
Joventut i cultura
audiovisual
PID_00249362

Israel V. Márquez

Temps mínim de dedicació recomanat: 4 hores



© FUOC • PID_00249362 Joventut i cultura audiovisual

Israel V. Márquez

Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada,
reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com
mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l'autorització prèvia
per escrit del titular dels drets.



© FUOC • PID_00249362 Joventut i cultura audiovisual

Índex

 
Introducció.................................................................................................. 5

 
1. Sobre la joventut................................................................................ 7

1.1. Què és la joventut? ..................................................................... 8

1.2. La «invenció» de la joventut ...................................................... 8

1.3. La joventut i les seves agrupacions ............................................ 9

 
2. Cinema i joventut.............................................................................. 11

2.1. Un cinema de i per a joves ......................................................... 11

2.2. Pel·lícules sobre la joventut ........................................................ 14

2.3. La joventut i la revolució del llenguatge cinematogràfic ............ 21

2.4. El Free Cinema anglès .................................................................. 21

2.5. La Nouvelle Vague francesa .......................................................... 23

2.6. El nou cinema nord-americà ...................................................... 25

 
3. Televisió i joventut............................................................................ 27

3.1. Sèries sobre joves ........................................................................ 27

3.2. El videoclip i la generació MTV .................................................. 31

3.3. Beavis and Butt-Head i la generació X ......................................... 33

 
4. Joventut i nous mitjans................................................................... 36

4.1. Joventut i nous mitjans al segle XXI............................................ 36

4.2. Els youtubers i l'autocomunicació juvenil de masses ................... 39

 
Bibliografia................................................................................................. 43





© FUOC • PID_00249362 5 Joventut i cultura audiovisual

Introducció

En aquest mòdul realitzarem un recorregut històric per l'impacte del cinema,

la televisió i els nous mitjans en la joventut, aquella etapa complexa, dura i

difícil, però també decisiva, per la qual tots hem de passar. La joventut no és

simplement una franja d'edat que va des de la infància a l'adultesa. La joventut

també és una forma de pensar, una manera de parlar, de sentir, de vestir-se,

de moure's, de comportar-se, de relacionar-se amb el món i amb els altres. La

joventut és una etapa d'aprenentatge, experimentació i rebel·lia; una etapa de

dubtes i pors, de triomfs i fracassos, de decisions i indecisions; una etapa que,

en definitiva, ens forma i ens condiciona, marcant la nostra visió del món i

de les coses.

Diversos estudiosos de la joventut coincideixen que la joventut és, en realitat,

una «invenció» que es produeix en una època molt concreta. Si bé en totes

les èpoques i societats han existit joves, la joventut com a grup social i com a

imatge cultural diferenciada no apareix massivament fins a la meitat del segle

XX i, més concretament, amb la fi de la Segona Guerra Mundial. És llavors

quan la joventut s'erigeix com a veritable protagonista social i com a segment

cultural diferenciat, creant-se un mercat destinat específicament als joves, ai-

xí com pel·lícules i sèries de televisió en què la joventut es converteix en el

protagonista principal.

En aquest mòdul veurem com la joventut ha estat representada en el cinema i

la televisió fins a arribar a formes audiovisuals contemporànies com el video-

clip i, més recentment, els denominats «nous mitjans de comunicació», com

ara internet o els videojocs. Estudiarem no només com la joventut ha estat

representada en la cultura audiovisual, sinó també quin paper han jugat els

joves en l'esdevenir d'aquests mitjans, amb casos paradigmàtics com el dels

joves directors de la Nouvelle Vague francesa i d'altres «nous cinemes» dels anys

60. Així mateix, ens interessa analitzar què fan els joves amb aquests mitjans

i, sobretot, què estan fent actualment, en una era en què els mitjans tradici-

onalment passius i espectatorials com el cinema o la televisió es veuen ame-

naçats per mitjans més flexibles i interactius (com ara internet, els videojocs

i les xarxes socials) que demanden un rol més actiu i participatiu per part de

l'espectador, ara denominat «usuari».

En definitiva, es tracta de destacar la importància de la joventut en i per als

mitjans a partir de diferents casos i exemples (des dels adolescents musicals

dels anys 50 fins als actuals youtubers), i oferir així un panorama ampli i detallat

sobre les relacions riques i complexes entre la joventut i la cultura audiovisual

que trobem al llarg de la segona meitat del segle XX i en aquest nou mil·lenni.
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1. Sobre la joventut

«A diferència de la vellesa, que sempre està de més, el característic de la joventut és que
sempre està de moda.»

Fernando Savater

La joventut és un concepte esquiu, polèmic i complex, com tants altres utilit-

zats en les Ciències Socials. La noció més comuna i utilitzada del terme «jo-

ventut» fa referència a una franja d'edat en què es completa el desenvolupa-

ment físic de l'individu i en què es produeix l'entrada al món adult. Durant la

joventut, els individus ocupen una posició lineal que oscil·la entre la infància

i l'adultesa. La joventut, com va escriure una vegada el novel·lista i dramaturg

polonès Witold Gombrowicz (1982), és una espècie de «tercer terme», ni nen

ni home, ni nena ni dona, sinó alguna cosa intermèdia difícil de definir amb

claredat.

Però la joventut és més que una franja d'edat: és una forma de pensar, una

manera de parlar, de sentir, de vestir-se, de moure's, de comportar-se, de rela-

cionar-se amb el món i amb els altres. La joventut també és sinònim de can-

vi social i d'avantguarda estètica, una època de canvis i experimentacions no

només a nivell individual sinó amb repercussions en la vida política, social,

cultural i artística. Els joves, sobretot a partir del segle XX, han estat protago-

nistes de canvis polítics i socials, i de revolucions culturals i artístiques que

han transformat l'esdevenir de la humanitat. A través de les seves successives

creacions, reivindicacions i protestes, els joves han visibilitzat altres problemes

i estètiques, fent ús de tot tipus de mitjans al seu abast, des del cinema fins a la

música, les pancartes o el grafit. Com ha assenyalat l'antropòleg Carles Feixa,

la història del segle XX es pot veure com:

«La successió de diferents generacions de joves que irrompen en l'escena pública per a
ser protagonistes en la reforma, la revolució, la guerra, la pau, el rock, l'amor, les drogues,
la globalització o l'antiglobalització.»

Feixa (2006, pàg. 3)

Com veiem, la joventut ha estat un dels actors protagonistes del segle XX i això

també s'ha vist reflectit en els mitjans de comunicació, des del cinema fins a les

sèries de televisió o els videoclips musicals. En aquest mòdul ens centrarem en

aquest aspecte mediàtic de la joventut, destacant les seves maneres de repre-

sentació, recepció i interacció amb els mitjans vells i nous. Però abans, convé

fer algunes precisions necessàries sobre aquest concepte amb la finalitat de

contextualitzar el terreny en què ens mourem al llarg de les pàgines següents.
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1.1. Què és la joventut?

Com dèiem abans, la noció tradicionalment més utilitzada del terme «joven-

tut» és aquella que la delimita per edat. Segons aquesta perspectiva, la joventut

és aquella etapa de la vida humana que se situa entre la infància i l'edat adulta.

Segons l'OMS (Organització Mundial de la Salut), la joventut abasta el rang

d'edat entre els 12 i els 32 anys i se subdivideix en pubertat o adolescència

inicial o primerenca (de 12 a 14 anys), l'adolescència mitjana o tardana (de

15 a 17 anys) i la joventut plena (de 18 a 32 anys). No obstant això, aquesta

definició basada en criteris purament temporals o cronològics ha acabat sent

qüestionada i criticada per diversos autors, ja que la joventut és un procés molt

més complex i heterogeni que no es pot reduir a una qüestió d'edat.

Segons el sociòleg Pierre Bourdieu, les classificacions per edat (i també per sexe

o per classe) són sempre una forma d'imposar límits, de produir un ordre, la

qual cosa constitueix en si mateixa una manipulació:

«L'edat és una dada biològica socialment manipulada i manipulable […] parlar dels joves
com d'una unitat social, d'un grup constituït, que posseeix interessos comuns i de referir
aquests interessos a una edat definida biològicament, constitueix en si una manipulació
evident.»

Bourdieu (2002, pàg. 164-165)

En l'actualitat, s'entén que la joventut és una construcció social, històrica, cul-

tural i relacional en què conflueixen una diversitat de factors. La joventut és

alguna cosa impossible de reduir a una condició biològica com és l'edat. La jo-

ventut és quelcom molt més complex; és una construcció heterogènia relativa

al temps i a l'espai que és capaç de canviar i mutar en un context històric, so-

cial i cultural determinat. No hi ha una joventut única, sinó moltes joventuts

que es presenten, construeixen i interpreten de maneres diferents depenent

del context en què emergeixen i es desenvolupen. No és el mateix ser jove avui

que fa uns anys; no totes les societats tenen els mateixos significats per a la

joventut, etc. La joventut és diversa i complexa, com la vida mateixa.

1.2. La «invenció» de la joventut

Diversos investigadors sobre la joventut coincideixen a assenyalar aquesta ca-

tegoria com una «invenció» que es produeix en una època molt concreta. Si

bé en totes les èpoques i societats hi ha hagut joves, la joventut com a imatge

cultural diferenciada no apareix massivament fins al segle XX i, més concreta-

ment, fins a la fi de la Segona Guerra Mundial. El filòsof espanyol José Luis

Aranguren va escriure que l'època de la postguerra va ser precisament la de:

«La «invenció» de la joventut com a col·lectiu dotat de substantivitat pròpia: fins llavors
hi havia hagut «joves» però no «joventut».»

Aranguren (1986, pàg. 19)
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A partir de llavors, la joventut es va convertir en referència, model i fins i

tot «moda» per les altres edats, una tendència que Aranguren va denominar

«jovenilització�general�de�la�societat» i que no ha fet sinó estendre's amb

el pas del temps.

Però què ocorre exactament en la postguerra perquè es produeixi aquest des-

cobriment o «invenció» de la joventut? Segons Feixa (1999, pàg. 43), en aques-

ta època es produeixen una sèrie de canvis que possibiliten la irrupció de la

joventut com a actor protagonista en l'escena pública: l'emergència de l'Estat

del benestar, la crisi de l'autoritat patriarcal, el naixement d'un teenage�market

que ofereix per primera vegada un espai de consum específicament destinat

als joves, la creació d'una cultura juvenil i un llenguatge universal a través dels

mass media i l'erosió de la moral puritana del passat per una moral consumista

més laxa i menys monolítica, els portadors de la qual van ser essencialment

els joves.

Per Feixa, tots aquests canvis eren processos convergents a una «modernitza-

ció cultural» correlativa a la modernització econòmica i política viscuda per la

majoria de països occidentals durant la postguerra, i la joventut va ser encas-

tellada com una nova classe social, com una avantguarda de la societat futura

i, fins i tot, com un nou model estètic.

