçats en la seua forma de vida, en la seua 
sostenibilitat, per l’arribada massiva de turistes han hagut d’anunciar mesures de con-
trol. Venècia o Amsterdam han declarat la intenció de protegir la qualitat de vida dels 
seus residents habituals. La galeria els Uffizi de Florència pretén potenciar el “turisme 
lent” i desinflar els turisme de selfie cultural (8). Al Machu Picchu es tracta d’evitar el 
col·lapse a Aguascalientes, poblet per on passen més de milió i mig de turistes a l’any 
(9). Barcelona i moltes d’altres ciutats es veuen obligades a regular el lloguer de pisos 
turístics sense llicència a través d’agències d’abast internacional... El vilatge global 
que enunciara Marshall McLuham als darrers anys seixanta sembla concretar-se en el 
turisme actual. Problemes locals, problemes globals i a l’inrevés.

Fa anys que el màrqueting de les ciutats sembla més interessat pels turistes que pels 
residents de cada indret. El resultat ha estat la turistificació d’amples zones de les ciu-
tats o de pobles sencers. La massificació no afecta només a grans ciutats o a paratges 
llunyans. Recordo un cartell que vaig fotografiar fa un parell d’anys en la façana d’una 
casa del nucli antic de Cuenca, que, com sabreu, l’any 1996 fou declarat Patrimoni de 
la Humanitat. El cartell resumia amb gran encert la paradoxal situació actual. Deia: 
“Menys patrimoni. Més humanitat” (Fig. 3 i 4). Podríem afegir-hi: Menys màrqueting. 
Més ciutat.

Figura 3. Casa de nucli antic de Cuenca Figura 4. Detall cartell,Cuenca
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L’esmentada amenaça de morir d’èxit té a veure amb la impossibilitat de gestionar 
l’arribada massiva de visitants; amb la pèrdua de la identitat (cultural, social, urbanís-
tica) dels llocs; amb l’encariment de la vida i amb la devaluació de l’espai públic, i fins 
i tot privat dels veïns de les zones més turístiques. Segons assenyalava Manuel Cas-
tells (10)en un article recent, la temporalització i els salaris mínims associats malhau-
radament al sector turístic acaben repercutint també en el problemes de finançament 
de la Seguretat social, i agreujant la crisi de l’Estat de benestar.

A manera de breu conclusió
En poques paraules, amb aquestes pàgines he volgut compartir la meua idea que una 

campanya com Un poble bell i bo és més que una campanya publicitària, és una fita, 
un fet aparentment modest que permet analitzar i entendre millor una època. Una fita 
que s’inscriu de ple en la lògica (post)publicitària dominant, en l’actual tendència a 
cedir gratuïtament i entusiasta l’espai públic per activitats publicitàries privades amb 
la intenció de captar turisme de manera ràpida i fàcil. Sostenible?

Com escrivia Sergi Picazo (11): “Això del turisme no és un debat qualsevol. El turis-
me és una de les principals forces configuradores d’una ciutat”. D’eixe debat, ciutadà i 
institucional, i de les decisions dels gestors públics que se’n deriven depén el futur del 
turisme, i també el futur de la vida quotidiana en els nostres pobles i ciutats.
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