
           BAN THE SADIST VIDEOS!BAN THE SADIST VIDEOS!

       Les     video nasties     i el seu     llegat 

                           
Autor: Joan Pérez Abad

    Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació           
    Programa de Comunicació                                       
    Directora del TFG: Talia Leibovitz Libedisnky 
    Tutor del Grau: Joan Miquel Guasch Vidal 
    Universitat Oberta de Catalunya, Gener de 2017 



RESUM 

La introducció del vídeo al Regne Unit a les acaballes dels anys setanta, especialment en 
suports magnètics, significà la creació d'un vigorós mercat, copat al principi per petites 
companyies i que no es trobava regulat. En conseqüència, els films en videogrames no 
estaven censurats o prohibits, a diferència dels projectats en sales, i en un país amb una 
censura estatal tan forta com el Regne Unit, això va permetre als consumidors visionar 
molts títols que no havien estat autoritzats a difondre's en sales. Amb els seus preus en 
descens, a partir de l'inici dels anys vuitanta el vídeo esdevingué un entreteniment barat i 
molt estès en un país assolat per arrelats problemes socioeconòmics i, per tant, obtingué 
un ampli ressò entre les classes populars, que evidenciaren una especial predilecció pel 
cinema de terror, molt abundant als comerços. El 1982 s'emprengué una agressiva cam-
panya de pressió, el Moral Panic, concebuda pels diaris afins al sensacionalisme i al con-
servadorisme i per diverses organitzacions religioses i antilliberals en contra del que 
aquestes denominaven genèricament video nasties (vídeo desagradables), videocassets 
de terror a les quals acusaven de forma desraonada de pervertir als infants i generar al-
tercats violents, sobretot si les que les consumien eren capes humils de la població. 
Aquests mitjans de comunicació i col·lectius exigien al govern conservador la prohibició de
les videocassets violentes. El mateix any alguns municipis començaren a retirar certs ví-
deos dels establiments i a processar els seus distribuïdors i venedors en base a una llei 
antiga, l'OPA 1959 (Obscene Publications Act), però aquestes accions foren considerades 
ineficaces per les autoritats. Llavors, la Fiscalia confeccionà un llistat de videocassets en-
causables, en el qual foren inclosos setanta-dos títols, pertanyents de manera majoritària 
a subgèneres del terror i de l'explotació. El 1984 el govern cedí a les creixents pressions i 
el Parlament Britànic, amb el suport de l'executiu tory i d'altres grups polítics, aprovà la du-
ra llei VRA (Video Recordings Act), que habilità legalment el BBFC (British Board of Film 
Classification), l'òrgan censor i certificador de films, per a qualificar, censurar (i fins i tot 
prohibir) la majoria de videocassets. A més, aquesta llei fixà estrictes penes per als infrac-
tors, incloent l'empresonament. La indústria del vídeo domèstic patí de seguida les nota-
bles conseqüències del nou marc regulador audiovisual, amb la pèrdua de nombroses 
empreses i llocs de treball degut a la concentració del mercat. La crisi de la distribució au-
diovisual independent es tornà crítica per l'entrada de les multinacionals en el mercat bri-
tànic. Als anys noranta el Moral Panic continuà actiu, repuntant cada vegada que es pro-
duïa un fet violent en el si de la mediatitzada societat britànica.

El fenomen de les video nasties, originat amb la prohibició dels esmentats videocassets, 
privà a diverses generacions de l'accés a alguns films clau per a entendre l'evolució del ci-
nema de gènere, i motivà l'articulació d'un mercat negre molt diversificat, autoorganitzat 
pels afeccionats a aquest. Actualment, la VRA segueix estant vigent amb esmenes me-
nors, però moltes video nasties han estat aprovades i han esdevingut un producte de con-
sum més. La recent revitalització del fenomen nasty, mitjançant la cooperació de les no-
ves tecnologies i d'Internet, ha suposat la reivindicació de força títols nasties en el món 
acadèmic i del cinema de culte entre joves generacions d'afeccionats, fet que demostra 
que aquest fenomen cultural, tot i seguir sent minoritari, ha adquirit entitat pròpia i conti-
nua en plena expansió.

PARAULES CLAU: video nasties, Regne Unit, govern conservador, indústria del vídeo do-
mèstic, videocasset, distribució audiovisual, anys vuitanta, anys noranta, marc regulador 
audiovisual, VRA, cinema de terror, cinema de culte, explotació, afeccionats, censura, pro-
hibició, mitjans de comunicació, sensacionalisme, Moral Panic, BBFC, fenomen cultural. 
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ABSTRACT: The introduction of video in the United Kingdom in the late seventies, espe-
cially on magnetic media, implied the creation of a vigorous market, cornered at the begin-
ning by small companies and not regulated. Consequently, motion pictures on videograms
were not censored or banned, unlike pictures showed theatrically, and in a country with a 
state censorship as strong as the United Kingdom, this allowed consumers to watch many 
titles that had not been authorized to spread in theaters. With their decreasing prices, from
the beginning of the eighties video became a widespread and cheap entertainment in a 
country plagued by deep-rooted socioeconomic problems, and therefore received a wide 
response among the working classes, which demonstrated a special predilection for horror
movies, quite abundant in shops. In 1982 it launched an aggressive lobbying campaign, 
the Moral Panic, planned by newspapers related to sensationalism and conservatism and 
by religious and illiberal organizations against the generically denominated video nasties, 
horror videotapes which were unreasonably accused of perverting children and engender-
ing violent altercations, especially if the tapes were consumed by humble stratum of the 
population. These media and groups demanded to the conservative government the ban-
ning of violent videotapes. The same year some local councils began to withdraw some 
videotapes from the establishments and to prosecute their distributors and sellers based 
on an old law, the OPA 1959 (Obscene Publications Act), but these actions were consid-
ered ineffective by the authorities. Then, the Public Prosecutor composed a list of indicta-
ble videotapes, which included seventy-two titles mainly belonging to horror and exploita-
tion sub-genres. In 1984, the government gave up to the increasing pressures and the 
British Parliament, with the support of the Tory executive and other political groups, ap-
proved the tough law VRA (Video Recordings Act), that enabled statutorily the BBFC (Brit-
ish Board of Film Classification), the film censorship and certification body, to classify, cen-
sor (and even ban) most videotapes. In addition, this law determined strict penalties for vi-
olators, including imprisonment. The home video industry suffered immediately noticeable 
consequences because of the new audiovisual regulatory framework, with the loss of nu-
merous companies and jobs due to the market concentration. The crisis of the independ-
ent audiovisual distribution became critical by reason of the entry of multinationals in the 
UK market. In the nineties the Moral Panic continued active, rebounding every time there 
was a violent event within the influenced British society.