1.3. La joventut i les seves agrupacions

Relacionats amb el concepte de joventut, trobem tot un seguit de conceptes

satel·litaris que giren al voltant d'aquesta idea i que intenten explicar com i per

què els joves s'agrupen entre si. Aquests conceptes són els següents: generació,

subcultura, contracultura, banda i tribu urbana. A continuació, realitzem una

descripció breu de cadascun d'aquests:

• Generació: El concepte de generació fa referència a un conjunt de perso-

nes que, per haver nascut en el mateix període històric, comparteixen una

sèrie d'elements culturals, socials i morals, així com determinats gustos,

comportaments i interessos. En els últims anys s'han multiplicat les formes

de definir els joves a partir de la idea de la generació i trobem etiquetes

tan diverses com generació «ni-ni», generació «mileurista», generació Y,

generació del mil·lenni, generació Z, generació «selfie», generació del «jo,

jo, jo», generació «youtuber», etc.

• Subcultura: Una subcultura és un conjunt distintiu de persones, normal-

ment joves, que comparteixen una sèrie de gustos, estètiques, comporta-

ments i creences que els diferencia dins de la cultura dominant de la qual

formen part. Els membres d'una subcultura articulen en un�estil distintiu

un conjunt de comportaments, vestimentes, gustos musicals, ídols cine-

matogràfics, accessoris, llenguatges, representacions de l'espai i el temps,

i els combinen jeràrquicament per a dotar-los de significat. Exemples de

Lectura recomanada

En el clàssic Subcultura, Dick
Hebdige realitza una anàli-
si aguda del moviment punk
a través del concepte d'estil,
combinant la teoria estructu-
ralista i els estudis culturals
britànics.
D.�Hebdige (2004). Subcultu-
ra: el significado del estilo. Bar-
celona: Paidós.
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subcultura juvenils són els mods, els teds, els punks, els rockers o els skinhe-

ads.

• Contracultura. La contracultura és un tipus particular de subcultura ju-

venil que va tenir un desenvolupament important a finals dels anys 60.

La contracultura es caracteritza per una oposició directa a la cultura hege-

mònica i per l'intent de generar institucions alternatives a les dominants.

Exemples de subcultures lligades a la contracultura dels 60 són els beatniks

(relacionats amb la literària «generació beat») i els hippies.

Figura 1

El moviment hippy va ser un dels moviments juvenils característics de la contracultura dels 60. Els hippies escoltaven rock
psicodèlic i música folk, abraçaven la revolució sexual, creien en l'amor lliure i consumien diferents tipus de drogues, com la
marihuana o l'LSD.

• Banda. Una banda o gang és una agrupació juvenil de caràcter informal,

pròpia d'àmbits urbans, que es caracteritza per la vinculació a un territori

local, per un lideratge situacional i per la solidaritat moral que es dona

entre els membres de la mateixa. Les bandes vinculades al moviment hip-

hop, des de les bandes de rap fins a les bandes de grafit (conegudes en

l'argot de l'art urbà com «crews»), són exemples d'aquest tipus d'agrupació

juvenil.

• Tribu�urbana: El concepte de tribu urbana de vegades es confon amb el

de subcultura i es refereix igualment a un grup de persones joves que ves-

teixen de forma similar i posseeixen hàbits i llocs de reunió comuns. A di-

ferència de les subcultures, les tribus urbanes tendeixen a ser agrupacions

més inestables i efímeres, per la qual cosa no es dona una solidaritat tan

forta entre els seus membres. Així mateix, les tribus urbanes han tendit a

situar-se cada vegada més als canals comercials habituals, de manera que la

seva oposició a la cultura dominant no és tan extrema. Finalment, mentre

que el concepte de «subcultura» és més utilitzat en l'àmbit acadèmic, el de

«tribu urbana» ho és en l'àmbit dels mitjans de comunicació de masses.

Alguns exemples de tribus urbanes són els emos, els floggers, els darks o

darketos, els gòtics, els cumbieros, etc.
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2. Cinema i joventut

Abans de la irrupció de l'enorme varietat de formats audiovisuals dels quals

disposem actualment (televisió, espots publicitaris, videoclips, videojocs, ví-

deos amateurs, etc.), el cinema va ser durant molt temps l'única forma de poder

veure els joves (el seu aspecte, la seva parla, els seus gestos, els seus conflictes

personals, les seves aspiracions, les seves experiències, etc.) en una pantalla.

El cinema també va ser el responsable de crear una certa imatge de la joventut

que va afectar els models i conductes socials dels joves, àvids de noves guies

i directrius, però que tanmateix va generar certs mites i estereotips (no tots

positius) que s'han acabat reproduint en mitjans posteriors. Però el cinema va

ser moltes altres coses més per als joves: va ser un lloc de trobada i socialitza-

ció, un mitjà d'educació sentimental, una font de sabers i coneixements, una

forma d'experimentació artística, etc. Abordarem algunes d'aquestes qüestions

al llarg d'aquest apartat.

2.1. Un cinema de i per a joves

Des dels seus orígens, el cinema ha funcionat com un model conformador de

modes, models, actituds i estils de vida. En el cas de la joventut, el cinema ha

arribat a conformar:

«una veritable cultura juvenil constitutiva d'una àmplia imatgeria, amb les seves
constel·lacions de signes, objectes de moda, maneres de vestir, de parlar, maneres de vi-
da, etc.»

Imbert (2002, pàg. 92)

En aquest sentit, el cinema ha funcionat en moltes ocasions com un dispositiu

orientador en la vida dels joves, que han trobat en les pel·lícules noves guies,

referents i ídols en què recolzar-se, mirar-se i construir la seva identitat indi-

vidual i col·lectiva.

Com dèiem en el capítol anterior, la «invenció» de la joventut durant la post-

guerra porta amb si l'emergència d'una veritable cultura juvenil en gran mesu-

ra fabricada i difosa pels mitjans de comunicació de masses moderns. Mitjans

com la ràdio, la música i el cinema, van articular durant aquella època una

espècie de llenguatge�universal que fa que els joves es comencin a identificar

més amb els seus coetanis que amb els membres de la seva classe o ètnia.

El cas de la música�rock és significatiu en aquest sentit, ja que aviat es va

convertir en una de les primeres manifestacions culturals a ser gaudida i com-

partida per milers de joves al voltant del món. Conscients de l'èxit del rock

entre la joventut, Hollywood va establir llaços amb la indústria discogràfica

per a arribar a aquest segment de la població, una estratègia que va desembo-

car en l'estrena durant els anys 50 de diversos musicals dirigits al públic jo-
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ve. Bona part d'aquests musicals van tenir com a protagonista al famós Elvis

Presley, qui «venia sexe» a través de les seves exhibicions de cant i ball, com

en el film Jailhouse Rock (El rock de la cárcel), dirigida per Richard Thorpe l'any

1957. Altres musicals de l'època es basaven en trames senzilles que seguien la

carrera d'un jove intèrpret de rock, com Rock Around the Clock (Fred F. Sears,

1955), Don’t Knock the Rock (Fred F. Sears, 1956) i The Girl Can´t Help It (Frank

Tashlin, 1957). Aquest tipus de pel·lícules basaven el seu èxit en la música dels

actors més que en el seu talent interpretatiu, encara que van funcionar com

a vehicles estel·lars per a figures com Elvis Presley. Els musicals dels anys 50

van col·laborar per a establir una identitat per al rock and roll i van ajudar a

crear un públic per a una forma musical en aquell temps nova. Així mateix,

van col·locar la joventut en oposició a l'autoritat dels adults i van confirmar

la imatge «demoníaca» dels fans del nou gènere per als conservadors, vincu-

lant-los amb la delinqüència juvenil, una seriosa preocupació internacional

en els anys 50 (Shuker, 2009).

Més enllà d'aquests musicals adolescents, durant la dècada dels 50 la joventut

entra en el cinema de forma més considerable, convertint-se en el nou prota-

gonista d'un mitjà que fins llavors no havia prestat especial atenció a aquest

sector demogràfic. Com recorden Lipovetsky i Serroy (2009) en el seu llibre La

pantalla global, abans, el cinema, en la seva forma clàssica, explicava històries

centrades en personatges d'edat madura, ni joves ni vells. Les excepcions soli-

en ser els personatges infantils: els col·legials de Zero en conducta (Zéro de con-

duite, Jean Vigo, 1933) els rossos rínxols de Shirley Tremp o el nas arromangat

de Mickey Rooney.
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Figura 2

Durant la postguerra, actors com James Dean i Marlon Brando es van convertir en veritables icones juvenils i símbols d'una nova
generació inconformista i rebel.

Aquesta tendència canvia en els anys 50, que és quan es produeix la promoció

d'una franja d'edat fins llavors tractada marginalment en el cinema: la joven-

tut.

És en aquesta dècada quan sorgeix la imatge� jovenilitzada�de� l'estel, amb

exemples com Marlon Brando a Un tranvía llamado deseo (A Streetcar Named

Desire, Elia Kazan, 1951) i Salvaje (The Wild One, Lazlo Benedek, 1954), James

Dean a Al este del edén (East of Eden, Elia Kazan, 1954) i Rebelde sin causa (Rebel

Without a Cause, Nicholas Ray, 1955), Anthony Perkins a La gran prueba (Fri-

endly Persuasion, William Wyler, 1956), o Elizabeth Taylor i Paul Newman a La

gata sobre el tejado de zinc (Cat on a Hot Tin Roof, Richard Brooks, 1958).

Tots aquests es convertiran en referents d'una joventut àvida d'icones noves, i

en casos com el de Marlon Brando i James Dean donaran lloc al mite del rebel

juvenil. Tots dos actors van generar fins i tot noves modes entre la joventut

de l'època, que es van acabar normalitzant amb el pas del temps: en el cas

de Brando, l'ús de la samarreta o T-shirt ja no com a peça interior sinó com

a substitució de la camisa –un ús que en aquell moment es va convertir en
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símbol de la informalitat i del rebuig a l'establert–, i en el cas de Dean l'ús

de la caçadora vaquera com a indumentària, que aviat es va convertir en un

autèntic símbol de la rebel·lia juvenil i que també van popularitzar el mateix

Brando i Elvis Presley.

Els autocinemes, una nova manera de veure cinema

Durant els anys 50 i 60 sorgeixen noves maneres de veure el cinema en què la joventut
també adquireix un paper fonamental. Una d'aquestes formes va ser el denominat cinema
drive-in o autocinema, que consistia en veure pel·lícules a l'aire lliure des del propi cotxe
(dins o fora del mateix) en una gran àrea d'estacionament per a automòbils. Els autocine-
mes es van convertir en un nou punt d'atracció popular i en un important lloc de trobada
per a joves amics i parelles, tal com han reflectit pel·lícules com la famosa Grease (1978).

Figura 3

Actors com Brando i Dean van crear un nou star�system a partir de la imatge

d'un jove dur, salvatge, rebel i incomunicat amb el món adult i es van convertir

en els primers estels d'un nou cinema en què la joventut s'erigia com a referent

central i es denunciaven una sèrie de problemes fins ara ocults, en general, en

la gran pantalla: malestar, violència, conflictes generacionals, sexuals, música,

etc. Aquest cinema jove tindrà una enorme productivitat durant els pròxims

anys, donant lloc a una gran varietat de pel·lícules en què la joventut es con-

vertirà en la gran protagonista, com veurem a continuació.

2.2. Pel·lícules sobre la joventut

«Han fet una pel·lícula sobre nosaltres, per tant, existim.»

