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IMAGEN

Las hojas del árbol, 
caen en otra luz,

la imagen crea el tiempo.





CAT Els emojis poden tenir diferents 
funcions lingüístiques. Quan l’emoji 
imposa la seva pròpia presència ens 
obliga a contemplar-lo com a objecte 
poètic. A mig camí entre la paraula 
i la imatge, l’emoji pot evocar tota 
mena de referents. En el context de 
la comunicació visual, seleccionar un 
emoji concret per a un missatge es 
converteix en una decisió significativa.

CAST Los emoji pueden tener 
diferentes funciones lingüísticas. 
Cuando el emoji impone su propia 
presencia nos obliga a contemplarlo 
como objeto poético. A medio camino 
entre la palabra y la imagen, el emoji 
puede evocar todo tipo de referentes. 
En el contexto de la comunicación 
visual, seleccionar un emoji concreto 
para un mensaje se convierte en una 
decisión significativa.

EN  Emoji can have different 
linguistic functions. When the emoji 
imposes its own presence, we are 
forced to look at it as a poetic object. 
Between word and image, emoji is  
able to evoke all kinds of references.  
In the context of visual communication, 
selecting a specific emoji for a message 
becomes an important decision.

Abstract
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Introducció

Des de l’aparició de l’aplicació WhatsApp per 
a smartphones, la utilització dels emojis s’ha 
convertit en un recurs a l’abast de tothom. 
Aquests pictogrames poden funcionar en 
diversos nivells, però el present treball en 
destaca un en particular: el seu ús poètic. En el 
treball es pretén exposar un discurs propi sobre 
l’ús expansiu dels emojis, que es relaciona amb 
la funció poètica del llenguatge.

Per a realitzar la recerca ha estat necessari 
comprendre millor l’origen de l’emoji i la seva 
naturalesa. Això ho he dut a terme a través 
d’una recerca bibliogràfica. També he analitzat 
diferents exemples de l’ús del emoji i he 
seleccionat aquells casos on intuïa una possible 
funció poètica. Finalment, s’ha descrit amb 
més profunditat l’emoji com a objecte poètic tot 
utilitzant referències provinents de la lingüística 
però adaptant-les a la naturalesa emminement 
visual dels emojis. 
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I 

Context

D’acord amb el que he exposat, el treball 
s’estructura en tres parts. La primera inclou 
coneixements bàsics que són necessaris per  
a comprendre l’objecte d’aquesta recerca.  
Això inclou els aspectes històrics i contextuals 
de l’emoji i la seva evolució. La segona relaciona 
i descriu diferents exemples que he sel·leccionat  
i que ajuden a comprendre –tant per 
aproximació com per contraposició–  
les propietats connotatives de l’emoji.  
Per últim, la tercera part –més creativa i per 
tant més personal– la he dedicat a les reflexions 
i conclusions que m’han conduït a afirmar que 
l’emoji pot ser entès com un element poètic.



15

Aquest treball se centra en explicar un ús molt concret 
dels emojis: el seu ús poètic en el context de l’aplicació 
per a mòbils WhatsApp. Tot i això, abans és necessari 
exposar uns antecedents directament vinculats a aquest 
tema i que més tard permetran comprendre i explicar 
millor l’objecte del meu estudi.

Primer de tot cal aclarir que malgrat 
popularment els termes emoticona 
i emoji s’utilitzen indistintament, 
no són exactament el mateix ja que 
corresponen a dos conceptes diferents.

Una emoticona és una representació 
gràfica d’un rostre que expressa un 
sentiment i es fa servir per a ajudar  
a entendre el to d’un missatge en una 
comunicació escrita, normalment 
en suport digital. Existeixen moltes 
variants d’emoticones, que van des 
de les que es basen exclusivament 
en signes de puntuació, fins a les 
que consisteixen en petites imatges 
predissenyades més elaborades 
gràficament. El terme deriva de la 
fusió entre les paraules angleses 
‘‘emotion’’ i ‘‘icon’’ (Sampietro, 2016). 

Tot i la confusió que pot generar 
a primera vista, ‘‘emoji’’ és una 
paraula japonesa, i és la suma de 
les expressions ‘‘e’’ (imatge),  ‘‘mo’’ 
(escriptura) i ‘‘ji’’ (caràcter) (Unicode 
Consortium, 2016). Per tant, la síl·laba 

“emo” no té cap relació amb la paraula 
“emotion”o emoció, és pura casualitat 
(Oxford Dictionaries, 2015). Els 
emojis són un conjunt de petits 
pictogrames entre els quals trobem 
emoticones però també animals, 
edificis o símbols abstractes, entre 
d’altres. Aquest conjunt es configura 
a mode de teclat, i el trobem com 
a recurs comunicatiu en la majoria 
de xarxes socials actuals, com per 
exemple WhatsApp o Gmail. 

Encara que els emojis van néixer 
durant els anys noranta a Japó, no 
ha estat fins el 2011 quan s’han 
popularitzat a nivell mundial. En 
concret, aquí a Espanya, ha estat 
l’aplicació per a smartphones 
WhatsApp la responsable que 
s’estengués l’ús dels emojis a la 
pràctica totalitat de la població. 
(Sampietro : 2016,147). Com més 
endavant veurem, aquesta aplicació 
ha propiciat que en els seus xats 
s’afavorís molt el recurs del teclat 
emoji que integra. Actualment doncs, 

Consideracions generals
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La web Emojipedia.org és molt útil 
per comparar els diferents dissenys 
existents. En aquesta enciclopèdia 
veurem com un mateix emoji adopta 
fins onze grafismes diferents, onze 
dissenys que l’interpreten segons la 
plataforma on es visualitzi (veure 
figura 1). 

Figura 1

tot usuari habitual de telèfons mòbils 
smartphone està acostumat a aquest 
tipus de caràcters pictogràfics, que 
han entrat de ple en la quotidianitat  
de la societat.

Però tot i que a dia d’avui es dóna 
per suposada la familiaritat amb 
els emojis, hi ha moltes dades al 
voltant d’aquest producte que són 
desconegudes per la majoria dels seus 
usuaris habituals. Una d’aquestes 
dades és que són gestionats per 
l’Unicode Consortium, que els 
codifica mitjançant un estàndard 
internacional. 

L’Unicode Consortium és una 
organització sense ànim de lucre 
que representa un àmpli espectre 
d’empreses i coorporacions de la 
indústria informàtica. Va néixer per 
a desenvolupar, difondre i promoure 
l’Unicode Standard, la codificació dels 
caràcters que especifica la correcta 
representació del text en els diferents 
sistemes operatius (The Unicode 
Consortium, 2015).

Des de fa uns anys, l’organització 
també gestiona l’Unicode Emoji. 
Unicode és, doncs, el responsable  
de que en tots els ordinadors puguem 
visualitzar correctament els caràcters 
que utilitzem a través de les pantalles. 
Així com cada caràcter alfabètic 
correspon a un codi, també és així 
en el cas dels emojis. Per exemple, 
el caràcter ‘‘A’’ correspon al codi 
U+0041, el caràcter  😇  correspon
al codi U+1F607 (GroupLens 

Research, 2016). Cal entendre, 
doncs, que element tipogràfic i emoji 
són considerats com el mateix tipus 
d’informació en una pantalla: ambós 
són caràcters. En aquest sentit, 
aquesta similitud es manifesta en el 
fet que els dos tipus de llenguatge es 
configuren en forma de teclat. 

És important remarcar el que 
comporta aquesta definició de 
caràcter en pantalla. No ens costa 
comprendre –perquè ja hi estem 
habituats– que un mateix text es pot 
visualitzar en diferents fonts, ja sigui 
perquè com a usuaris en canviem 
les preferències o perquè el movem 
d’una interfície a una altra. Igual que 
entenem que un text és un conjunt 
de caràcters alfanumèrics amb un 
determinat disseny tipogràfic, hem 
d’assimilar que els emojis tenen el 
mateix funcionament. 

Cada emoji correspon a un codi, però 
el disseny amb què es visualitza pot 
variar segons la interfície on estigui 
situat. Així, un mateix emoji es pot 
veure amb un grafisme a Gmail, 
però si copiem aquest mateix emoji 
i el traslladem a Facebook es veurà 
diferent. 

Unicode Consortium defineix els 
emojis, els codifica i els gestiona, però 
no és el responsable dels dissenys que 
acabaran adoptant aquests caràcters 
després (Bosker, 2014). Per contra, 
són les diferents empreses que els 
volen utilitzar les que han d’elaborar 
els grafismes per al conjunt emoji. 

http://emojipedia.org
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A internet es poden trobar nombrosos articles que expliquen 
l’evolució de les emoticones (The Verge, 2013). Aconseguir 
traçar la seva línia cronològica és una tasca prou complicada, 
atès que és un fenomen recent i que les fonts no són sempre 
prou sistemàtiques. Establir rigorosament aquesta cronologia 
no és l’objecte d’aquest treball, però sí que convé fer referència 
a alguns antecedents clau que permeten il·lustrar millor el meu 
estudi. 

Determinades fonts es remunten fins l’any 1880 o fins i tot 
al 1648 per a referir-nos als primers antecedents de les 
emoticones (Sampietro, 2016). Però aquests casos estan molt 
allunyats de l’ús de les emoticones actuals, que està totalment 
vinculat a l’aparició de les noves tecnologies. Resulta difícil 
establir quina va ser la primera emoticona de la humanitat, però 
el que és realment significatiu és que el seu ús es va expandir 
amb la popularització dels ordinadors personals, i el conseqüent 
augment de la comunicació escrita a través de suports digitals 
durant la dècada dels 90 (Lucas, 2016).