Frank Zappa

A partir de títols com Rebelde sin causa, es comença a delimitar en la producció

cinematogràfica un nou tipus de pel·lícules dirigides específicament al mer-

cat juvenil, protagonitzades per actors joves i dirigides, en ocasions, per direc-

tors igualment joves. El cinema es converteix així en un important vehicle de

representació i reflexió sobre la joventut i els problemes i conflictes derivats

d'aquesta etapa. Temes com la rebel·lia, l'educació sentimental, la iniciació al
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sexe, la cerca d'identitat i llibertat, la incomprensió o la desobediència són

abordats en diferents pel·lícules a partir de diferents casos, situacions i perso-

natges.

Per a il·lustrar l'enorme varietat de maneres en què la joventut ha estat retra-

tada en el cinema des dels anys 50, ens recolzem en el treball del professor

Eduardo Rodríguez Merchán, qui en el seu article «Adolescents al cinema»,

proposa cinc camins d'anàlisi per a abordar aquesta complexa però alhora fas-

cinant qüestió:

1) Les pel·lícules d'«institut» i els grans èxits comercials dirigits al públic jo-

ve. A partir de la major assistència dels públics joves a les sales cinematogrà-

fiques apareixen les primeres mostres de pel·lícules fabricades de manera es-

pecífica per a aquest nou públic. Sorgeixen llavors les denominades teenpics o

pel·lícules vinculades a institucions educatives (col·legis i universitats) en què

els principals protagonistes són persones joves. Aquesta tendència la inaugu-

ren pel·lícules com Semilla de maldad (Blackboard Jungle, 1955), dirigida per

Richard Brooks i protagonitzada per Glenn Ford i Anne Francis, en què es

planteja un dels conflictes que més es repetiran en el cinema dirigit al públic

jove: la violència en determinades aules marginals i l'actitud dels professors

davant aquest fenomen complex (vegeu el punt 2).

Amb el pas dels anys, sobretot a partir dels anys 80, aquesta tendència es va «in-

fantilitzant» cada vegada més i les pel·lícules d'institut van deixant d'abordar

qüestions polèmiques i complexes i es comencen a centrar en assumptes més

nimis i trivials de la vida estudiantil (enamoriscaments, patentes, tafaneries,

acudits, etc.). La majoria d'aquestes pel·lícules es remeten a quan es desperta la

sexualitat dels adolescents, però sense intentar aprofundir en el conflicte per-

sonal, social i identitari relacionat amb l'acceptació de la sexualitat. Es tracta

de pel·lícules fabricades de manera específica per al públic adolescent que la

indústria cinematogràfica aprofita no només per a vendre moltes entrades sinó

també moltes crispetes i refrescs. Entre les pel·lícules que reflecteixen aquesta

infantilització del cinema de joves trobem títols com Desmadre a la america-

na (National Lampoon's Animal House, John Landis, 1978), Porky’s (Bob Clark,

1982) o Aquel excitante curso (Fast Times at Ridgemont High, Amy Heckerling,

1982). Aquest tipus de cinema continuarà en la dècada dels 90 i el nou segle,

amb pel·lícules de gran èxit comercial com American Pie (Paul i Chris Weitz,

1999) i les seves diferents seqüeles, A por todas (Bring It on, Peyton Reed, 2000),

Hoy mojamos (Kevin i Perry, Ed. Bye, 2000), No es otra estúpida película ameri-

cana (Not Another Teen Movie, Joel Gallen, 2001), Supersalidos (Superbad, Greg

Mottola, 2007), i un llarg etcètera.
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Figura 4

Segons alguns autors, pel·lícules com Porky’s van inaugurar una certa «infantilització» del cinema de joves que s'ha estès fins ara.

2) Les pel·lícules en i sobre les aules. Dins d'aquest tipus de pel·lícules sobre la

joventut és possible trobar dues modalitats:

a) aquelles en què la figura del professor es converteix en un model, guia i fins

i tot «salvació» d'un jove o grup de joves, i

b) aquelles que reflecteixen la complexitat del sistema educatiu en el seu en-

frontament amb comunitats marginals i multiculturals.

Dins de les pel·lícules del primer tipus trobem títols com la primerenca Forja

de hombres (Boys Town, Norman Taurog, 1939), La jaula de los ruiseñores (La

Cage aux rossignols, Jean Dréville, 1945), Adiós, Mr. Chips (Goodbay Mr. Xips,

Herbert Ross, 1969), Billy Elliot (Stephen Daldry, 2000), Los chicos del coro (Els

Choristes, Christophe Barratier, 2004) o la famosa El club de los poetas muertos

(Dead Poets Society, Peter Weir, 1989).
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En general, aquest tipus de pel·lícules retraten la cara amable de la relació entre

els joves i el professor, ja que se solen desenvolupar en ambients edulcorats de

prestigiosos internats en què estudien la flor i nata de la societat. Les pel·lícules

del segon tipus, per contra, plantegen la cara més fosca d'aquesta relació: la

lluita del docent per a tractar de canalitzar un grup de joves «perduts» per a

la societat.

La citada Semilla de maldad aviat es converteix en el referent d'aquest tipus de

pel·lícules sobre la relació professor-alumne, a què seguiran títols com Rebeli-

ón en las aulas (To Sir with Love, James Clavell, 1967), If (1968), El rector (The

Principal, Christopher Cain, 1987), o la famosa Mentes peligrosas (Dangerous

Minds, John N. Smith, 1995), en què es produeix un interessant «gir de gène-

re» amb l'actriu Michelle Pfeiffer amb el paper de professora, fet que planteja

diferents rebutjos i vinculacions amb els grup d'estudiants de tots dos sexes

que els proposats en els films anteriors d'aquest tipus, protagonitzats per pro-

fessors masculins.

3) Les pel·lícules que reflecteixen les relacions complexes entre el món adult

i la joventut en els processos d'iniciació o consumació del sexe. Aquest tipus

de pel·lícules juguen amb el tòpic de la bellesa�juvenil com a temptació per

a l'adult i la seva contrapartida: la maduresa i saviesa de l'adult com a atractiu

per a la persona jove. La premissa argumental d'aquests films es basa en els

amors prohibits, consumats o no, entre dues generacions a què els separa una

distància molt gran, tant en anys com en experiències vitals.

Un exemple paradigmàtic d'aquest tipus de pel·lícules és la famosa Lolita

(1962), dirigida per Stanley Kubrick a partir de la novel·la homònima de Vla-

dimir Nabokov, l'esquema bàsic de la qual (dona adolescent amb un home

adult, que sembla que s'aferra a les seves últimes oportunitats de tornar a viure

la joventut) tindrà la seva continuïtat en pel·lícules com Escándalo en las aulas

(Term of Trial, Peter Glenville, 1962), El hombre del cráneo rasurado (Der man

die zijn haar kort liet knippen, André Delvaux, 1965), El nido (Jaime deArmiñán,

1980) o La flaqueza del bolchevique (Manuel Martín Cuenca, 2003). Un altre

exemple paradigmàtic d'aquest tipus de cinema és la pel·lícula El graduado (The

Graduate, Mike Nichols, 1967) en què aquesta vegada és una dona madura la

que es veu seduïda per la bellesa i timidesa sexual del jove interpretat per Dus-

tin Hoffman, un model que també es repetirà al llarg dels anys amb títols com

El amor del capitán Brando (Jaime de Armiñán, 1974), La belleza de las cosas

(Lust och fägring stor, Bo Widerberg, 1995) o Una mujer difícil (The Door in the

Floor, Tod Williams, 2004), entre molts altres.

4) La narració històrica a través dels ulls dels joves. En aquestes pel·lícules,

més que la joventut en si mateixa, el veritable protagonista de la història és

el rerefons històric, però un rerefons vist des de la mirada d'un o diversos
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personatges joves. La mirada del jove, més innocent que la de l'adult però

ja conscient de la situació que viu, permet al director plantejar una sèrie de

reflexions sobre determinats fets i situacions històriques.

Entre aquest tipus de pel·lícules trobem títols tan significatius com la primerenca Esa
tierra es mía (The Land is mine, 1943), dirigida per Jean Renoir, i altres com Adiós, muchac-
hos (Au revoir, els enfants, Louis Malle, 1987), Europa, Europa (Agnieszka Holland, 1990),
Kamchatka (Marcelo Piñeyro, 2002), Los juncos salvajesLes rouseaux sauvages, André Téc-
hiné, 2004), o per al cas espanyol, l'exemplar Las bicicletas son para el verano (1984). En
aquest film, dirigit per Jaime Chávarri a partir de l'obra teatral homònima de Fernando
Fernán Gómez, el sagnant conflicte de la Guerra Civil espanyola és vist a través de la
mirada del jove interpretat per Gabino Diego, la visió del món i de la vida canvia a me-
sura que evolucionen els esdeveniments, mentre espera aquesta bicicleta (aquest estiu,
aquesta pau, aquest descans…) que no arriba mai.

5) Finalment, trobem altres pel·lícules igualment destacables que des de pers-

pectives més arriscades i des de posicions més experimentals han abordat el

complex univers de la joventut, i que precisament per la seva «raresa» i ori-

ginalitat són difícils de reduir a un tipus concret com els analitzats anterior-

ment. Una d'aquestes pel·lícules és Las vírgenes suicidas (The Virgin Suicides),

dirigida per Sofia Coppola l'any 1999, en què la jove directora nord-americana

ens ofereix una atractiva i poètica manera de narrar la tragèdia de les germa-

nes Lisbon, que van abandonant les seves harmòniques i organitzades vides

quan s'enfronten a la dicotomia d'acceptar la seva sexualitat adolescent o les

normes socials imperants.

El treball de Rodríguez Merchán és interessant en la mesura que suposa un

dels pocs intents acadèmics per a agrupar i classificar les diverses maneres en

què la joventut ha estat retratada en el cinema. Però òbviament –i el mateix

autor així ho reconeix– és una classificació incompleta, ja que hi ha moltes

més formes de representació juvenil en el setè art, així com altres maneres

d'agrupar-les. A continuació, esmentem breument algunes d'aquestes:

1) Les pel·lícules sobre la rebel·lia i la violència juvenil. Aquesta tendència

s'inaugura amb la famosa Rebelde sin causa (1955), i continua amb títols cone-

guts com La naranja mecánica (Clockwork orange, Stanley Kubrick, 1971), Ame-

rican Graffiti (George Lucas, 1973), Rebeldes (The Outsiders, Francis Ford Cop-

pola, 1983), El vídeo de Benny (Benny’s Video, Michael Haneke, 1992), La ley

de la calle (Rumble Fish, Francis Ford Coppola, 1983), Funny Games (Michael

Haneke, 1997), American History X (Tony Kaye, 1998) o Ciudad de Dios (Cidade

de Deus, Kátia Lund i Fernando Meirelles, 2002).