En un context així, hi havia un buit que calia contrarestar: la 
manca del llenguatge no verbal. Aquest tipus de comunicació, 
de seguida va comportar l’emissió i recepció d’un gran nombre 
de missatges textuals curts i sovint descontextualitzats. Per tant, 
la novetat no va ser la utilització del text escrit per a comunicar-

Els emojis de WhatsApp han 
adoptat el disseny propietat d’Apple 
(Emojipedia, 2016). Com que aquesta 
aplicació és una de les plataformes que 
ha contribuït més a la popularització 
d’aquest tipus de pictogrames, 
la versió dels emoji d’Apple s’ha 
convertit, amb diferència, en la més 
popular i coneguda pels usuaris 
(Sampietro, 2016). Aquesta versió  
es distingeix per els seus colors 
variats, un alt grau de detall, i un ús 
acurat de les ombres

Hom pot creure que les decisions  
que determinen els detalls del teclat 
emoji són fruit de l’atzar, sense que 
hi ha hagi hagut una reflexió prèvia, 
però en realitat no és així. Unicode té 
una clara voluntat de transparència 
i al seu lloc web es permet consultar 
tota la documentació vinculada a les 
decisions que s’han pres i que afecten 
al conjunt Emoji, com per exemple les 
noves incorporacions de signes. Tots 
els detalls de cada versió del conjunt 
estan documentats i són accessibles 
per a qualsevol interessat. Així doncs, 
per exemple, que hi hagi una careta 
espantada amb celles  😇  i una careta
espantada sense celles  😇   en aquest
conjunt no són detalls banals, sinó 
que són fruit de reunions i revisions 
en mans d’experts internacionals (Alt, 
2015).

En resum, els termes emoticona i 
emoji no representen el mateix, encara 
que tenen molta relació: quan parlem 
d’emoji ens referim al conjunt de 
caràcters pictogràfics que gestiona 

l’Unicode Consortium i que trobem 
en forma de teclat a la majoria de les 
aplicacions socials actuals. En canvi, 
quan parlem d’emoticona al·ludim a 
la representació gràfica d’un rostre 
que s’utilitza per a matisar el to 
dels missatges escrits en canals de 
comunicació digitals. 

En definitiva, crec que es pot dur 
a terme una classificació com la 
següent: per una banda, hi ha emojis 
que a la vegada es poden considerar 
emoticones, que podríem anomenar 
“emoticones gràfiques” i que, d’alguna 
manera, són emoticones incloses 
dins del conjunt emoji (      ,      ,      ). 
Però, per l’altra, hi ha emojis que no 
comparteixen cap element amb les 
emoticones, que són tots aquells que 
no es basen en les caretes grogues i 
per tant han anat molt més enllà  
(      ,      ,      ).

També és important destacar que 
els emojis presents a WhatsApp es 
representen segons el disseny d’Apple, 
que es caracteritza per ser més ric 
gràficament respecte a les altres 
versions. 

Finalment, cal posar èmfasi en la 
condició de caràcter que tenen els 
emojis. És a dir, el seu funcionament 
en una pantalla és el mateix que el d’un 
signe alfanumèric. I tot i que nosaltres 
veiem una petita imatge, aquesta és en 
realitat un valor codificat. Això és el 
que comporta que, tant amb les lletres 
com amb els emojis ens hi relacionem 
a través d’un teclat. 

Origen i evolució dels emojis
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Figura 3. Exemples de kaomoji

Aviat van aparèixer paletes d’emoticones en les interfícies 
digitals dels xats d’ordinador i primers telèfons mòbils, que tot i 
que seguien estant formades per conjunts de caràcters, havien 
estat preconfigurats per tal que l’usuari pogués inserir-los amb 
un sol gest (Lucas, 2016).

A Japó, la plena època de l’expansió de l’ús dels kaomoji també 
va coincidir en els avenços tecnològics i l’aparició dels primers 
telèfons mòvils amb accés a internet. L’empresa DoCoMo, 
treballant en el seu model i-mode, va decidir dissenyar una 
solució més simple als kaomoji (Alt, 2015).
 

se, sinó l’intercanvi constant de missatges. De seguida es va fer 
patent que calia completar el text amb una informació addicional 
que ajudés a contrarestar la manca d’emocions o gestos. Tampoc 
hi havia la possibilitat d’explicar-se més extensament tal com 
succeïa en la correspondència tradicional.

Aquesta necessitat es va suplir amb recursos propis del medi, és 
a dir, utilitzant caràcters existents per a dibuixar figurativament 
rostres expressius, que ajudessin a identificar el to dels 
missatges. Aquest és l’origen de les actuals emoticones.  
Al món occidental, aquestes van prendre formes que es 
limitaven a utilitzar signes de puntuació com :-) , ;-) , :-P,  
per expressar felicitat, ironia o broma respectivament.

Figura 2. Es sol atribuir la creació de les emoticones al  
Dr. Scott Fahlman, investigador de la universitat Carnegie 
Mellon, que el 1982 va proposar afegir a les converses 
electròniques els signes :-) per a marcar afirmacions 
publicades amb intenció humorística (Sampietro, 2016).

Al món oriental, sobretot Japó, es van popularitzar altres 
conjunts de caràcters per a construir les emoticones. Són els 
denominats kaomoji, que recullen una forta influència de les 
convencions presents en còmics manga i anime, com ara la 
gota de suor (¬_¬;), o la picada d’ull adaptada a la fisonomia 
oriental (̂ _<). Les variants dels kaomoji són gairebé infinites, 
i posseeixen un matís expressiu molt més ampli que el seu 
equivalent occidental (Sampietro, 2016). 

http://kaomoji.ru/en/
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Figura 5. Els primers emojis dissenyats per Shigetaka Kurita per a l’empresa DoCoMo el 1999.

Figura 6. Quan les pantalles van evolucionar, es va introduir color als emojis.

Com a solució més pràctica als kaomoji (composats a partir 
d’una seqüència de caràcters) va néixer l’emoji, un petit 
pictograma de tan sols 12 píxels quadrats que comptabilitzava 
només com a un sol caràcter per al sistema. Vàries empreses 
del sector local van començar a introduir símbols figuratius en 
les seves interfícies. Ja no es tractava doncs de rostres dibuixats 
amb múltiples signes, sinó de petits pictogrames inscrits en un 
quadrat de molts pocs píxels. Això suposava una gran millora 
tenint en compte que les pantalles d’aquell moment eren molt 
més reduïdes que les actuals i de menys resolució (Alt, 2015).

El llenguatge japonès feia difícil les contraccions i abreviacions 
per reduir la longitud dels missatges (Coscarelli, 2012).  
Per tant, els nous emojis seguien sent un bon recurs per 
completar el to dels missatges, però també permetien escriure 
menys mitjançant la substitució de paraules. Totes les empreses 
del sector, van elaborar les seves pròpies versions d’emojis, que 
sovint no es podien visualitzar quan els telèfons eren de diferent 
marca. L’expansió de l’ús dels emoji a Japó, va fer evident la 
necessitat d’unificar la codificació d’aquest tipus de signes. 
Definir un conjunt concret d’emojis i codificar-los, permetria 
posar fi a les incompatibilitats de visualització que es donaven 
en aquell moment.

Figura 4. Pantalla d’un localitzador de DoCoMo dels 
anys 90 on es visualitzen petits pictogrames.
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Al món occidental, abans de l’arribada dels emojis –de tradició 
nipona– les emoticones ja havien seguit la seva pròpia evolució. 
Les emoticones –que abans es dibuixaven amb signes de 
puntuació– es van començar a concretar en petites imatges 
predissenyades. Aquest canvi va significar el moment en què 
definitivament es va deixar de tractar de conjunts de signes, per 
parlar de nous caràcters, proporcionats a la tipografia digital i que 
es podien inscriure en la taca del text, tal com havia passat en el 
cas dels emoji. Els estudis especialitzats anomenen aquest tipus 
d’emoticones com emoticones gràfiques (Sampietro, 2015). 

No està clar a partir de quin moment les emoticones occidentals 
es van començar a inscriure dins d’una circumferència groga, 
un dels trets més característics del seu disseny. Es fa difícil 
no vincular aquest fet a la influència de l’Smiley americà, 
dissenyat el 1963 per Harvey Ball (Lucas, 2016) i que en un 
principi no tenia fins comercials. Malgrat tot, aquesta influència 
no és segura. En to cas, no va haver-hi una unificació i es van 
generar una gran quantitat de versions d’emoticones gràfiques 
(Sampietro, 2016).

Un altre antecessor occidental que cal tenir en compte per 
entendre els actuals emojis és la font Wingdings de 1990. Si ens 
fixem en alguns dels caràcters d’aquesta tipografia, veurem com 
bona part d’aquests s’han incorporat en els pictogrames que 
utilitzem avui (Pescovitz, 2016).

Figura 7. Exemples d’emoticones gràfiques presents a un fòrum d’internet.

Figura 8. Wingdings Font (1990)
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Així doncs, els actuals emoji recullen diferents tradicions i 
influències. La convivència de les caretes grogues amb detalls 
provinents de convencions del manga, la presència de caràcters 
de la Wingdings Font i la gran quantitat de símbols amb 
referents asiàtics presents al conjunt, il·lustra molt bé el procés 
de diàleg que va desenvolupar l’equip dissenyador del primer set 
emoji de l’Unicode Consortium (Alt, 2015). 

Finalment, l’any 2011 es va dur a terme el llançament al mercat 
del teclat Emoji per al sistema operatiu d’Apple iOs (Lucas, 
2016). Aquest fet, que es desenvolupava en un entorn on 
l’augment de smartphones era imminent, assenyala un clar 
abans i després en l’ús de les emoticones en la comunicació, 
que avui està consolidat àmpliament en la societat gràcies a les 
aplicacions de missatgeria instantània. 