2) Les pel·lícules que retraten l'ús i abús de drogues per part dels joves. Diverses

pel·lícules d'aquest tipus es relacionen amb la proposta anterior ja que el món

de les drogues i la violència sovint van units, com posen de manifest, de forma

exemplar, els films Diario de un rebelde o Ciudad de Dios. Entre les pel·lícules

característiques d'aquest tipus trobem títols com Drugstore Cowboy (Gus Van

Sant, 1989), Kids (Larry Clark, 1995), Trainspotting (Danny Boyle, 1996), Re-

quiem por un sueño (Requiem for a Dream, Darren Aronofsky, 2000), entre unes

altres. Pel que fa al cas espanyol, dins d'aquest tipus de pel·lícules sobre el món

de les drogues i la joventut trobem una variant interessant: el denominat ci-
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nema�«quinqui», representat especialment pels directors José Antonio de la

Loma i Eloy de la Iglesia, i que compta amb títols com Perros Callejeros (1977),

El pico (1983), Yo, el vaquilla (1985), etc.

Figura 5

Yo, el vaquilla és una de les pel·lícules emblemàtiques del denominat cinema «quinqui» o «kinki», una variant interessant
espanyola del cinema sobre joves i drogues que narra les vivències i aventures de joves delinqüents que s'han fet famosos
gràcies als seus delictes.

3) Les pel·lícules que reflexionen sobre el sexe entre joves i les seves conse-

qüències. Un dels directors que més ha abordat aquesta qüestió és el nord-

americà Larry Clark, especialment en films com la polèmica Kids (1995), Ken

Park (2002) o Marfa Girl (2002), que reflecteixen el sexe adolescent d'una ma-

nera explícita, directa i en ocasions violenta. En el cas de Kids, a més, Clark

va oferir un retrat dur d'un tema especialment controvertit per a l'època: la si-

da. Altres films relacionats amb aquesta temàtica són 9 Songs (Michael Winter-

bottom, 2004), Shortbus (John Cameron Mitchell, 2006), Spring Breakers (Har-

mony Korine, 2012), etc.

4) Les pel·lícules que reflecteixen i reflexionen sobre els problemes derivats de

l'embaràs, la maternitat i l'avortament juvenil. Una de les primeres i més be-

lles pel·lícules sobre el tema de l'embaràs i la maternitat juvenil és l'espanyola
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Adiós cigüeña, adiós dirigida per Manuel Summers l'any 1971. En aquesta es

relata el despertar sexual de dos joves que, quan s'adonen que la jove s'ha que-

dat embarassada i davant la por a comunicar-ho als seus pares en una Espa-

nya catòlica i conservadora, decideixen juntament amb els seus amics prepa-

rar el naixement del nen. Respecte al difícil tema de l'avortament, una de les

pel·lícules que ha abordat aquesta qüestió amb una major cruesa i realisme és

la romanesa 4 meses, 3 semanas, 2 días (4 luni, 3 saptamini si 2 zile, Cristian

Mungiu, 1997), en què es narren els problemes de dues joves estudiants que

s'enfronten a un embaràs no desitjat per una d'aquestes en una època en què

l'avortament està prohibit per llei a Romania. El film va guanyar la Palma d'Or

i el premi de la crítica en el Festival de Canes de l'any 2007.

Figura 6

La nord-americana Juno (Jason Reitman, 2007) és una altra de les pel·lícules que ha sabut retratar àgilment els problemes
relacionats amb l'embaràs juvenil.

5) Les pel·lícules sobre la contracultura dels 60 i altres subcultures juvenils.

Una de les pel·lícules que millor va saber retratar l'esperit de la contracultura

dels 60 va ser la famosa Easy Rider (Buscando mi destino), dirigida per Dennis

Hopper l'any 1969 i convertida també en un dels films paradigmàtics del sub-

gènere de la road movie. Altres pel·lícules representatives sobre subcultures�ju-
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venils són: Quadrophenia (Franc Roddam, 1979), sobre els mods, Bronco Bullfrog

(Barney Platts-Mills, 1979), sobre els skinheads, Suburbia (Penelope Spheeris,

1984), sobre el moviment punk, Wild Style (Charlie Ahearn, 1983) i Beat Street

(Stan Lathan, 1984), sobre el moviment hip-hop, etc.

Reflexió

Com podeu veure, el catàleg de pel·lícules que aborden el complex món de la joventut
és molt ampli i variat. Quines altres temàtiques trobeu al llarg de la història del cinema?
Quins títols representarien aquestes temàtiques? Quin període històric reflecteixen?

2.3. La joventut i la revolució del llenguatge cinematogràfic

La irrupció de la joventut com a temàtica protagonista en el cinema de la

postguerra es veu aviat acompanyada pel sorgiment d'una sèrie de directors

igualment joves que comencen a experimentar tècnicament i narrativa amb

el mitjà, i que acabaran revolucionant les bases del llenguatge cinematogràfic

i canviant la història del setè art per sempre. Aquesta emergència de directors

joves es produeix especialment cap a finals dels anys 50 i durant la dècada de

1960, època en què sorgeixen moviments com el Free Cinema anglès, la Nou-

velle Vague francesa, el jove cinema alemany i altres «nous�cinemes» que van

canviar la indústria cinematogràfica d'aquella època i que estableixen les bases

per al nou cinema del futur. És el triomf de la joventut com a força creativa i

innovadora, com a protagonista d'una ruptura estilística i filosòfica sense pre-

cedents en la història del llenguatge fílmic. A continuació, i donada la impos-

sibilitat d'estudiar tots els moviments sorgits en aquesta època, analitzarem

breument tres dels més significatius: el Free Cinema anglès, la Nouvelle Vague

francesa i el nou cinema nord-americà.

2.4. El Free Cinema anglès

El Free Cinema va ser un moviment cinematogràfic britànic sorgit l'any 1956 a

partir de la lectura del «Manifest�dels�joves�irats»�(Angry�Young�Men). Aquest

grup de joves realitzadors britànics buscaven una renovació del llenguatge ci-

nematogràfic en paral·lel al que estava succeint en la creació literària, teatral

o musical del Regne Unit, i per a això van decidir imposar una major duresa i

realisme en les seves produccions seguint la línia del cinema documental i el

neorealisme italià. Igual que la Nouvelle Vague francesa, el moviment va néixer

des de la crítica cinematogràfica i el curtmetratge, i si la Nouvelle Vague està in-

exorablement lligada a la revista Cahiers du Cinéma, el Free Cinema britànic ho

està a la revista Sequence, en què escrivien regularment directors com Lindsay

Anderson o Karel Reisz i des de la qual van començar a donar a conèixer les

bases del moviment.
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Aquests joves realitzadors demandaven un cinema de major compromís so-

cial, que fos capaç de reflectir històries i problemes de la vida quotidiana i

que estigués compromès amb la realitat social del moment. Buscaven un cine-

ma antiburgès, anticonformista i antiescapista, amb major llibertat de càmera,

efectes expressius lliures i que fos rodat en exteriors, fora del sistema d'estudis.

Una de les pel·lícules emblemàtiques d'aquest moviment és La soledad del cor-

redor de fondo (The Loneliness of the Long Distance Runner, 1962), de Tony Ric-

hardson, un magnífic retrat de la joventut de la seva època a partir de la his-

tòria d'un jove internat en un reformatori que alleuja la seva ràbia i frustració

corrent. El film és en realitat un retrat cru i sincer d'una joventut sumida en

el desencantament i la incertesa que es rebel·la contra l'encotillada societat

britànica i les seves velles i anquilosades costums.

Figura 7

La soledad del corredor de fondo és una de les pel·lícules clau del Free Cinema anglès i un retrat cru de la joventut britànica de la
seva època.

Una altra pel·lícula representativa és If, dirigida per Lindsay Anderson i gua-

nyadora de la Palma d'Or en el Festival de Canes de 1969. El film, protagonit-

zat per Malcolm McDowell –qui a partir d'aquesta pel·lícula i la seva interpre-

tació posterior i magistral a La Naranja Mecánica es convertiria en una icona
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autèntica de la rebel·lia juvenil–, explica la història d'un grup d'alumnes d'un

internat que es rebel·len contra el professorat i la direcció de la institució d'una

manera violenta i perversa. A partir d'això, Anderson planteja una crítica feroç

als col·legis britànics i a un sistema educatiu igualment repressiu i violent.

2.5. La Nouvelle Vague francesa

«Aquests joves ja eren cineastes quan van començar a escriure i van seguir sent crítics
quan van aconseguir portar les seves pel·lícules a la pantalla.»

Martin Scorsese

La Nouvelle Vague va ser un moviment cinematogràfic sorgit a França cap a

finals dels anys 50 que va estar encapçalat per una sèrie de joves realitzadors

procedents del món de la crítica cinematogràfica, en concret, de les pàgines

de la revista especialitzada Cahiers�du�Cinéma. Aquests realitzadors, coneguts

també com «joves� turcs» i entre els quals es trobaven noms com François

Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette o Eric Rohmer,

van reaccionar contra les estructures del cinema francès del moment i van

proclamar la llibertat tècnica, narrativa i estètica en el camp de la producció

cinematogràfica. La Nouvelle Vague va ser l'estil més emblemàtic i influent dels

denominats «nous cinemes» dels anys 60, i és potser el moviment artístic més

revolucionari i transgressor de la història del setè art, ja que els seus principis,

temàtiques i estètiques estableixen una ruptura sense precedents en el món del

cinema i han estat admirats, seguits i imitats per diferents moviments, escoles,

actors i directors posteriors.

Els joves turcs

En els seus temps com a crítics de la revista Cahiers du Cinéma, els futurs directors de la
Nouvelle Vague van ser coneguts com «els joves turcs» per la virulència que mostraven
en els seus articles contra el que Truffaut denominava «el cinema de papà», és a dir,
aquell cinema burgès i avorrit aferrat en el passat (com el cinema acadèmic francès de
la postguerra) contra el qual aquests joves cineastes es van rebel·lar, primer amb els seus
escrits i després amb les seves pel·lícules.

La Nouvelle Vague va introduir, doncs, un nou tipus de cinema: un cinema jo-

ve, amb directors joves, amb actrius i actors joves (Jean Seberg, Anna Karina,

Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Léaud, etc.), i per a un país igualment jove.

El moviment també va introduir la noció del director com a autor, alguna cosa

impensable en el sistema tradicional de Hollywood, que es basava en un mo-

del de cinema dominat i determinat pel productor. Amb això es va instaurar

el denominat «cinema�d'autor», reivindicant el paper del director com a únic

creador i autor personal de l'obra, en detriment d'un cinema comercial deter-

minat per la visió dels productors i els seus interessos econòmics i ideològics.

Algunes de les característiques que defineixen aquest moviment cinematogrà-

fic són:

• Realització de pel·lícules de baix pressupost.

• Filmació a llocs exteriors.
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• Escàs ús de la posada en escena.

• Rebuig a l'artificialitat del cinema comercial.

• Ús de la càmera de mà i sobre les espatlles.

• Llibertat de moviments de càmera.

• Poca il·luminació artificial.

• Ús d'un muntatge discontinu.

• Interpretació improvisada dels actors.

• Major llibertat narrativa.

Una de les pel·lícules més emblemàtiques de la Nouvelle Vague és Los 400 golpes

(Les 400 coups, 1959) el primer llargmetratge dirigit per François Truffaut, tam-

bé considerada una espècie de manifest o representació dels postulats princi-

pals del moviment. La pel·lícula se centra en un jove rebel, conflictiu i men-

tider, ple de patologies derivades dels seus problemes familiars i socials, que

s'enfronta amb el món a la recerca de la seva llibertat i la seva pròpia identi-

tat. El film és en realitat un retrat de la pròpia joventut de Truffaut a partir

d'un personatge que es convertiria en el seu alter ego, Antoine�Doinel, i que

seria interpretat durant més de 20 anys pel mateix actor, Jean-Pierre Léaud.

L'objectiu d'aquesta pel·lícula era, segons les paraules del mateix Truffaut:

«Esbossar una crònica de l'adolescència vista no amb la nostàlgia habitual commovedora
sinó, per contra, com un mal moment que tothom ha de passar.»

I afegeix:

«El deslletament afectiu, el despertar de la pubertat, el desig d'independència i el senti-
ment d'inferioritat són els signes característics de l'adolescència. Qualsevol desconcert
porta a la rebel·lió i a aquesta crisi l'anomena precisament juvenil. El món és injust; és
necessari espavilar-se i per això es donen els quatre-cents cops [es fan les mil i una].»

Les 400 coups és una de les pel·lícules sobre la joventut més belles que s'han

realitzat i una de les primeres a posar en escena un adolescent però no com el

veuen els adults, sinó com ho expressa la seva pròpia edat.

Bibliografia

http://cinemaesencial.com/
peliculas/los-cuatrocien-
tos-golpes

http://cinemaesencial.com/peliculas/los-cuatrocientos-golpes
http://cinemaesencial.com/peliculas/los-cuatrocientos-golpes
http://cinemaesencial.com/peliculas/los-cuatrocientos-golpes
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Figura 8

Amb Les 400 coups, François Truffaut va retratar la seva pròpia joventut a través del personatge d'Antoine Doinel, un adolescent
rebel i conflictiu a la recerca de la seva pròpia llibertat.

2.6. El nou cinema nord-americà

L'últim moviment que analitzarem és el conegut com a nou cinema nord-

americà o cinema independent nord-americà, un corrent cinematogràfic que

sorgeix com a reacció d'alguns cineastes al cinema de Hollywood i que s'estén

al llarg de la segona meitat del segle XX fins als anys 90, amb el treball de

directors com Quentin Tarantino o Kevin Smith. Més que un moviment, es

tracta d'una tendència o corrent heterogeni que recull la influència del Free

Cinema anglès i la Nouvelle Vague francesa i que, igual que aquests, planteja

una nova llibertat ètica i estètica en les maneres de fer i produir pel·lícules.

Entre els representants d'aquest tipus de cinema trobem pioners com John

Cassavetes, qui a finals dels anys 50 es converteix en el guia d'un nou grup de

cineastes conegut com New�American�Cinema�Group, l'eslògan dels quals era:

«no volem pel·lícules roses, sinó del color de la sang». Aquest grup defensava

tot el que Cassavetes havia fet en la seva pel·lícula de 1959 Shadows (la utilit-

zació d'escenaris reals, la interpretació improvisada dels actors, la llibertat de

moviment de la càmera, etc.) ja que suposava una ruptura total amb el cinema

nord-americà tradicional.

Més endavant, cap a finals dels anys 60, sorgeix un grup heterogeni de cine-

astes joves que intenten canviar les regles de Hollywood des de l'interior, tre-

ballant de forma independent per als estudis. És el cinema de la denominada

«nova ona americana» o «nous�bàrbars», entre els representants dels quals es

troben noms tan coneguts com Martin Scorsese, qui l'any 1967, amb només 25

anys, realitza la pel·lícula Who's that knocking at my door?, George Lucas, que

dirigeix THX 1138 als 27 anys (pel·lícula produïda pel seu amic Francis Ford
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Coppola), Steven Spielberg, que realitza Duel amb 25 anys, i la reeixida Tiburón

amb 29, i altres com Brian de Palma, Michael Cimino, Peter Bogdanovich, o

Dennis Hopper, la pel·lícula del qual Easy Rider (1969) es va convertir en un

autèntic símbol de la contracultura dels 60 i del subgènere cinematogràfic de

les road movies.

El cinema blockbuster

La pel·lícula Jaws (Tiburón), dirigida el 1975 per Steven Spielberg quan només tenia 29
anys, va inaugurar un nou concepte de cinema conegut com cinema blockbuster, «èxit de
taquilla d'estiu» o «cinema de crispetes», una fórmula de Hollywood dirigida principal-
ment al públic adolescent i caracteritzada per l'ús espectacular d'efectes especials i pode-
roses estratègies de màrqueting orientades al consum massiu.

En els anys 80 i ja sense una clara vinculació amb el grup dels «nous bàr-

bars», apareix una nova generació de joves cineastes que intenten revitalitzar

el concepte de cinema independent nord-americà, amb films i directors para-

digmàtics com Extraños en el paraíso (Stranger than Paradise, 1984), de Jim Jar-

musch, Sangre fácil (Blood Simple, 1984), dels germans Coen, Haz lo que debas

(Do the Right Thing, 1989), d'Spìke Lee, o Sexo, mentiras y cintas de vídeo (Sex, Lies

and Videotape, 1989), d'Steven Soderbergh. I en els anys 90, sorgeixen figures

exemplars com Quentin Tarantino, Kevin Smith o Darren Aronofsky, qui rea-

litzen un cinema molt més atrevit, especialment Tarantino, per qui el cinema

es converteix en un recurs expressiu ideal per a barrejar gèneres cinematogrà-

fics diversos, experimentar amb la linealitat narrativa, estetitzar la violència

i proposar tot tipus de referències, homenatges i picades d'ullet intertextuals.

La influència de la Nouvelle Vague en el cinema de Tarantino és evident, i el

director va batejar la seva pròpia companyia productora com A Band Apart,

fent un clar homenatge al clàssic de Jean-Luc Godard Bande à part (1964), la

seqüència del ball Madison del qual també va inspirar Tarantino, el famós ball

entre John Travolta i Uma Thurman en la magnífica Pulp Fiction (1994).

Figura 9

Quentin Tarantino s'ha convertit en un dels directors més radicals i innovadors dels últims temps, segons ell educat
cinematogràficament veient pel·lícules de videoclub i no a cap escola de cinema.



© FUOC • PID_00249362 27 Joventut i cultura audiovisual

3. Televisió i joventut

Amb la irrupció de la televisió a les llars familiars a partir de la segona meitat

del segle XX, s'obre una nova etapa en la història de les imatges en moviment,

ja no protagonitzada en exclusivitat pel cinema. També s'inicia una nova for-

ma de representar la joventut en la pantalla, amb formats característics del

nou mitjà com les sèries de ficció o els videoclips. Els joves troben nous pro-

ductes audiovisuals en què mirar-se i amb els quals anar construint la seva

identitat i apareixen nous ídols juvenils televisius i musicals que influeixen

sobre generacions senceres de joves. Analitzarem algunes d'aquestes qüestions

al llarg de les properes pàgines.

3.1. Sèries sobre joves

Amb l'aparició de la televisió a mitjan segle XX, comença un nou capítol en la

història de les imatges en moviment. Malgrat que la idea de la televisió es va

començar a concebre quan el cinema encara es trobava en el seu naixement,

no es va convertir en una realitat fins al final de la Segona Guerra Mundial.

És llavors quan es donen les condicions tècniques, econòmiques i socials ne-

cessàries perquè la televisió s'instauri com un nou mitjà de comunicació de

masses i es converteixi en part de la vida quotidiana de milions de persones,

especialment als Estats Units, on el nou mitjà es va desenvolupar amb major

rapidesa en un primer moment.

Al principi no estava clar on estava realment el mercat de la televisió i el nou

aparell era molt depenent d'altres mitjans ja assentats com la ràdio o el cinema.

De la ràdio va heretar la seva condició de mitjà de telecomunicació i va adoptar

gèneres radiofònics com les sitcom�o�«comèdies�de�situació». Així mateix,

la televisió va haver de recórrer al material cinematogràfic per a emplenar els

seus amplis espais horaris, comprant pel·lícules a les companyies o realitzant

adaptacions de grans èxits cinematogràfics.

No obstant això, les sèries�de�ficció aviat es van convertir en un dels formats

característics del nou mitjà i en un dels preferits per l'audiència. Les primeres

sèries de televisió eren adaptacions de clàssics de la literatura o de gèneres

radiofònics com la sitcom, però a poc a poc es van anar generant produccions

més personals i originals que van acabar atorgant una identitat pròpia a la

narrativa de la ficció televisiva.
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L'ascens de la televisió com a nou mitjà de comunicació coincideix temporal-

ment amb l'emergència de la joventut com a grup social diferenciat. No obs-

tant això, durant els primers anys, les cadenes de televisió van deixar al marge

la joventut per a centrar-se en un altre target: la�família. Per què la família?

El televisor es venia com un producte per a gaudir en família a la comoditat

de la llar, no com un espectacle públic al que calia desplaçar-se, com ocorria

en el cas del cinema. Les campanyes comercials reforçaven aquesta idea mos-

trant anuncis en què la imatge típica era la d'una família unida mirant junts

i feliços la pantalla del nou aparell. Per això, les primeres sèries de televisió

van desenvolupar situacions i temàtiques relacionades amb l'àmbit familiar,

tals com el matrimoni, l'educació dels nens, la convivència amb els veïns, etc.,

però sense entrar en temes complexos i conflictius que poguessin incomodar

l'espectador. En general, aquestes primeres sèries transmetien el famós ameri-

can way of life i es caracteritzaven pel seu to moralista i pedagògic.

Caldrà esperar a la dècada dels 60 perquè la joventut es converteixi en prota-

gonista de les sèries de ficció televisives, coincidint amb un moment en què

la joventut també es transforma en protagonista de la vida real prenent els

carrers per a protestar contra la Guerra de Vietnam, la revolució sexual i la

lluita pels drets civils dels afroamericans. Les tres principals cadenes del mo-

ment: ABC, NBC i CBS, comencen a crear sèries destinades als joves, advertint

un nou nínxol de mercat que, fins ara, havien passat per alt o havia estat sen-

zillament ignorat. Això va portar les cadenes a cancel·lar altres sèries que no

resultaven atractives per als joves, com aquelles ambientades en zones rurals

(com Green Acres o la popular Lassie), una tendència que en aquells dies es va

conèixer com «la�purga�rural». La joventut moderna estava als carrers, a la

ciutat, i les sèries de ficció dirigides als joves es van ambientar des d'un primer

moment en aquest context urbà.

Figura 10

Durant els anys 60, sèries d'ambientació rural com Green Acres (Granjero último modelo) van ser cancel·lades ja que no resultaven
atractives per al nou target televisiu a què les cadenes pretenien arribar: la joventut. Aquesta tendència se la va conèixer en
aquell moment com «la purga rural».

Lectura recomanada

Per a aprofundir en la histò-
ria de les sèries de ficció tele-
visives recomanem la lectura
del llibre següent:
T.�De�la Torre (2016). Historia
de las series. Barcelona: Roca
Editorial.
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Algunes de les primeres sèries de televisió protagonitzades i dirigides a un pú-

blic jove van ser les següents:

• Love�on�a�Rooftop (ABC, 1966-1967). Estrenada l'any 1966, la sèrie trans-

corria a la ciutat de Sant Francisco i tractava sobre una estudiant d'art i

un aprenent d'arquitecte que, després de casar-se, es traslladen a viure a

un àtic sense finestres. Amb aquest punt de partida, la sèrie apel·lava les

parelles de joves de perfil urbà i el seu dia a dia en una gran ciutat.