A partir dels antecedents occidentals i japonesos que hem 
exposat fins ara va sorgir una iniciativa per codificar un conjunt 
de pictogrames, que funcionés universalment i que fos 
compatible amb tota mena de sistemes operatius.

El moment més significatiu de l’inici d’aquest procés, és l’any 
2006, quan Google es va interessar pels emojis (Alt, 2015). 
Atesa la bona rebuda d’aquest producte en el mercat japonès, 
Google va voler adaptar-s’hi. Va començar llavors una dècada 
clau per a la universalització dels emojis. 

Juntament amb Apple, Google es va proposar traduir els emoji 
a Unicode, l’estàndard acceptat internacionalment per codificar 
caràcters i que permet la comunicació entre ordinadors. 
Després de moltes revisions, i una anada i tornada de les 
convencions culturals d’occident i Japó, es va concretar el 
primer conjunt Emoji (Alt, 2015).

A partir dels dissenys existents d’emojis de tres empreses 
japoneses, Unicode va definir un nou conjunt emoji i va marcar 
unes directrius per a cada caràcter. Per a cada emoji va 
assignar un codi, un nom, i unes mínimes normes de la forma 
que havia de prendre (Bosker, 2014). Seguint els referents, els 
dissenyadors de cada empresa, els interpretaven per a crear 
els seus emojis, sempre amb petites variacions. En aquest 
sentit,  és interessant fixar-se en els dissenys de Shietaka 
Kurita de l’empresa DoCoMo de 1999, ja que destaquen com a 
antecessors més clars dels actuals Emoji (Alt, 2015).

Figura 9. Exemples extrets 
d’un document d’Unicode 
de 2010. Les columnes,  
de dreta a esquerra 
mostren: la proposta 
d’Unicode, la versió de 
les empreses DoCoMo, 
KDDI i Softbank (anteriors 
a la codificació) i la 
interpretació del signe 
d’Apple.

Figura 10. Els dissenys d’Apple per als emojis acceptats a l’Unicode 6.0.
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II

Referents

En el context d’aquest treball, destaco en concret la proposta 
que va presentar Apple per al disseny del conjunt Emoji 
d’Unicode i que, pràcticament, ha esdevingut el catàleg més 
utilitzat avui en dia. A diferència d’altres propostes existents, 
Apple, va optar per una gràfica molt detallada, que té molts 
matisos volumètrics. En un apartat posterior d’aquest treball, 
explicaré el que això comporta a nivell comunicatiu. A diferència 
d’altres empreses com Microsoft, Apple pràcticament no ha 
redissenyat els seus emojis des del primer cop que els va fer. 
Així com en altres aplicacions Apple es va decantar per una 
formalització gràfica flat design, pel que fa als emojis va seguir 
un altre camí. Google, en canvi, ha optat per utilitzar tintes 
planes i un to més humorístic pel seu conjunt emoji.

En resum, l’acceptació d’Unicode Emoji ha comportat que gran 
quantitat d’emoticones gràfiques presents a mil llocs d’internet 
deixin d’usar-se. Si en la dècada anterior s’utilitzaven milers de 
versions generades per multitud d’agents, ara la pràctica totalitat 
d’usuaris ha optat per el disseny tancat, ben gestionat i sense 
problemes de codificació dels emojis d’Unicode. 

Tot i això, actualment, ha aparegut un ampli nombre d’Stickers 
en algunes xarxes socials, com ara Telegram o Facebook 
(Sampietro, 2016). Però es fa evident que el teclat emoji té una 
acceptació molt més àmplia, i que la seva influència s’estén amb 
independència de les diferents aplicacions i sistemes operatius.

Des d’un principi, la codificació dels emojis duta a terme per 
l’Unicode Consortium va tenir per a objectiu esdevenir una 
referència global. Això ha estat possible gràcies a la utilització 
d’un estàndard informàtic, però també a que ha tingut en 
compte les diferents cultures alhora de definir el contingut dels 
pictogrames. Aquesta voluntat d’universalitat li ha conferit la 
supremacia per sobre de qualsevol altra proposta d’emoticones, 
i és, de ben segur, una de les claus del seu èxit. 
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Durant l’elaboració d’aquest treball he destinat una 
gran part del temps a consultar projectes i iniciatives 
relacionats amb els emojis. En moltes ocasions, aquests 
materials no s’adequaven als objectius de la meva 
recerca. Tot i això, la seva consulta em va semblar 
obligada i en tot cas, això em va servir per a conèixer  
i contrastar el meu discurs. D’altra banda, he constatat 
que l’emoji és un producte que admet un gran ventall 
d’usos i que és pot rendibilitzar de diferents maneres. 
Així doncs, en aquest apartat, parlaré d’aquells casos 
que he trobat especialment significatius per a explicar 
l’ús poètic de l’emoji, que és l’objectiu d’aquest treball.
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Auto Smiley és una programació que té 
aquesta finalitat. A través de la webcam 
reconeix quan l’usuari ha fet el gest de 
somriure i automàticament afegeix una 
emoticona tipogràfica : ) en aquell text on 
s’està escrivint. 

Per altra banda, un projecte més recent però 
que continua en la mateixa línia és Affectiva.  
A partir del mapejat del rostre de l’usuari, 
s’activa un reconeixement de les seves 
expressions facials. Després, quan la 
programació reconeix una expressió, inserta 
el corresponent emoji en el text de l’ordinador 
que s’està escrivint. En aquest cas, la 
complexitat és més gran, ja que es treballa 
amb totes les variables expressives de les 
emoticones emoji d’Unicode, no només amb 
l’smiley tipogràfic.

Anteriorment, he explicat l’origen de les 
emoticones i la seva funció per a omplir el buit 
del llenguatge no verbal en les comunicacions 
digitals escrites. Els exemples següents s’han 
d’entendre justament en relació amb aquesta 
intensió.

Quan ens trobem davant d’un diàleg escrit a 
través d’un suport digital (xat, mail...) ens és 
comú la necessitat d’inserir emoticones per 
tal de marcar el to d’aquell missatge i fer-nos 
entendre millor. Si aquest hàbit és fa a través 
de l’elecció d’un seguit d’emoticones d’una 
paleta, el nostre gest és justament aquest,  
una acció voluntària i meditada.

Sovint les innovacions tecnològiques estan 
vinculades amb la llei del mínim esforç. No 
és d’estranyar doncs, que hagin aparegut 
projectes tecnològics que estalvien el gest 
d’escollir les emoticones. Aquests sistemes es 
basen en la detecció d l’expressió del rostre. 

Reconeixement 
d’emocions automàtiques

Figura 11

https://vimeo.com/10356980
https://www.youtube.com/watch?v=ABX5RNOalFs
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El grau d’acceptació de què gaudeixen els 
emoji es fa evident pel fet que gairebé totes 
les xarxes socials incorporen aquest teclat en 
les seves interfícies. Com hem vist, l’origen 
dels emoji està lligat a la popularització dels 
telèfons mòbils, i la seva difusió es deu en gran 
mesura a l’aplicació WhatsApp. (Sampietro, 
2016). La majoria d’usuaris s’hi ha acostat a 
través d’aquest xat, i per tant, la interfície a la 
qual estan més avesats és el menú d’emoji del 
mòbil, que s’alterna amb l’ús del teclat qwerty a 
la pantalla.

Teclat exportatAquestes propostes em suggereixen diverses 
reflexions. El funcionament previst d’aquestes 
aplicacions és un tant irreal. Ja que, quan 
una persona escriu, no sempre exterioritza 
les seves emocions o ho fa de manera molt 
limitada. La realitat d’aquestes expressions 
semblen massa subtils perquè el rigor d’un 
software i una càmera les pugui captar.

Com es pot observar, en aquests dos casos, 
l’elecció d’una emoticona –en principi– no és 
conscient. És justament aquest fet que els 
separa del meu objecte de recerca. En aquest 
sentit, cal assenyalar que les emoticones tenen 
a darrera una intencionalitat més forta que no 
només les expressions del rostre.

 
Tot i el seu vincle amb el llenguatge no verbal 
–de caràcter molt més inconscient–  utilitzem 
les emoticones per indicar el to en què 
volem que es llegeixi un missatge, però no 
oblidem que és una tria, feta voluntàriament. 
Així doncs, cal  deixar de referir-se a les 
emoticones –deixant de banda el seu 
origen etimològic– com a indicadores de 
l’estat d’ànim del emissor, i tractar-les com a 
elements propis de la pragmàtica (Sampietro, 
2016). Per pragmàtica s’entén l’estudi dels 
usos discursius concrets de cada individu i 
això inclou l’anàlisi dels signes en el context.

Figura 12
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Els emojis poseeixen una gran capacitat 
narrativa. Aquesta característica es fa 
evident quan es col·loquen consecutivament 
i són llegits un rere l’altre, sumant els seus 
significats fins a generar relats. La web Emoji 
Gift o el videoclip de “Boring Angel’’ són dos 
exemples que il·lustren aquesta faceta. En el 
primer cas, veiem micro relats en loop, en el 
segon, tota una vida explicada només a través 
de pictogrames. En un fons neutre, un quadrat 
de pocs píxels es converteix en l’escenari on 
passa l’acció, tot hi queda enquadrat. L’atenció 
de l’espectador es concentra en aquest punt 
i l’harmonia del grafisme comú a tots els 
pictogrames lliga la trama del guió sense 
distreure’l. 

Un altre cas semblant –potser més allunyat 
de la idea de narració– és el hashtag 
#emojiarthistory. Es tracta d’una mena de 
‘‘joc de les pel·lícules’’ que corre per les xarxes 
socials i els blogs. Però en aquest cas el repte 
no és representar amb mímica títols de films 
sinó que consisteix en representar amb emoji 
obres d’art famoses. L’emoji en el seu medi 
natural és el protagonista d’aquesta competició 
creativa. 

Micro NarrativaEn el cas dels ordinadors, la situació canvia. El 
teclat segueix sent part del hardware però no 
és pas tàctil com en els smartphones actuals. 
Això comporta que l’ús dels emoji en els 
ordinadors sigui més incòmode i en definitiva 
s’utilitzi menys. Per accedir al teclat emoji des 
de l’ordinador, cal deixar d’utilitzar el teclat i 
accionar el ratolí. 

D’acord amb el disseny dels ordinadors 
actuals, el pas lògic per a solucionar aquesta 
incomoditat és el traspàs del teclat emoji al 
teclat qwerty del hardware. Existeixen més d’una 
proposta d’aquest tipus, ja sigui en un to més 
irònic, com l’Emoji Keyboard Club, o purament 
comercial, com EmojiWorks. Per una altra 
banda, existeixen altres projectes artístics què 
en fan només una reflexió, com és el de Maya 
Ben-Ezer que va substituir els caràcters d’una 
màquina d’escriure antiga per emoji.

Però la quantitat creixent d’emojis que 
comprèn el conjunt Unicode posa en qüestió la 
viabilitat real d’aquestes propostes. La limitació 
del nombre de caràcters que conté un teclat 
qwerty comporta que no pugui absorbir el 
nombre d’emojis actual. Aquests casos queden 
doncs com a projectes experimentals davant 
de la velocitat de canvi d’aquest fenomen, que 
encara està en fase de desenvolupament.

http://emojigifs.com
http://emojigifs.com
https://www.nowness.com/picks/oneohtrix-point-never-boring-angel-john-michael-boling
http://hyperallergic.com/64988/emoji-art-history/
http://emojikeyboard.club
https://emojiworks.co
http://www.emojishow.com/the-exhibition/
http://www.emojishow.com/the-exhibition/
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encara cal desenvolupar en profunditat.  
A més, aquest és el context ideal per fer-ho, 
ja que que es tracta d’exemples on es manté 
l’escala pròpia de l’emoji, i per tant, no entren 
en joc altres elements que puguin fer soroll. 

En la mateixa línia però amb més grau 
d’ambició, hem d’esmentar Emoji Dick. La 
“traducció” en emoji de la famosa novel·la de 
Herman Melville ha tingut molta repercussió 
en els mitjans de comunicació i és l’exemple 
més clar de la incursió d’aquest sistema visual 
a la literatura. 

 
Tanmateix, és important fixar-se en la manera 
com s’ha formalitzat aquesta “traducció”: el 
text segueix sent 100% present (veure figura 
13). Si no fos així la narració seria difícilment 
comprensible. 

Com s’ha apuntat abans, aquí les normes 
que regulen aquesta traducció també són 
flexibles pel que fa a la funció semàntica de 
l’emoji. El nivell del referent (homofònic, icònic, 
metafòric...) de l’emoji varia en cada cas. 
Es pot substituir el so de la paraula per una 
imatge, crear petites narracions a base de la 
suma de significats, utilitzar metàfores visuals 
equivalents a les frases del text, etc.

Hi ha múltiples exemples d’aquest mateix 
funcionament, en formes més o menys 
elaborades. Per exemple, hi ha cadenes que 
circulen pels xats de Whatsapp amb llistats de 
títols de llibres o noms de parades de metro 
però escrits en emoji i que cal anar desxifrant.

Com veurem més endavant, en aquests 
petits enigmes escrits en emoji hi conviuen 
els diferents modes semàntics que permeten 
aquests tipus de caràcters (substitució 
metonímica, metàfora...). Tot s’hi val, no hi ha 
normes estrictes que estableixin com s’ha 
d’utilitzar l’emoji. A primera vista pot semblar 
un entreteniment naïf però en realitat tots 
aquests exemples que he exposat contenen 
informació valuosa. Són casos útils per a 
desenvolupar l’estudi de l’emoji en el camp del 
llenguatge, una tasca que, per una altra banda, 

Figura 13

http://www.emojidick.com
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Disfuncions dels emoji

Com hem exposat en apartats anteriors, 
l’Unicode Consortium estandaritza i codifica 
els emoji però no dicta quina gràfica han de 
seguir (Bosker, 2014). Dissenyar l’aspecte dels 
emoji és competència de les empreses que 
utilitzen aquest estàndard. És per això que 
un mateix emoji pot visualitzar-se de manera 
diferent segons la plataforma des de la qual 
s’observa. 

No es difícil d’imaginar doncs que aquest 
funcionament provoqui malentesos 
interpretatius respecte el significat dels emoji. 
Així ho afirma un estudi de la Universitat de 
Minnesota, publicat el maig de 2016. Després 
d’estudiar els canvis d’artwork que pateixen 
un seguit d’emoticones emoji segons la 
interfície on es troben, l’estudi conclou que 
efectivament s’interpreten de manera diferent. 
Remarca però, que no només és per aquest 
motiu. Després de comprovar que davant d’un 
mateix disseny els usuaris també llegeixen 
significats divergents, conclouen que la 
naturalesa visual del signe deixa obertes les 
diferents interpretacions (GroupLens, 2016). 

Tot i l’atracció que pot suposar un nou 
llenguatge visual basat ens els caràcters 
emoji, es fa difícil imaginar l’aplicació pràctica 
d’aquesta hipòtesi. Malgrat que els darrers 
exemples siguin experiments interessants, 
difereixen de l’ús de l’emoji en què se centra 
aquest treball. En tots aquests casos, l’emoji 
substitueix una paraula, en canvi l’ús de l’emoji 
que jo exposo és expansiu, en el sentit que 
no substitueix a paraules concretes, sinó a 
conceptes més amplis o evoca per si sol altres 
significats. 

http://grouplens.org/blog/investigating-the-potential-for-miscommunication-using-emoji/
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Amb el següent exemple es pot entendre molt 
bé el problema exposat (veure figures 14 i 15). 
En aquesta fotografia, la usuària d’Instagram 
ha col·locat l’emoji de la sevillana que 
correspon al disseny d’Apple, però a través 
d’un smartphone d’Android aquest peu de foto 
es visualitza com un Elvis ballant. Entenem 
que aquí el significat que associa l’autora 
quan usa aquest emoji com a peu de foto, vol 
indicar un vincle geogràfic (Sevilla, atès que 
es tractava d’una foto de localitat andalusa). 
Aquesta lectura es perd al moment de 
visualitzar l’emoji des d’una altra plataforma.

El mateix passaria amb l’emoji U+1F49B. 
Apple vesteix aquest codi amb un cor de color 
groc. Però Google, per al mateix caràcter,  
en dissenya un de color rosa i pelut. 

Com ja he exposat abans, l’Unicode 
Consortium estableix unes directrius pels 
diferents emojis, però les empreses tenen 
un marge per a interpretar aquestes normes 
bàsiques. Això, en el cas de les emoticones 
dóna lloc a diversos matisos. En aquells emojis 
que no són emoticones, però, pot tractar-se de 
canvis prou importants que poden alterar-ne 
el significat. 

Figures 14 i 15
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“L’exaltació de les emoticones i la seva crítica 
aspra són dues vessants del determinisme 
tecnològic’’ (Chandler, 1995; Sampietro, 
2016). El que molt sovint s’oblida, és el 
potencial creatiu que l’ús dels emojis pot 
despertar. Alguns seguidors de xarxes socials 
com ara Instagram comencen a estar molt 
familiaritzats amb un ús dels emojis alternatiu 
al tradicional. Fa un temps, vaig detectar en 
aquesta aplicació una pràctica interessant. 
En un determinat tipus de comptes del sector 
visual artístic o del disseny, es va iniciar la 
pràctica de utilitzar els emojis en els peus 
de foto. El joc consistia en repetir algun dels 
aspectes de la imatge amb emoji. Aquest 
fenomen l’he anomenat «redundància gràfica» 
i a continuació en mostro alguns exemples. 

Redundàncies gràfiquesEn resum, aquests canvis poden donar lloc 
a reinterpretacions de molts missatges. 
Existeixen múltiples interpretacions 
simbòliques davant d’un mateix disseny 
d’emoji, i aquestes diferències depenen de 
la lectura que en fa l’usuari. Però en altres 
ocasions, la interpretació divergent dels emojis 
depèn de la configuració visual realitzada per 
les diferents empreses, que a vegades tenen 
com a resultat imatges molt allunyades. Val a 
dir que aquest fenomen no succeeix dins el 
context de l’aplicació WhatsApp. 

Allò que és significatiu en relació amb aquest 
treball és la importància dels detalls gràfics 
dels emojis per a la seva interpretació. La 
naturalesa eminentment visual d’aquests 
elements comporta que estiguin exposats a 
interpretacions divergents. Una petita variació 
en un emoji pot alterar-ne el seu significat, 
sobretot tenint en compte que, d’entrada, les 
imatges es perceben de forna diferent. Això 
indica que l’emoji s’allunya del funcionament 
d’un caràcter convencional i s’acosta, en canvi, 
al món de la creació visual. 

Figura 16
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Figura 18

Figura 17 Figura 19

Figura 21

Figura 20



48 49

Figura 22 Figura 24

Figura 23 Figura 25



50 51

És interessant veure com els usuaris adopten 
totes les possibilitats que se’ls ofereix en el 
medi i juguen amb elles creativament. Molt 
sovint, utilitzen emojis que normalment 
queden oblidats i això contribueix a que 
aquesta pràctica sigui atractiva. Els peus de 
foto es converteixen en una nova creació 
gràfica, sempre atenta a la fotografia que 
l’ha motivat. No cal dir que aquest fenomen 
difícilment pot generalitzar-se, perquè exigeix 
comptar amb una sensibilitat visual inquieta. 