• The�Monkees (NBC,1966-1968). També estrenada el 1966, la sèrie es va

inspirar en l'èxit de The Beatles per a construir una comèdia sobre una

banda musical fictícia que tenia enormes semblants amb el famós quar-

tet anglès. Els quatre joves protagonistes van sortir d'un càsting en què es

buscaven actors i músics, amb la intenció que els seleccionats poguessin

desenvolupar una carrera musical i televisiva de forma paral·lela. La im-

portància de The Monkees és que va ser el primer gran grup musical i tele-

visiu prefabricat de la història (una tendència que es repetiria anys després

amb grups com les Spice Girls, New Kids on the Block, o One Direction),

al mateix temps que va presagiar el fenomen internacional dels concursos

de�talents�musicals, com Pop Idol, Popstars o Operación Triomfo.

Figura 11

Fotograma de la sèrie de televisió The Monkees, protagonitzada per un quartet musical juvenil ideat com a resposta americana a
The Beatles.

• The�Mod�Squad�(Patrulla�juvenil) (ABC, 1968-1973). Aquesta sèrie va ser

estrenada l'any 1968 i estava protagonitzada per tres joves rebels represen-

tants dels moviments contraculturals dels 60 amb diferents penes judicials

a les seves esquenes. Un capità de policia els ofereix l'oportunitat de lliu-

rar-se de la presó si formen part d'una unitat d'agents especials d'incògnit,

ja que, gràcies al seu aspecte juvenil, es podrien infiltrar sense aixecar sos-

pites en les bandes criminals del sud de Califòrnia. Aquesta sèrie va acon-

seguir connectar realment amb el públic jove ja que era la primera vegada

que la contracultura juvenil es representava en la televisió com a protago-
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nista. També va ser el primer èxit d'Aaron Spelling, un dels noms clau de

la televisió nord-americana, productor de sèries molt populars durant els

anys 70, 80 i 90 com Los ángeles de Charlie, Dinastía, Starsky i Hutch, Los

hombres de Harrelson, Sensación de Vivir, Melrose Place i un llarg etcètera.

• The�Mary�Tyler�Moore�show�(La�chica�de�la�tele). (CBS, 1970-1977). Estre-

nada l'any 1970, explica la història d'una dona jove soltera, independent,

reeixida, moderna i sexualment alliberada que treballa en una cadena de

televisió. Era la primera vegada que en la televisió nord-americana es ve-

ia un personatge femení gaudint de la seva solteria, tenint relacions amb

diversos homes i que perseguia una carrera professional en un mitjà tra-

dicionalment considerat com «d'homes». Mary Tyler Moore no solament

va ser una de les primeres dones a protagonitzar una comèdia amb el seu

propi nom, sinó que també va ser la pionera d'una nova forma de veure

les dones en la petita pantalla, abordant temes fins llavors controvertits

com la igualtat salarial entre homes i dones, el sexe prematrimonial o la

infidelitat, així com altres qüestions relacionades amb el fet de ser jove i

dona en una gran ciutat.

Durant els anys posteriors, les sèries protagonitzades i dirigides al públic jove

es multipliquen, amb títols tan significatius com The Young Ones (Los jóvenes),

una comèdia britànica emesa entre 1982 i 1984 per la BBC2 que gira al voltant

de quatre estudiants universitaris que comparteixen casa i que exemplifiquen

diferents subcultures de l'època, entre aquestes el punk i el seu famós lema

del «no hi ha futur». Aquesta falta de futur i de perspectives laborals porta els

personatges a assumir una actitud autodestructiva, però la sèrie ho representa a

través d'un humor surrealista i poc convencional que va aconseguir connectar

amb la joventut de l'època.

Més endavant, a partir sobretot dels anys 90, assistim a una generalització de

sèries centrades en la vida i peripècies d'un grup d'amics en un institut qual-

sevol, sia l'institut Bayside de Salvados por la campana (1989), el West Beverly

Hills High School de Sensación de Vivir (1990), o en el cas d'Espanya, l'institut

7 Robles de la molt popular Al salir de clase (1997). Si bé al principi les trames

d'aquest tipus de sèries solen oferir un acostament simple i sovint trivial al

món de la joventut (similar a la tendència de la infantilització que vam veure

en el cas del cinema), a poc a poc van evolucionant cap a trames més comple-

xes en què s'aborden, amb major o menor encert, aspectes més controvertits i

problemàtics de l'actualitat juvenil, tals com l'alcoholisme, l'abús de drogues,

les violacions durant cites amoroses, l'embaràs precoç, el suïcidi adolescent,

etc., molts d'aquests encarnats de vegades en personatges concrets com el cas

de Dylan McKay (Luke Perry) a Sensación de vivir. L'èxit d'aquest tipus de sèries

d'institut va ser enorme i molts dels seus actors protagonistes es van convertir

en autèntics ídols juvenils, des del propi Luke Perry o Jason Priestley de Sen-

sación de Vivir, fins a Elsa Pataky, Alejo Sauras, Pilar López de Ayala o Hugo

Silva, en el cas de Al salir de clase. Així mateix, l'èxit i la popularitat obtinguts

en aquestes sèries juvenils els va servir per a fer incursions en altres terrenys
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com el cinematogràfic, arribant fins i tot a protagonitzar pel·lícules, com en

el cas de Pilar López de Ayala amb la seva actuació a Juana la Loca, amb la

qual va guanyar el premi Goya i la Conxa de Plata a la millor interpretació

femenina l'any 2001.

Figura 12

Sensación de vivir va ser una de les sèries de televisió més reeixides dels anys 90. Els seus personatges es van convertir en noves
icones juvenils i el format es va estendre a altres països generant productes similars (en el cas d'Espanya, les sèries Al salir de
classe, Compañeros i Física o química).

Reflexió

Igual que en el cas del cinema, el catàleg de sèries de televisió que s'han centrat en
l'univers juvenil és molt ampli i variat. Quins altres exemples trobeu al llarg de la histò-
ria de la petita pantalla? Quines qüestions o problemes juvenils aborden? Quin període
històric reflecteixen?

3.2. El videoclip i la generació MTV

L'1 d'agost de 1981 es produeix un esdeveniment decisiu en la història de la

televisió i de la cultura mediàtica en general. Aquest dia comencen les trans-

missions de la denominada «Music Television», més coneguda com MTV, una

cadena nord-americana de televisió per cable que popularitza un nou i decisiu

format audiovisual: el videoclip�musical. Encara que és possible trobar ante-

cedents del vídeo musical en els experiments del cinema d'avantguardes dels

anys 20 (el treball d'Oskar Fischinger, per exemple), en els sounides dels anys

40 o en els scopitones francesos dels anys 60, no és fins a la dècada dels anys

80, amb l'arribada de l'MTV, quan el videoclip s'assenta veritablement com a

gènere audiovisual específic i arriba a adquirir una enorme popularitat, sobre-

tot entre el públic jove.

L'MTV i el seu format característic, el videoclip, introdueixen una nova ma-

nera de presenciar i gaudir de la música a través d'una ràfega d'imatges i sons

en què es presenta una cançó d'una determinada banda o artista. En realitat,

el videoclip va néixer com una�estratègia�de�màrqueting de la indústria dis-
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cogràfica per a afavorir la venda de discos i la retransmissió de videoclips a

través de l'MTV, que va impulsar la carrera i les vendes de discos de molts ar-

tistes globals, tals com Michael Jackson, Madonna, Britney Spears, Lady Gaga,

Eminem, Christina Aguilera, Justin Timberlake i un llarg etcètera.

Figura 13

La cadena nord-americana MTV va definir tota una generació de joves i va popularitzar el format del videoclip musical.

Del videoclip s'ha dit que és un dels gèneres característics de la postmoderni-

tat, un format híbrid i impur en què es barregen i combinen «música, actua-

ció musical i, de molt diverses maneres, gran quantitat d'altres formes, estils,

gèneres i recursos audiovisuals procedents del teatre, l'art, el cinema, la moda,

la televisió i la publicitat» (Darley, 2002, pàg. 184). Aquesta naturalesa híbrida

del videoclip l'ha convertit en una de les formes paradigmàtiques de la cultura

audiovisual contemporània, així com dels discursos sobre la fragmentació, la

intertextualitat, la superfície i el joc característics de la postmodernitat estèti-

ca. De fet, el videoclip introdueix en el discurs artístic una nova estètica, la de-

nominada «estètica�MTV», caracteritzada pel rebuig a la narrativa tradicional,

els efectes de zàping derivats del mitjà televisiu, l'estètica del collage, la veloci-

tat i el ritme compulsiu de les imatges, etc. Així doncs, els videoclips musicals

es converteixen en un autèntic laboratori per a l'experimentació amb noves

estètiques i narratives, i els directors de videoclips s'esforcen per a estendre els

límits de la frontera expressiva, com demostren els treballs de destacats realit-

zadors de videoclips com ara Michel Gondry, Spike Jonze o Anton Corbijn.

Els videojocs, una nova forma d'oci interactiu

Juntament amb el videoclip, durant els anys 80, també es popularitza una altra forma
audiovisual que tindrà un desenvolupament espectacular en els anys posteriors. Ens re-
ferim als videojocs, una nova forma d'oci interactiva que marca un abans i un després en
la història dels mitjans, ja que per primera vegada l'espectador té la capacitat de controlar
el que ocorre a l'espai de la pantalla i sentir-se protagonista de l'acció. Els videojocs, a
més, van crear un nou lloc de trobada i socialització per a la joventut, els denominats
arcades o sales de màquines recreatives, que van ser enormement populars durant els anys
80. No obstant això, la introducció dels ordinadors personals i les consoles domèstiques
a les llars va portar amb si una certa decadència d'aquests espais, que progressivament
van anar sent abandonats per un tipus d'experiència videolúdica més íntima i privada,
practicada a l'interior de la pròpia llar.

Per a aprofundir en aquests i altres aspectes dels videojocs (que per qüestions d'espai no
podem desenvolupar aquí) remetem a l'obra següent:

I.�Márquez (2015). Una genealogía de la pantalla. Del cine al teléfono móvil. Barcelona.
Anagrama (capítol IV: La pantalla videolúdica).

Si el videoclip, a través del seu canal característic, l'MTV, va donar lloc al nai-

xement d'una estètica, també va fer el mateix amb tota una generació de joves

que es van educar culturalment veient videoclips musicals en la petita panta-
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lla: és la denominada «generació�MTV», una generació educada en una cultu-

ra mediàtica omnipresent d'imatges i sons de bandes i ídols musicals retrans-

mesos diàriament a través de l'MTV. La pantalla televisiva i la seva ràfega con-

tínua de videoclips musicals (les vint-i-quatre hores del dia, els set dies de la

setmana), es va convertir en un autèntic aparador de modes i estètiques visu-

als, com l'ús de jaquetes vaqueres, roba de cuir i pèl llarg en el heavy metal, o

l'ús de gorres, sabatilles nike i roba esportiva en el hip-hop. L'MTV i els vide-

oclips van ser un factor determinant en l'articulació de subcultures i estils de

vida juvenils, formant i reafirmant identitats col·lectives directament relacio-

nades amb la cultura musical: rockers, punks popers, rapers, grunges, heavies,

metaleros, indies, etc. D'aquí la importància d'aquesta cadena (MTV) i d'aquest

format (el videoclip) per a la joventut d'aquella època, una joventut que també

va ser coneguda amb altres noms, entre aquests el de la «generació X».