Figura 27

Figura 26 Figura 28
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Durant la recerca de referents, vaig poder 
comprovar que existien en aquest sentit més 
d’una experiència. Una d’elles és el compte 
de twitter @Emoji_haiku. Es tracta d’un bot1 
que cada dia genera un tweet utilitzant només 
caràcters emoji. Seguint les normes mètriques 
del haiku japonès i assimilant cada síl·laba a 
un emoji, les entrades sempre consten de tres 
“versos”: el primer i l’últim amb cinc emojis, el 
segon amb set. La tria dels emojis és aleatòria, 
i es fa mitjançant un software, de tal manera 
que el seu possible poder evocador és molt 
limitat i només en alguns casos. 

El problema d’aquesta experiència és 
d’una banda la manca d’autoria, la manca 
d’intencionalitat expressiva. D’altra banda, la 
relació amb els haikus es limita als aspectes 
formals d’aquests, i no tant en els seus efectes. 
Finalment, la tria aleatòria comporta que 
s’utilitzin emojis de qualitat gràfica molt diversa 
i sense un criteri estètic.

Un altre experiència que cal citar és el blog 
Emoji Poems. El joc poètic consisteix en 
dibuixar escenes amb els emojis, tal com 
podem observar en les figures 30, 31 i 32. 

1 “Bot” és l’abrebiatura de la paraula robot i s’usa per a designar 
programacions senzilles presents a internet. 

Poesia Emoji,  
poesia no recitable

Des que vaig començar a pensar en aquest 
treball, imaginava la possibilitat d’utilitzar els 
emojis per a composar petits poemes visuals. 
Com combinar aquests tipus de caràcters 
pictogràfics de forma evocadora em resultava 
una idea molt atractiva. Aquesta combinació 
havia de contenir caràcters, espais blancs, 
salts de línia, tal com es fa en els poemes 
escrits. Pel que fa als continguts, aquest 
exercici podia tenir punts de semblança amb 
els haikus, un tipus de poema japonès que 
transmet imatges evocadores només amb tres 
versos amb l’esquema mètric de cinc, set i cinc 
síl·labes.

Figura 29

https://twitter.com/emoji_haiku
http://emojipoems.tumblr.com
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Aquí, els emojis, més que connotar significats 
funcionen com icones, que compostes 
de determinada manera aconsegueixen 
representar una escena de manera figurativa. 

En aquest cas, els emojis s’utilitzen d’un 
mode instrumental. En certa manera, són els 
elements per a un collage i perden en gran 
mesura l’ambigüitat que els caracteritza. 

Figura 30

Figura 31

Figura 32
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Finalment, tot i que es tracta d’un cas força 
diferent dels anteriors, cal destacar l’exemple 
de l’estudi californià d’art i tecnologia que és 
diu literalment  💾  💾  i registrat com U+1F4BE
U+1F355, LLC,  és –tal com diuen al final 
de la seva pàgina web– la primera empresa 
amb un nom emoticona. Certament es tracta 
d’una iniciativa original i divertida però el 
nom d’aquesta empresa no és pot traduir a la 
parla comú amb rigor. Amb tot, la utilització 
d’un nom visual que incorpora un cert grau 
d’ambigüitat és molt interessant. 

Un altre exemple particularment interessant 
són les dues obres “Sense Títol” (figura 33) 
que Ibon Mainar va exposar en l’exposició 
Emoji Art & Design Show a Nova York al 
2013. Es tracta de dues impressions digitals 
emmarcades, on els emojis s’han composat 
acuradament en un fons blanc. L’autora 
demostra tenir consciència de les línies que hi 
apareixen, de les associacions entre caràcters 
que s’acaben formant… Ara bé, la intenció de 
l’obra no és clara. Tal com es diu en el catàleg 
de l’exposició, Mainar convida a desxifrar 
significats ocults en els emojis, que sovint 
són arbitraris i no tenen un significat concret, 
és a dir, que ho comuniquen tot i res alhora 
(EmojiShow, 2013).

En comparació als anteriors exemples, aquest 
es tracta d’una pràctica artística que s’acosta 
més a l’ús poètic dels emojis, tal com l’he 
entès en aquest treball. La formalització 
en el quadre amb grans espais en blanc, 
amb línies i ritmes precisos és suggerent. 
En canvi, l’el·lecció concreta d’emojis no és 
particularment expressiva i sembla tenir més 
aviat un caràcter provocador.

Figura 33

http://www.diskcactus.com
http://www.emojishow.com/the-exhibition/
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Es interessant esmentar també Emojinalysis, 
que és un blog on podem enviar una captura 
de pantalla de la pestanya del teclat emoji de 
‘‘recently used’’. A partir d’això, l’autor del blog 
fa una interpretació –en clau irònica, això sí– 
de la nostra personalitat. 

Més enllà de l’humor, és evident que una 
informació com aquesta forma part de 
la identitat de l’usuari, tal com el tipus de 
paraules que acostuma a utilitzar o els 
seus gustos cinèfils. Limitar-se a utilitzar 
caretes grogues, o emojis més abstractes, o 
només icones de menjar pot ser il·lustratiu. 
Teòricament, igual que assimiles una peça de 
roba amb algú, pots saber quins tipus d’emojis 
utilitza més freqüentment. Per què hi ha 
persones que en WhatsApp mai utilitzen 💾  ,
però sí  💾 ? O per què altres decideixen utilitzar   
💾   però mai  💾 ? 

Emojis 
 i identitat

Figura 34

http://emojinalysis.tumblr.com
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La identitat a través del gust estètic és un punt 
de partida present en molts projectes artístics 
d’art contemporani. Per exemple, Andrew 
Bush té un projecte on genera estereotips de 
les persones a partir de fotografies conduint 
el seu cotxe (figures 35-38). Aquest projecte, 
és suggeridor en tant que a través de l’anàlisi 
visual s’intenten determinar alguns aspectes 
de la identitat d’un individu. Un mecanisme 
semblant pot succeir pel que fa a l’ús dels 
emojis per part de cada persona. En aquest 
sentit, el contingut de la pestanya dels 
emojis més usats és també il·lustrativa de la 
personalitat de l’usuari. Figures 35, 36, 37 i 38

http://www.mbphoto.com/artists/37-andrew-bush/works/
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Figura 39. Estats d’usuaris de WhatsAppEn el context de l’aplicació WhatsApp, hi ha 
una pràctica prou comuna que consisteix 
en  identificar-se amb un sol emoji a l’espai 
denominat “estat”. Els usuaris poden col·locar 
aquí alguna paraula o frase, però sovint 
decideixen col·locar-hi un únic emoji. És alhora 
un exercici d’autodefinició de portes en dins, i 
un estendard de portes enfora. En tant que  es 
tracta d’una tria dins d’uns paràmetres tancats 
(emojis inclosos al conjunt Unicode), es generen 
ràpidament estils i afinitats. És remarcable com 
una tria tan concreta, una imatge tan mínima, es 
capaç de representar-nos. 

 
Finalment, també en el context de WhatsApp, 
succeeix que un emoji adquireix un significat 
particular entre grups de persones. Es tracta 
d’un codi que només coneixen els interlocutors 
del grup, i es converteix en un element que 
els uneix en aquest mitjà i que reforça el seu 
sentiment de pertinença a un grup.



III

L’emoji com a   objecte poètic
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i text conviuen en la mateixa línia de 
caràcters. L’afirmació de Costa en 
aquest cas, no sembla tan certa.

Davant d’una imatge, la percepció 
icònica rep dos missatges superposats: 
el de la percepció semàntica (el que 
diu el missatge) i el de la percepció 
estètica (la manera en com ho 
diu) (Joan Costa, 2012). Tot i això, 
amb els emojis el ‘‘com ho diu’’ no 
desenvolupa un rol tan important 
com en altres materials visuals. En 
un cartell, per exemple, la manera de 
concretar les formes del seu contingut 
és rellevant per a la seva percepció. 
En el cas dels emojis, en canvi, el seu 
grafisme té una estètica constant 
de manera que aquest paràmetre és 
menys important. 

Així mateix, en els emojis tampoc hi 
ha una voluntat expressiva per part 
dels seus autors, que a més no són 
coneguts o són fruït de la col·laboració 
de tot un equip. Davant d’un emoji 
no fem la lectura expressiva de les 
seves formes. No ens fixem com 
s’han detallat o escollit els colors tal 
com faríem amb imatges en altres 
contextos. 

La mida ordinària dels emojis és 
un aspecte fonamental per a la seva 
percepció. Es tracta d’una imatge 
inserida en el text i d’una mida 
reduïda. Per això, no la contemplem 
tal com explica Costa. Ens hi acostem 
d’una altra manera. El nostre ull no 
es passeja tan lliurement per la seva 
superfície, ja que és quasi mínima. 

En aquest sentit, un emoji podria 
comportar-se com una imatge i un 
caràcter a la vegada. 

Hi ha un altre aspecte que és molt 
significatiu respecte a la percepció dels 
emojis. Els primers emojis no tenien 
ombres, és a dir, estaven formalitzats 
linealment i amb colors plans. Aquest 
fet, juntament amb la seva mida els 
allunyava de la seva percepció com a 
imatge i la seva linealitat els feia més 
assimilables a un caràcter. L’aparició 
del teclat emoji d’Apple l’any 2011 ha 
comportat que actualment comptem 
amb pictogrames molt més elaborats. 
Aquests nous acabats reforcen la 
percepció dels emojis com imatges.  
I en tant que imatges adquireixen una 
major ambigüitat. Aquest comentari 
s’aplica sobretot als emojis que no són 
emoticones en les quals el canvi no és 
tan significatiu. 