3.3. Beavis and Butt-Head i la generació X

Encara que l'MTV va néixer com una cadena especialitzada en música a par-

tir de l'emissió continuada de videoclips musicals, aviat va començar a oferir

una altra sèrie de continguts televisius. Un dels més populars va ser la sèrie

d'animació Beavis and Butt-Head, protagonitzada per un duo de joves carismà-

tic que es passen el dia asseguts davant el televisor veient i criticant vídeos

musicals a través de judicis simples: o «agraden en bogeria» o «són una mer-

da». Entre vídeo i vídeo, de vegades surten de casa per a anar a escola, al seu

treball o a un restaurant de menjar ràpid, i llavors cometen actes destructius

o delictius, encara que la majoria de les vegades surten impunes. La seva vida

es resumeix a veure la televisió, menjar porqueria (generalment nachos), beure

refrescs, anar a centres comercials, escoltar grunge i heavy metal (els seus gène-

res musicals favorits), intentar «anotar» (tenir sexe), deixar anar paraulotes i

masturbar-se.

Aquesta sèrie es va fer extremadament popular durant els anys 90, especial-

ment entre la joventut nord-americana –la revista Rolling Stone es va referir

a aquesta com «la veu d'una generació»–, encara que la seva influència es va

estendre a altres països del món i molts la consideren avui una autèntica sèrie

de culte. Però també va ser molt criticada per part de pares i professors per l'ús

d'un llenguatge malsonant i per incitar nens i joves a realitzar actes violents. El

Senat dels Estats Units va arribar, fins i tot, a condemnar el programa per a pro-

moure la violència sense sentit i la conducta estúpida. Si mitjans com Rolling

Stone elogiaven la sèrie, uns altres titllaven els dos protagonistes d'estúpids,

dropos, mandrosos, cruels, sense ambicions, sense valors, sense futur, etc.
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Figura 14

La polèmica i popular sèrie d'animació Beavis and Butt-Head es va convertir durant els anys 90 en «la veu d'una generació»,
segons la revista Rolling Stone.

En realitat, la sèrie estava retratant àgilment la joventut de la seva època, una

joventut que va trobar en la cultura mediàtica un refugi davant la desintegra-

ció familiar, la manca de possibilitats de treball, els salaris baixos, l'alt preu

de l'habitatge i la mateixa crisi d'afectivitat de la postmodernitat. La sèrie re-

presentava tota una generació de joves que, per manca de referents familiars

i educatius sòlids, prenien les seves idees i imatges sobre la vida a partir de la

cultura mediàtica, i especialment, de la televisió, la música i els videoclips.

El professor Douglas Kellner (2000) va veure en la sèrie un exemple perfecte del

que es podria anomenar «la�televisió�del�perdedor» –i no és casual que aques-

ta generació de joves sigui també coneguda com «la generació perduda»–. Se-

gons Kellner, les sèries de televisió anteriors solien representar individus i fa-

mílies riques o de classe mitjana sòlidament establertes que sovint portaven

una vida molt atractiva. Es creia que els anunciants preferien ambients rics per

a vendre els seus productes i, per tant, la classe i la subclasse treballadora es va

excloure de la televisió durant dècades. Així, sèries com Dallas, Dinastia, Vidas

de ricos y famosos celebraven la riquesa i l'opulència i representaven l'antítesi

de la televisió del perdedor. La realitat quotidiana en una economia en recessió

va fer esclatar aquest somni i un públic nombrós i cada vegada major va co-

mençar a sentir-se atret pels programes que articulen la seva pròpia frustració

i ira quan experimenten el descens de la posició social i el sentiment que no

hi ha futur. Beavis and Butt-Head és un exemple d'aquest tipus de «televisió del

perdedor», al costat de d'altres com Els Simpson i Roseanne.
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Beavis and Butt-Head va ser, a més, una de les icones predilectes de la denomi-

nada generació�X, una altra forma de designar la joventut dels anys 90. Es

tracta d'un terme emprat per primera vegada en els anys 50 pel fotògraf Robert

Capa per a titular un assaig fotogràfic sobre els joves que van créixer després

de la Segona Guerra Mundial, però el terme realment es va popularitzar a par-

tir de la novel·la Generació X, publicada per Douglas Coupland l'any 1991. La

novel·la tractava sobre uns joves adults i els seus estils de vida a finals dels

anys 80, i va servir per a caracteritzar una generació nihilista, cínica i apàti-

ca que no es rebel·la contra els problemes que té, sinó que es tanca sobre si

mateixa; una generació que gaudeix dels mitjans i que creix enganxada a la

televisió i a l'MTV, la cadena favorita d'aquesta generació de joves; una gene-

ració profundament espectatorial, que perd massa temps com a espectador i

no com a actor, i a la qual no li preocupa el seu avenir, ja que sent que no

hi ha futur; una generació «perduda», en definitiva, que té en la cançó Loser

(Perdedor) de Beck un dels seus símbols característics, al costat de la mateixa

Beavis and Butt-Head i pel·lícules com Bocados de realidad (Reality Bites, 1994) i

l'estupenda Clerks (1994) de Kevin Smith.

Un altre aspecte interessant de la generació X és la seva condició de frontissa

entre el món analògic i el món digital. Aquesta generació observa l'arribada

d'internet i les noves tecnologies digitals, però segueix aferrada en aquest rè-

gim�espectatorial propi del mitjà televisiu. La seva manera d'interactuar i re-

lacionar-se amb la cultura dels mitjans encara és de caràcter «passiu» i obser-

vacional, pròpia d'aquesta «societat�de�l'espectacle» descrita per Guy Debord

(2008), i molt diferent, per tant, de la manera més activa, participativa i dialo-

gant amb què les noves generacions de joves es començaran a relacionar amb

els mitjans i les tecnologies al llarg del segle XXI.

Lectura recomanada

En la novel·la Generación X,
Douglas Coupland popularit-
za l'expressió «generació X»
per a referir-se a una nova ge-
neració de joves fascinats per
la cultura popular i els mit-
jans de comunicació de mas-
ses, especialment la televisió
i cadenes com l'MTV.
Per a entendre més sobre
aquesta generació recoma-
nem la lectura següent: D.
Rushkoff (1994). The GenX
Reader. Nova York: Ballantine
Books.
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4. Joventut i nous mitjans

En aquest últim apartat, analitzarem algunes qüestions relacionades amb la

joventut actual i la seva relació amb els nous mitjans, especialment amb inter-

net i amb una de les seves plataformes audiovisuals més característiques: You-

Tube. Els joves d'ara es relacionen amb els mitjans d'una manera diferent a la

de les generacions anteriors i, en general, assumeixen un rol més actiu, partici-

patiu i productiu que el rol tradicional espectatorial relacionat amb els mitjans

com el cinema, la televisió o el videoclip. L'exemple dels denominats youtubers

és característic d'aquesta nova generació de joves que estan sent educats en

l'univers d'internet, els videojocs, les xarxes socials i les aplicacions mòbils.

4.1. Joventut i nous mitjans al segle XXI

Amb l'arribada de mitjans com la televisió i formats com el videoclip, el cinema

deixa de tenir el monopoli de la imatge en moviment. Aleshores, sorgeixen

noves formes de referir-se a les imatges mòbils que veiem en pantalla, com

el popular terme d'«audiovisual». Com assenyala Román Gubern en aquest

sentit:

«Abans parlàvem de cinema i ara cal parlar genèricament, davant el revoltim de produc-
tes i canals de difusió, d'audiovisual, com la província central i hegemònica de la cultura
de masses contemporània, una província en què figuren la televisió, el vídeo i la imatge
sintètica produïda per ordinador. Tenen molt en comú? Totes aquestes són imatges mò-
bils que veiem en una pantalla, que és el seu suport espectacular. Constitueixen, per tant,
un mateix llenguatge, però parlen diferents dialectes.»

Gubern (2000, pàg. 34)

Passem, doncs, d'una cultura cinematogràfica a una cultura audiovisual en què

cada vegada és major la quantitat de productes i canals per a difondre, veure

i gaudir de sons i imatges en moviment.

Una altra forma de denominar aquest nou ecosistema mediàtic plegat

d'opcions audiovisuals és l'expressió «nous�mitjans», popularitzada pel teò-

ric rus Lev Manovich en el seu llibre El lenguaje de los nuevos medios de comu-

nicación (2005). Segons Manovich, els nous mitjans es diferencien dels vells

(cinema, televisió, etc.) per cinc principis clau: la representació digital, la mo-

dularitat, l'automatització, la variabilitat i la transcodificació. En general, es

tracta de mitjans més oberts, flexibles i canviants que els mitjans anteriors,

i en què l'espectador (ara anomenat «usuari») està convidat a participar-hi i

intervenir-hi a través de les seves accions. Exemples de nous mitjans són els

videojocs, internet o la realitat virtual.

Com afecta això a la joventut? Amb la irrupció de l'audiovisual i dels nous

mitjans, la joventut, com altres segments de població, veu multiplicades les

formes de veure's reflectida en les pantalles i, especialment a partir d'internet i

Lectura recomanada

El lenguaje de los nuevos me-
dios de comunicación és un
llibre indispensable per a
entendre les mutacions de
l'ecosistema mediàtic con-
temporani i la seva relació
amb formes audiovisuals pas-
sades com el cinema, punt de
partida de Manovich per a la
seva anàlisi.
L.�Manovich (2005). El len-
guaje de los nuevos medios de
comunicación. La imagen en la
era digital. Barcelona: Paidós.
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les noves tecnologies digitals, comença a ser protagonista d'una nova manera

de relacionar-se amb la cultura mediàtica, en què l'antic rol d'espectador co-

mença a ser substituït per un rol molt més actiu i participatiu gràcies a com la

joventut és capaç de representar-se i difondre's a si mateixa: broadcast�your-

self, com resava el famós lema de YouTube.

Això s'aprecia clarament a partir de l'arribada de la denominada Web�social

o�Web�2.0. A diferència de la Web 1.0, la Web 2.0 (un concepte popularitzat

per l'irlandès Tim O’Reilly) va ser concebuda perquè qualsevol persona po-

gués fer ús d'aquesta i generar contingut. Amb la nova web, ja no només és

el webmaster qui pot elaborar i compartir aquest contingut, com era habitual

en l'anterior model de web, sinó que qualsevol usuari, a partir d'eines i serveis

senzills d'usar (blogs, wikis, xarxes socials, etcètera), pot generar i distribuir

contingut lliurement a internet.