En conclusió, el funcionament de 
l’emoji d’Apple dins de l’aplicació 
de WhatsApp es troba en algun 
punt intermig entre el text i la 
imatge. L’emoji habita en un medi 
textual, però la seva naturalesa és 
innegablement visual. És cert que 
se subjecta a paràmetres propis del 
text com ara els espais i els salts de 
línia i, en aquest sentit, és un caràcter 
més. Però la seva riquesa gràfica 
el fa destacar per sobre del text i 
n’augmenta les seves possibilitats 
expressives. Tal com ho fa una 
fotografia, un emoji pot arribar a 
evocar una idea, una emoció o un 
sentiment.

Als llimbs entre el text i la imatge 

“A quin nivell operen els emojis?’’ va 
ser una de les preguntes que va definir 
més el motiu de la meva recerca. 
Contestar aquesta qüestió és un dels 
objectius d’aquest treball. 

Joan Costa (2012), a l’epíleg del 
llibre Pensar con imágenes explica 
com tendim a llegir un text, i com 
tendim a comprendre una imatge. He 
considerat que la seva aportació podia 
ser útil per a comprendre millor el 
funcionament dels emojis en el context 
de WhatsApp. 

L’autor explica que no comprenem de 
la mateixa manera el text i la imatge, 
per bé que en els dos casos sigui a 
través del canal visual. Així, l’autor 
distingeix el pensament lineal del que 
funciona en superfície. Davant d’una 
imatge, el nostre ull passeja per les 
formes de la superfície, recopilant 
fragments de significat, fixant-se en 
un punt i un altre fins a extreure’n un 
sentit complet. En canvi, llegint un 

text l’ull és esclau de la tirania de la 
línia tipogràfica, tal com ho expressa 
Costa (2012). És un exercici òptic 
monòton i mecànic, l’ull es desplaça 
d’esquerra a dreta descodificant 
símbols gràfics alineats un rere 
l’altre. Per tant, en aquest últim cas 
la seqüència té un paper clau en la 
lectura, contraposat a la suposada 
simultaneïtat de la percepció d’una 
imatge.

‘‘Llegir consisteix en retenir el que ja 
s’ha llegit anteriorment i associar-lo 
al que és llegirà a continuació, i això, 
de principi a fi, fins a formular el sentit 
final del relat’’ afirma Costa respecte 
un text (2012). 

Què passa si apliquem tot l’exposat 
al cas que ens ocupa, és a dir, a un 
text que conté també emoji? Segons 
Costa en les imatges no hi ha un temps 
imposat per l’autor a diferència del 
text. Així doncs, ens podem preguntar 
què passa en el moment en que imatge 
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L’emoji com a signe

Si analitzem l’emoji des d’un punt de 
vista semiòtic, sorgeix la pregunta de 
si es tracta d’un índex, una icona o 
un símbol. Com Jesús Tusón (1991) 
sintetitza hi ha tres tipus de signes: 

Els índex es caracteritzen per ser 
senyals naturals i motivats. Naturals 
perquè no intervé en la seva producció 
la voluntat humana; motivats perquè 
A (el signe) és l’efecte de x (allò 
assenyalat). Pot dir-se doncs, que en 
aquests casos es dóna una relació 
metonímica o de contacte entre 
el senyal i allò senyalat. Per altra 
banda, les icones són no naturals 
i motivades. No naturals atès que 
hi ha una voluntat humana que les 
crea; motivades perquè A s’assembla 
a x. Direm, en conseqüència que 
en la icona es manifesta una relació 
metafòrica, o de semblança, entre 
el senyal i allò assenyalat. Per últim, 
els símbols es defineixen per ser no 
naturals i no motivats. No naturals, 
com és el cas de les icones; no 
motivats perquè són fruit d’un pacte  
o convenció.

El conjunt d’emojis Unicode inclou 
una majoria de pictogrames que tenen 
caràcter d’icona però també d’altres 
que són símbols. En els casos que 
analitzo els emojis són icones però que 
funcionen d’una manera particular. 
Se separen del seu referent original i 
passen a connotar altres significats. 
En algun cas, però, un emoji amb 
caràcter de símbol pot adoptar també 
aquest funcionament. 

Per entendre la intenció poètica del 
emissor quan usa aquests emojis no 
cal cap pacte previ del seu significat, 
sinó que de manera intuïtiva s’entén 
el que volen transmetre. No cal dir 
que aquests significats són fruit de la 
creativitat dels usuaris. Val a dir que 
en la mesura que un emoji tingui un 
significat convencional molt marcat, 
s’allunyarà del seu possible ús poètic. 

Funció poètica de l’emoji

Les referències principals per a elaborar 
aquest últim apartat han estat principalment 
Tusón (1991) a «Lingüística. Una introducción 
al estudio del lenguaje» i Sampietro (2016)  
a «Emoticonos y emojis: Análisis de su historia, 
difusión y uso en la comunicación digital 
actual». En el cas de la primera obra, la visió 
des de la lingüística ha estat aclaridora per  
a comprendre el funcionament poètic de 
l’emoji en tant que signe. I en el cas de  
la segona, la investigació dels emojis com  
a material gràfic dins de la comunicació  
ha reforçat la consideració de la naturalesa  
visual dels emojis. 
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Com s’ha pogut comprovar en els apartats 
anteriors, els emojis són un producte que es 
pot consumir de maneres molt diferents.  
A partir d’ara, però, em vull concentrar en un 
ús concret que he observat al meu entorn més 
proper en el marc de l’aplicació de WhatsApp. 

En aquest context, l’emoji funciona sovint com 
un afegit redundant dels missatges de text.  
De vegades, també s’utilitza com a substitut  
de paraules o expressions concretes. 
Existeixen estudis centrats en identificar 
meticulosament la retòrica de l’ús de les 
emoticones (entre d’altres, Sampietro, 2016) 
però segurament aquests treballs sempre 
queden per darrera de l’ús viu i canviant dels 
usuaris de tot el món.

 
D’acord amb Tusón (1991) i fent referència 
a la coneguda teoria de les funcions del 
llenguatge de Roman Jakobson, en tot acte 
de comunicació existeixen sis factors bàsics: 
emissor, receptor, referent, canal, codi i 
missatge. Cada un d’aquests factors genera 
una funció lingüística diferent (expressiva, 
conativa, referencial, fàtica, metalingüística, 
poètica). En tot missatge sempre hi ha 
una d’aquestes funcions que gaudeix de 
preeminència en relació amb la resta. Quan 
un missatge està construït de tal manera que Figura 40. Esquema de l’acte comunicatiu
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En el meu entorn social més proper he pogut 
identificar aquest últim ús en situacions com 
les següents:
 
quan la Ginebra envia  💾  i m’explica que és
com “amor en veu baixa’’ o quan la Carla diu 
que  💾  és “bon dia’’ i  💾  és “càlid’’. També
quan pregunto a la Naiara que vol dir  💾  i ella,
instintivament, emet un so agut acompanyat 
d’un gest corporal sinuós. O quan l’Alba 
m’envia  💾  i, tot imaginant-me la platja de
Gavà, entenc que està bé.

ens obliga a contemplar-lo com un objecte, 
direm que en ell predomina la funció poètica. 
Tot i que els emojis poden complir totes les 
funcions a què ens hem referit, el meu treball 
se centra en estudiar la seva funció poètica.
Es tracta d’un fenomen on els usuaris utilitzen 
els emojis no tant com a signes substitutius 
de paraules existents, sinó com a recursos 
expansius del text escrit o bé com a elements 
capaços d’evocar significats de manera 
autònoma. 

Amb aquests exemples en ment, ens pot 
resultar més fàcil comprendre l’ús poètic 
dels emojis al qual em refereixo, on el poder 
connotatiu d’aquests elements pictogràfics 
adquireix una gran rellevància. Com exposa 
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Com es pot observar, aquests emojis amb més 
poder connotatiu no són els més coneguts i 
utilitzats. No són emoticones com 💾   ni els que
tenen convencions ja assignades dins d’un 
determinat context social. Per tant, emojis com 
ara   💾 ,  💾  o   i 1  estarien més allunyats de 
l’ús que analitzo, mentre que   💾  o  💾  hi serien
més propers. Per exemple, per a explicar que 
una se sent baixa de moral ho pot fer a través 
de   💾  però també amb     💾 . 

1 ‘‘Un altre exemple de la creativitat dels usuaris, capaços de superar les 
limitacions imposades pel catàleg d’emojis per a representar el que desitgen, 
són las al·lusions sexuals. Concretament, sembla ja consolidat l’ús dels emojis 
de l’albergínia i el préssec per al·ludir als genitals masculins i femenins, 
respectivament.’’ (Sampietro, 2016)

Tusón (1991), la connotació és característica 
de la poesia i és un tipus de sentit que enllaça 
amb els valors expressius o afectius. El citat 
autor també afirma que ‘‘no és infreqüent 
associar la poesia i la manifestació del món 
íntim. (...) ‘‘s’entén que l’acte poètic s’acompleix 
quan l’emoció de l’autor ha passat, a través del 
poema, fins al lector.’’

Qualsevol sistema de signes «adequat» ha 
de reflectir els objectes i els fenòmens de 
la realitat en els seus aspectes generals i 
essencials. Aquesta adequació no depèn que 
el signe es vinculi a la realitat o se li assembli. 
L’adequació té origen precisament en l’absència 
d’un vincle necessari i en el pacte establert per 
la comunitat de parlants, un codi (Tusón, 1991).



77

Això pot considerar-se un exemple de la 
reutilització i recontextualització de materials 
en el sentit que defensa Sampietro (2016) en 
relació amb la integració de recursos semiòtics 
diferents en la comunicació digital: 

“(...) Podria considerar-se com a un exemple 
de la reutilització i recontextualització de 
materials predeterminats, que agrada avui 
en dia als internautes (Adami & Kress, 2010). 
Lluny de constituir un retrocés o una forma 
de parasitisme (cfr. Martín Corvillo 2013), la 
circulació d’imatges, textos i altres recursos 
predissenyats també és una mostra de la 
creativitat dels usuaris, a més de reflectir 
emergència d’altres habilitats, com ara 
la capacitat d’atribuir a aquests materials 
significats sempre nous  (Adami, 2011). Creiem 
que l’ús dels emojis respon també a aquesta 
característica de la cultura digital actual.”