Els joves s'han mostrat especialment actius i productius (alguns afegirien «ad-

dictes») manejant i aprofitant les possibilitats d'internet com a nou mitjà de

comunicació, i la seva perícia tecnològica amb aquesta i altres tecnologies i

serveis digitals (telèfons mòbils, tauletes, xarxes socials, etc.) ha fet que en els

últims anys s'hagin multiplicat les expressions que intenten definir la joventut

del nou segle. Vegem algunes d'aquestes:

• Nadius�digitals. És un terme popularitzat pel professor nord-americà Marc

Prensky mitjançant el qual s'intenta diferenciar entre aquelles persones

joves que han estat envoltades des d'una edat primerenca de tecnologies

digitals (ordinadors, videojocs, telèfons mòbils, etc.), i aquelles altres per-

sones de major edat que van créixer fonamentalment en un món analògic

i que s'han d'adaptar a aquestes noves tecnologies (Prensky els denomina

«immigrants digitals»).

• Mil·lenistes. Els mil·lenistes o «generació del mil·lenni» són aquelles per-

sones nascudes entre 1980 i 1995 que van arribar a l'etapa adulta amb el

canvi de segle. També se'ls coneix com la «generació Y», per ser la generació

posterior a la generació X, amb la qual comparteix alguns trets com la in-

certesa pel que fa al futur i la inestabilitat laboral. No obstant això, aquesta

generació es diferencia de l'anterior ja que està completament connectada

amb el món virtual i l'ús de les tecnologies digitals és part integral de la

seva vida quotidiana.

• Generació�del�jo�jo�jo. És una altra forma de referir-se als mil·lenistes però

fent èmfasis en el caràcter narcisista i egocèntric de moltes de les seves

accions quotidianes amb la tecnologia (exhibicionisme en xarxes socials,

obsessió pels selfies, culte a la pròpia imatge, passió pels likes, etc.). El terme

va ser popularitzat per la revista Time en un reportatge sobre els mil·lenistes

publicat l'any 2013.
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Figura 15

Portada de la revista Time en què es descriu els mil·lenistes com la «generació del jo jo jo» (The Me Me Me Generation).

• Generació�Z. La generació Z o generació postmil·lenista es refereix a aque-

lles persones nascudes després de l'any 1995 i que actualment estan en

una etapa adolescent o preadolescent. És la generació que segueix directa-

ment a la generació Y o mil·lenista, amb la qual té diverses similituds. No

obstant això, es diu que la generació Z és més depenent de la tecnologia

digital i que és incapaç de concebre un món sense accés a internet i sense

smartphones. Per aquest motiu també se l'anomena com «la generació wi-

fi» o d'«internet a la butxaca», en el sentit que van créixer connectats i la

connexió a internet és part de la seva vida natural.

• Generació�Touch. Aquest terme fa referència a aquelles persones que es-

tan creixent actualment amb la tecnologia digital ja plenament assentada

i que no tenen un referent analògic per a moltes de les seves activitats dià-

ries. Per a aquesta generació, les tecnologies digitals no són elements nous

sinó part de la seva vida diària, eines d'ús comú amb les quals han nascut.

El cas estrany per a aquestes és la tecnologia analògica, que en molts casos

no saben utilitzar. El terme «touch» fa referència a una de les principals

característiques d'aquesta nova generació: el fet d'estar acostumats a in-

teractuar amb pantalles tàctils, de manera que «tocar el digital» (internet,
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xarxes socials, apps, etc.) és la seva manera principal de relacionar-se amb

la tecnologia.

Des d'un punt de vista acadèmic, totes aquestes expressions són problemàti-

ques des del moment en què intenten reduir una realitat complexa i hetero-

gènia a una única categoria holística. També s'ha dit que generacions com la

dels mil·lenistes no tenen ni tan sols identitat de grup, en el sentit que els

mateixos mil·lenistes no se senten mil·lenistes1.

Aquestes classificacions funcionen més des d'un punt periodístic o tècnic que

des d'un punt de vista sociològic. No obstant això, allò que intenten descriure

de maneres diverses (nadius digitals, mil·lenistes, postmil·lenistes, etc.) sí que

constitueix una realitat ineludible: el fet que ens trobem davant una nova

generació de joves pels quals la interacció quotidiana amb la tecnologia i amb

els mitjans resulta alguna cosa natural, joves que, gràcies a la tecnologia digital,

són capaços de representar-se i difondre's diàriament a si mateixos a través de

múltiples productes i canals audiovisuals, com el popular YouTube.

4.2. Els youtubers i l'autocomunicació juvenil de masses

Per a il·lustrar aquesta capacitat de representació i difusió de la joventut actual

ens centrarem en un cas summament interessant dins de l'ecosistema mediàtic

actual: el dels denominats youtubers.

Què és exactament un youtuber? En realitat, un youtuber pot ser tota aquella

persona que puja vídeos a la famosa plataforma d'allotjament de vídeos You-

Tube. No obstant això, la imatge que més s'ha popularitzat d'un youtuber és

la d'aquell usuari d'internet, generalment jove, que puja vídeos a la platafor-

ma de forma regular, compta amb un nombre elevat de subscriptors i, a més,

aconsegueix guanyar diners amb els seus vídeos gràcies al sistema de monetit-

zació de YouTube.

En un curt període de temps, els youtubers s'han convertit en persones influents

(per aquest motiu també se'ls denomina influencers) dins del panorama medià-

tic actual, i en nous referents i models a seguir per a tota una generació de joves

i adolescents que estan creixent en ple segle XXI. L'èxit i popularitat aconseguit

en els últims anys per diversos d'aquests youtubers ha fet que actualment molts

joves al voltant del món aspirin a convertir-se en youtubers. Aquests joves han

estat testimonis, en un context de crisi econòmica i incertesa laboral a molts

països, de com persones de la seva mateixa edat o amb prou feines uns anys

més grans que ells s'han fet famosos publicant vídeos a YouTube i, el que és

més important, de com han aconseguit transformar aquesta pràctica o afició

en una nova i lucrativa professió. Segons una enquesta de la revista Variety a

adolescents nord-americans d'entre 13 i 17 anys en què es preguntava sobre

els personatges més importants del moment, vuit dels deu més votats van ser

youtubers, per sobre de grans personalitats del món del cinema i la música com

Bruno Mars, Taylor Swift o Johnny Deep. Dades com aquestes posen de mani-

(1)https://verne.elpais.com/ver-
ne/2016/05/03/ articulo/1462284
105_813192.html
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fest la influència que actualment els youtubers exerceixen en els joves de dife-

rents parts del globus, fins al punt d'haver creat un nou star system molt dife-

rent al de les estrelles cinematogràfiques, televisives i musicals tradicionals.

En el cas d'Espanya, hi ha diversos youtubers, tant de gènere masculí com fe-

mení, que han aconseguit certa fama i popularitat gràcies als seus canals de

YouTube. Alguns exemples són ElRubius (el més famós d'aquests, amb més de

20 milions de subscriptors), Vegeta777, Willyrex, AuronPlay, Wismichu, Dul-

ceida, YellowMellowMG, Sarinha, Alexelcapo, Sócunapringada, DaniRep, Da-

lasReview, Ter, Celopan, etc. Es tracta de canals que acumulen un gran nom-

bre de visites i seguidors i el contingut dels quals va des de l'humor negre als

videojocs, passant per comentaris i opinions sobre moda, actualitat o consells

sobre fets i situacions de la vida quotidiana. Independentment del contingut,

el que tenen en comú tots aquests youtubers és haver sabut connectar d'una

manera original, autèntica i creativa amb un ampli nombre de joves usuaris

d'internet.

Figura 16

El youtuber ElRubius s'ha convertit en la icona juvenil d'una nova generació de joves i adolescents educats a l'univers d'internet,
els videojocs i les xarxes socials.

Els youtubers destaquen en l'imaginari col·lectiu dels joves com a figures d'èxit

social que han aconseguit estatus econòmic a partir de la seva creativitat i

la seva autenticitat, de ser «ells mateixos» i expressar directament el que sen-

ten i pensen a través dels seus vídeos. A través dels seus canals, els youtubers

«s'autocomuniquen» a través d'internet, podent arribar a masses de joves que

veuen, comparteixen i comenten els seus vídeos en diferents xarxes i canals.

En aquest sentit, els youtubers es poden considerar un exemple interessant

d'aquesta nova forma històrica de comunicació que Manuel Castells ha ca-

racteritzat com «autocomunicació de masses» i que defineix de la manera se-

güent:



© FUOC • PID_00249362 41 Joventut i cultura audiovisual

«És comunicació de masses perquè potencialment pot arribar a una audiència global,
com ara quan es penja un vídeo a YouTube, un blog amb enllaços RSS a una sèrie de webs
o un missatge a una llista enorme d'adreces de correu electrònic. Al mateix temps, és
autocomunicació perquè un mateix genera el missatge, defineix els possibles receptors i
selecciona els missatges concrets o els continguts de la web i de les xarxes de comunicació
electrònica que vol recuperar.»

Castells (2009, pàg. 88)

En el cas dels youtubers ens trobem davant una manera particular d'aquesta

nova forma de comunicació en xarxa: l'autocomunicació juvenil de masses, un

model que trenca amb les formes anteriors en què la joventut ha estat repre-

sentada en els mitjans audiovisuals, com les que hem analitzat en els capítols

anteriors. Així, mentre que les representacions de la joventut en el cinema o

la televisió responien al model unidireccional tradicional de comunicació de

masses –el missatge s'enviava d'un (el director de cinema, la cadena de televi-

sió, el realitzador del videoclip, etc.) a molts (els joves), sense que aquests po-

guessin realment interactuar amb el mitjà–, les noves formes de comunicació

en xarxa com YouTube responen a un model més dinàmic i multidireccional

de comunicació en què molts (els youtubers) envien els seus missatges a molts

altres (els joves) i en què aquests últims tenen la possibilitat de respondre als

primers fent comentaris sobre els seus vídeos, recomanant nous temes a tractar

o criticant certs continguts, als quals els youtubers responen amb altres vídeos

i comentaris, en un procés que s'estén al llarg del temps i no només a YouTube

sinó a altres xarxes (Facebook, Instagram, etc.). És més, a YouTube, els joves

(sia youtubers reconeguts o no) poden pujar continguts audiovisuals en què

es representen a si mateixos, continguts gravats normalment a l'interior de la

seva pròpia habitació, des d'on retransmeten (broadcast yourself) els seus pen-

saments, les seves inquietuds, els seus gustos, les seves formes de veure la vida,

les seves modes, els seus argots, etc. Es tracta d'alguna cosa sense precedents

a la història dels mitjans de comunicació, ja que per primera vegada la joven-

tut té una veu pròpia i parla per si mateixa, i no sota la visió d'un director de

cinema, una cadena de televisió o un realitzador de videoclips. Amb platafor-

mes com YouTube, els joves dialoguen i es comuniquen entre si, amb el ma-

teix argot, immediatesa i espontaneïtat amb què ho fan en les seves converses

cara a cara. El resultat de tot això és un nou tipus d'(auto)representació de la

joventut, creada, gestionada, gaudida i comentada diàriament pels mateixos

joves a través de mitjans i tecnologies que ja són part integral de la seva vida

quotidiana i de les seves relacions amb el món i amb els altres.
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