El teclat emoji d’Unicode conté un conjunt 
tancat de pictogrames i en aquest sentit no es 
pot personalitzar. Els usuaris no creen nous 
emojis, i en canvi sí que poden reutilitzar-los, 
de vegades de manera molt personal i original.
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Actualment, el medi ideal per observar aquest 
ús és dins l’aplicació de WhatsApp. Tot i que 
en altres xarxes socials (Facebook, Twitter…) 
els emojis també tenen una forta presència, 
és dins dels xats de WhatsApp on es genera el 
diàleg creatiu entre text i emoji que és el que 
m’interessa analitzar. Com exposa Sampietro 
(2016): 

‘‘En la pantalla de l’aplicació la integració 
d’emojis en els missatges es dóna per feta, 
el dispositiu és fàcilment accessible i fins i 
tot el teclat qwerty i la llista d’emoticones es 
presenten en paral·lel. És més, visualment 
els emojis s’integren dins del globus en 
què apareixen els missatges, com si fossin 
modalitats expressives d’igual importància  
que el text escrit.’’

WhatsApp ha creat un recurs expressiu amb 
què abans no comptàvem. Posant en paral·lel 
l’ús del teclat alfanumèric i el teclat emoji, 
aquesta aplicació permet el diàleg constant 
entre paraula i imatge. Sampietro assenyala 
que “els emojis i la part escrita del missatge 
són considerats paral·lels en l’aplicació (...) 
aquests simples detalls visuals i de disseny fan 
el paral·lelisme entre el text escrit i emoticones 
molt evident. Al prémer una emoticona, 
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aquesta s’integra en el missatge, col·locant-se 
en el lloc on es troba el cursor.’’
 
Missatge, lletra i emoji conviuen 
harmònicament en una mateixa línia de 
caràcters. Anivellar aquestes dues naturaleses 
semiòtiques, ha obert un nou marc expressiu, 
que a més es veu afavorit pel fàcil accés als 
diferents teclats qwerty i emoji.

 
Convertits en dissenyadors gràfics, som 
autors de cada un dels missatges que formen 
la conversa. La possibilitat de retrocedir i 
recuperar parts del diàleg anteriors, fomenta 
la cura amb què generem cada missatge. 
Amb certa satisfacció, desenvolupem una 
consciència de la “imatge que pren el nostre 
text’’. Decidir quan cal fer un salt de línia, 
acabar un paràgraf1, deixar espai en blanc 
o col·locar un determinat emoji forma part 
d’aquesta sensibilitat gràfica amb la que duem 
a terme aquesta tasca. Tan quotidiana, però 
alhora tan complexa.

El text escrit es percep visualment, per això 
els elements espacials són molt significatius 
(marges, eleccions tipogràfiques, separació 

1 Cada cop que l’usuari envia un missatge, aquest s’enquadra en un mateix 
globus de text.
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de paràgrafs...). La inserció d’un emoji es 
converteix en un nou element visual que 
afecta a la percepció dels diferents fragments 
que componen una conversa a WhatsApp 
(Sampietro, 2016). 

Així com el poeta crea a partir de les 
restriccions del propi llenguatge, les mètriques 
i el blanc de la pàgina, WhatsApp afegeix noves 
normes al joc. L’usuari –o autor– ha de jugar 
amb els límits que marca l’aplicació forçant la 
seva creativitat. 

Davant de la rigidesa tipogràfica de WhatsApp 
–d’aspecte uniforme–, l’emoji guanya 
protagonisme. Els emojis es plantegen com 
una possibilitat de personalitzar el missatge 
de forma creativa. Segons una enquesta 
realitzada per Sampietro (2016), molts usuaris 
de WhatsApp van indicar que el color dels 
emojis permetia transmetre un missatge més 
càlid que no pas mitjançant emoticones en 
blanc i negre. 

El seu tipus de grafisme2, que destaca per tenir 
colors variats i llums i ombres volumètriques, 
comporta que percebem l’emoji pictòricament. 
Considero que l’assimilem més com una 

2 Em refereixo al disseny dels emojis d’Apple.
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Figura 41 : Emojis amb disseny lineal i monocolor

imatge. Ràpidament els distingim entre la taca 
del text, i els identifiquem com a unes parts 
més profundes del missatge, en què el nostre 
imaginari se submergeix durant uns instants.

 
Si ens fixem en els primers emojis (figura 
40), veurem que el seu disseny és totalment 
lineal i monocolor. Harmonitzats al cos de la 
tipografia, quedarien molt més compactats 
entre els signes alfabètics. Intueixo que 
aquesta assimilació a les grafies tipogràfiques 
acostumaria a l’ull a percebre lletra i emoji 
de manera diferent a la que experimentem 
actualment. Però sospito que aquesta millor 
integració seria la responsable que no existís la 
funció poètica que intento descriure en relació 
amb als emojis actuals. La riquesa visual de 
l’emoji d’Apple ens permet arribar a un nivell de 
comunicació que va més enllà de les paraules.
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Cal abandonar la concepció ingènua –molt 
present en premsa– que els emojis són el nou 
llenguatge universal, una mena d’esperanto 
del segle XXI. Els emojis són un recurs molt 
enriquidor per a la comunicació, però la 
manca d’unes regles diguem-li gramaticals 
que estructurin el seu ús fa evident que no 
es pot generar un llenguatge universal basat 
únicament en caràcters emoji. Com assumeix 
Sampietro (2016): 

“(...) les emoticones no tenen un clar significat 
convencional (Auer, 1992). L’anàlisi de la 
interpretació que els usuaris van donar d’una 
llista d’emoticones gràfiques indica que, malgrat 
la proliferació de diccionaris, guies i etiquetes 
identificatives, els usuaris no són plenament 
conscients del perquè utilitzen les emoticones.” 

Tal com s’han configurat, els emojis es 
caracteritzen per la naturalesa ambigua, flexible 
i connotativa. Això comporta que no pugui existir 
un aprenentatge reglat de la seva semàntica.  
És a dir, no existeix un significat concret per a 
cada emoji que es pugui ensenyar o transmetre. 
Per contra, l’aproximació que hi fem en utilitzar-los 
és molt intuïtiva. A mode de passeig, camines 
per la paleta dels emojis, fins que t’atures  
en un. Quasi sense pensar, l’esculls entre els 
altres: aquella petita imatge és la idònia per  
a encapsular allò que volies expressar.
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En el passat, l’emoji tenia altres funcions,  
com ajudar a economitzar l’espai dels textos 
en les reduïdes pantalles dels primers telèfons 
mòbils. Però ara el context ha canviat. D’una 
banda, ja no paguem per els missatges que 
enviem a diferència de les tarifes dels SMS 
dels anys 90 i primers 2000. Per tant, ja no 
necessitem escurçar les frases per utilitzar 
menys caràcters. Així doncs, la situació 
actual es caracteritza per la possibilitat de 
seguir utilitzant l’emoji d’una manera més 
convencional, però també hi trobem nous 
usos. En aquest nou marc, els emoji poden 
multiplicar la seva capacitat expressiva i de 
connotació. En aquest sentit, és particularment 
il·lustrativa l’exposició de Tusón (1991): 

“Sabem que les metàfores són recursos del 
llenguatge poètic; però no són exclusives 
d’aquest perquè també les trobem en la parla 
ordinària. Una cosa semblant es pot dir de 
les connotacions i això s’explica perquè una 
llengua constitueix una complicadíssima xarxa 
de connexions i en ella les paraules no duen 
una vida aïllada (...) En definitiva, anomenar 
les coses per un altre nom que no l’habitual és 
crear un distanciament i està clar que una nova 
designació comportarà una xarxa associativa 
també nova (...) La connotació es basa en la 
infracció; (...) La infracció suprema és desviar 
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el llenguatge dels seus objectius fonamentals 
(les funcions referencial i expressiva) per a 
convertir-lo ara en objecte que es fa patent per 
sí mateix i la novetat del qual exigeix un esforç 
interpretatiu més enllà de l’ordinari.”

El fragment citat destaca que les connotacions 
són recursos del llenguatge poètic encara 
que no són exclusives d’aquest. La funció 
poètica dels emojis es comporta d’una manera 
similar. Per tant, la capacitat connotativa dels 
emojis pot estar present en un xat quotidià. 
En definitiva quan s’utilitza un emoji de 
manera no habitual, la reutilització de la icona 
comporta una xarxa associativa també nova. 
Per exemple,  💾   es pot utilitzar per expressar
entusiasme –segurament per el moviment 
alegre de la cua– i en cap cas s’entén que 
s’estigui parlant de cetacis.

Tal i com hem avançat abans, algunes veus 
pretenen considerar els emojis com a un 
possible nou llenguatge universal que fins  
i tot substitueixi l’ús del text convencional.  
Però considero que això no és possible per  
les raons que he exposat anteriorment.
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En el context de WhatsApp, el text té un 
protagonisme evident i no estem davant d’un 
funcionament únicament pictogràfic. Per tant, 
estem lluny de la pretesa evolució cap a un 
alfabet basat en pictogrames, que d’altra banda 
seria de ben segur poc funcional, gens pràctic i 
un retrocés en el temps, a més de moltes altres 
consideracions sobre la complexiat i riquesa de 
les llengües naturals.

En canvi, saber que a WhatsApp les paraules 
no marxen lluny, que es mantenen accessibles 
en tot moment, ens permet trobar un ús 
expansiu, connotatiu de l’emoji, i no només 
denotatiu. L’oposició entre el significat 
denotatiu i significat connotatiu es fonamenta 
amb la divisió de funcions representativa i 
expressiva (Tusón, 1991). A WhatsApp, els 
emojis poden funcionar autònomament, però 
també afegir una nova capa de significat al text 
que acompanyen.

En general, els signes iconogràfics es 
caracteritzen per la seva simplicitat i per 
l’expressió de conceptes relativament bàsics 
(perill, toxicitat, femení, masculí...). Els emojis, 
tot i ser signes pictogràfics, adquireixen una 
altra dimensió en el context del WhatsApp.  
Ja que cada pictograma pot ser llegit de 
manera diversa. Això està reforçat per la seva 
relació amb l’escriptura –en diàleg constant–, 
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però també per la llibertat i potencialitat 
expressiva pròpia del material visual.

Els casos de la utilització expansiva dels 
emojis que he pogut observar, corresponen 
a persones que es caracteritzen per la seva 
sensibilitat visual. La decisió d’inserir o no un 
emoji és meditada i sovint original. Si no és 
aquest el cas, els usuaris utilitzen una paleta 
molt reduïda dels pictogrames que empren 
intensament, per no dir, abusivament. Aquest 
context caracteritzat per un grup d’usuaris 
visualment sensibles resulta imprescindible 
per a un ús poètic dels emoji. Amb tot, els 
propis usuaris, se senten impotents alhora de 
racionalitzar i verbalitzar aquest fenomen que 
tracto. No és possible una traducció directa en 
paraules o conceptes en el casos on l’emoji 
es comporta d’aquesta manera. Però la seva 
ambigüitat reforça el seu interès comunicatiu 
i no els fa menys eficients. Al contrari, són 
emojis capaços d’expandir el missatge escrit 
al que acompanyen, d’enlairar les frases a un 
altre estadi.

L’explicació de Tusón (1991) dels efectes de la 
connotació és especialment suggeridora i pot 
aplicar-se al nostre cas:
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“Hem dit que la connotació implica una 
connexió ramiforme de manera que un 
signe apunta a múltiples referents. Bona 
part dels poemes admet més d’una lectura o 
interpretació i aquest és un tret important propi 
dels objectes poètics. (...) aquesta multiplicitat 
de sentits es justifica per la connotació, per l’ús 
d’expressions que permeten un ampli camp 
d’associacions (...) S’ha parlat amb freqüència 
de l’ambigüitat de la poesia; però aquest terme 
posseeix ressonàncies («connotacions») 
negatives, ja que l’ambigüitat sol generar 
el fracàs del procès comunicatiu. Més aviat 
ens referirem a la riquesa del text poètic que 
conté la llavor de diverses interpretacions. I 
per contrast amb l’ambigüitat, que planteja la 
necessitat d’elegir entre sentits divergents, 
el poema (i la literatura) acumula lectures 
anàlogues, des del més particular fins al més 
general. (...) La riquesa de la literatura rau en 
la fugida d’allò concret, o en un tractament 
de les anècdotes que convida a transcendir-
les. El mèrit, doncs, de la poesia consisteix en 
fer increïble la interpretació literal, cosa que 
succeeix molt al contrari en l´ús quotidià del 
llenguatge. (...) Preguntar-se, doncs, per les 
causes de l’emoció poètica és indagar sobre 
les formes del llenguatge i interrogar-se, en 
definitiva, per aquells usos lingüístics que fan 
d’un poema un objecte singular.’’
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Si apliquem aquest raonament als emojis té 
molt sentit que es destaqui el terme connotació 
enfront d’ambigüitat. Anteriorment, en aquest 
treball, he justificat amb la paraula ambigüitat el 
funcionament poètic de certs emojis. Però tal 
com explica Tusón (1991) aquest terme implica 
elegir entre sentits divergents. L’ambigüitat 
de vegades pot generar el fracàs del procès 
comunicatiu. En realitat, en el llenguatge 
poètic la connotació permet acumular lectures 
anàlogues i aquest és el cas, precisament, 
de la utilització dels emojis que estudio on la 
interpretació literal d’aquests es fa increïble. 

En aquests casos l’emoji es converteix en 
una manera d’expressar “allò que no es pot 
dir’’, i això el relaciona amb el món de l’art i la 
poesia. Els emojis aconsegueixen transmetre 
sentiments i emocions però el procés no és un 
mecanisme precís. I aquesta manca de precisió 
justament n’augmenta el potencial expressiu.

L’emissor desa en cada emoji un seguit 
d’experiències personals que queden 
tàcitament compartides amb el receptor. En 
una codificació subtil de cada emoji, emissor 
i receptor s’entenen sense que l’emoji quedi 
estancat en un significat convencional. I per 
això, sense conèixer les vivències subjectives 
que cada usuari col·loca a dins de cada 
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pictograma, existeix un imaginari compartit 
entre emissor i receptor, entre autor i lector. 

Finalment, vull destacar un aspecte dels 
emojis; el fet que funcionen com a objecte 
poètic i que es relaciona amb la gran densitat 
de referents visuals que pot despertar 
un mateix emoji. Actualment, la cultura 
cinematogràfica, els viatges, la fotografia o la 
publicitat moblen el nostre cervell. Tots ells 
constitueixen referents que s’activen amb la 
iconografia dels emojis i que influeixen en la 
percepció d’aquests. 

Tots els emojis que propicien aquest ús poètic 
de què parlo tenen un aspecte en comú: 
en la seva aparent estabilitat, hi percebem 
moviment. Aquest punt cinematogràfic que 
contenen activa en la nostra ment un seguit 
de referents escenogràfics. Més enllà dels 
pocs píxels que ocupen, aquests emojis 
generen un espai amb una llum i temps propis. 
Quan els llegim, l’existència d’aquest espai 
sembla obligar-nos a mantenir la mirada en 
aquell punt durant uns instants. Contemplant  
💾    sentim com giren les fulles, com brillen
alternativament amb la llum del sol.
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Conclusions

Aquest Treball de Fi de Grau s’ha centrat en 
explorar l’ús expansiu dels emojis en l’aplicació 
WhatsApp. 

La recerca la va iniciar a partir d’identificar 
un ús molt suggeridor dels emojis en el meu 
entorn social més proper. El meu objectiu ha 
estat comprendre millor la naturalesa d’aquest 
fenomen. Per a fer-ho he recopilat un conjunt 
d’exemples vinculats a l’ús dels emojis.  
A continuació els he filtrat segons la seva utilitat 
per al treball. En paral·lel he consultat fonts 
acadèmiques centrades en l’estudi dels emojis. 
Finalment, he reflectit els resultats mitjançant 
una descripció del fenomen, aplicant tot allò que 
havia llegit i observat i que confirmava la meva 
idea que l’emoji podia comportar-se com  
a objecte poètic.
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• L’origen de les emoticones es vincula 
a la intenció de suplir la manca del 
llenguatge no verbal a través de 
la comunicació digital. Tot i així, 
actualment aquesta aproximació ha 
quedat superada. En aquest sentit, 
els emojis s’han de considerar com 
a elements semiòtics propis del 
missatge. 

• Sovint qualifiquem els emojis com a 
poc elegants i gens exquisits. A més els 
menyspreem en tant que són populars 
en el sentit pejoratiu de la paraula. 
Però més enllà de la seva formalització 
gràfica cal reivindicar-ne el seu 
potencial expressiu i creatiu. 

• L’aparició dels emojis es remunta 
als anys noranta a Japó però la seva 
universalització cal associar-la a la 
tasca d’estandarització d’Unicode 
Consortium que va comportar la 
configuració d’aquests pictogrames 
com a caràcters. Això va resultar 
decisiu per a la seva expansió.

• L’èxit de l’aplicació per a 
smartphones WhatsApp ha estat un 
dels factors decisius en l’expansió de 
l’ús dels emojis ja que incorpora el 
teclat del conjunt Unicode de manera 
molt accessible i efectiva. 

• El disseny de la interfície d’aquesta 
aplicació és fonamental per a 
incentivar l’ús poètic dels emojis. 
El tractament en paral·lel del teclat 
qwerty i emoji promou que aquests 
pictogrames desenvolupin un paper 
expansiu respecte al text i no només 
de substitució d’aquest.

• Els estudis de lingüística són útils 
per a analitzar l’ús connotatiu dels 
emojis i permeten explicar perquè en 
determinats casos l’emoji es comporta 
seguint un funcionament poètic.

• L’existència d’emojis que no tenen un 
significat convencional predeterminat 
facilita la seva constant reutilització i 
en promou l’ús creatiu. Quan un emoji 
pot evocar a múltiples referents, el seu 
funcionament s’assimila a la funció 
poètica del llenguatge.

• La riquesa gràfica dels emojis 
d’Apple (que són els presents a 
l’aplicació WhatsApp) ha reforçat 
el seu caràcter autònom respecte el 
text alhora que n’ha augmentat la 
seva capacitat connotativa. En aquest 
sentit, l’emoji ja no es tant un caràcter 
com una imatge inserida en el text. 

Les conclusions de la recerca són les següents: Els continguts d’un poema no poden ser 
prosificats, ja que perdrien la seva poeticitat. 
Una cosa així sembla succeir amb l’ús dels 
emojis que he estudiat: aquest ús no pot ser 
traduït. Per això he optat per a descriure el 
fenomen i –només en ocasions– per interpretar-lo. 
Des d’aquest punt de vista, doncs, determinar 
les raons que n’expliquen el funcionament no ha 
estat el més significatiu, sinó reflexionar sobre el 
potencial expressiu de l’emoji. Les conclusions 
a què he arribat en aquest treball permeten 
arribar a contemplar l’emoji com a objecte 
poètic. I, sobre aquesta base, revindico les 
possibilitats creatives i comunicatives d’aquestes 
“imatges en línia” a l’aplicació de Whatsapp. 
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