The phenomenon of video nasties, caused by the ban of these videotapes, prevented ac-
cess of several generations to some key films to understand the evolution of genre film 
and motivated the articulation of a black market very diversified, self-organized by the 
fans. Currently, the VRA is still in force with minor amendments, but many video nasties 
have been approved and have become consumer products like others. The recent revitali-
zation of the nasty phenomenon, due to the cooperation of the new technologies and the 
Internet, has led to claim many nasties titles in the academic world and the cult cinema 
among younger generations of fans, which shows that the cultural phenomenon, although 
remains as a minority group, has acquired its own essence and continues expanding.

KEY WORDS: video nasties, United Kingdom, conservative government, home video in-
dustry, videotape, audiovisual distribution, eighties, nineties, audiovisual regulatory frame-
work, VRA, horror movies, cult cinema, exploitation, fans, censorship, ban, media, sensa-
tionalism, Moral Panic, BBFC, cultural phenomenon.
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1. Introducció
                                                                                                                                                

1.1. Presentació

Al Regne Unit, al principi de la dècada dels vuitanta, el florent mercat del vídeo estava sa-
turat de referències, moltes de les quals llançades per empreses independents. Un con-
junt heterogeni de films americans i europeus posteriors als anys cinquanta, que majorità-
riament no s'havien estrenat en l'àmbit britànic o havien tingut exhibicions simbòliques so-
bretot en versions censurades a canvi de ser qualificades per l'òrgan competent, van es-
devenir l'objectiu d'un “Moral Panic” organitzat primordialment pel diari per antonomàsia 
de la dreta més sensacionalista, el “Daily Mail”, i per influents grups de pressió moralistes 
com la NVLA. Aquestes videocassets tenien en comú escenes gràficament explícites o ex-
cessives, en general adscrites a subgèneres del terror. Com que el pànic sobre els supo-
sats efectes perniciosos d'algunes cintes i el seu fàcil accés als nens començà a propa-
gar-se a través de la premsa britànica, la policia inicià la requisició de títols concrets en les
botigues de vídeos, amb el propòsit d'enjudiciar aquestes i/o els distribuïdors de vídeos en
conformitat amb la vintejant llei Obscene Publications Act 1959 (OPA). El fiscal de rang 
més elevat d'Anglaterra i Gal·les confeccionà una llista de vídeos potencialment encausa-
bles disponibles als establiments britànics en aquell moment com a referència per a les 
forces de seguretat i per al comerç, entre els que destacaven SS Experiment Camp, Can-
nibal Holocaust i The Driller Killer. Emprant el terme ideat per un reporter del diari “The 
Sunday Times”, aquests títols van ser denominats, tant pels poders púbics com per l'àmbit
mediàtic, “video nasties” (“vídeo desagradables”).

Després de les batudes policials, els enjudiciaments de títols específics van produir-se, i 
tot i que moltes d'aquests causes judicials van tenir reeiximent, d'altres tribunals britànics 
consideraren que els mateixos o d'altres videocassets no eren culpables segons el que 
establia l'OPA. Les campanyes dels grups moralistes i la premsa de caire populista i groc 
prosseguiren reclamant sistemes més fiables i sòlids per a ordenar el mercat videogràfic i 
retirar les cintes nasties de l'escena sociocultural britànica. En consonància amb això, el 
govern tory de Margaret Thatcher, al principi de la seva segona legislatura, instaurà un 
sistema de censura estatal per al sector videogràfic, concentrat en una Llei Parlamentària 
aprovada el 1984 i vigent a partir de l'any següent, la Video Recordings Act (VRA), fins el 
moment present una de les més repressives de l'esfera occidental. La Llei fixa l'obligatori-
etat legal que, a partir de l'entrada en vigor de la VRA, totes les obres en vídeo que una 
distribuïdora pretengui editar han de ser presentades a l'òrgan censor del cinema, el 
BBFC (Consell Britànic de Qualificació de Pel·lícules), per a ser aprovades i certificades 
en una categoria apropiada i, si s'escau, tallades o rebutjades. El BBFC va ser designat 
responsable pel Secretari d'Interior (actualment pel Secretari d'Estat per a la Cultura, Mit-
jans de Comunicació i Esport) per la seva experiència superior a setanta anys en censurar
pel·lícules per a les sales de cinema. Les distribuïdores van haver d'assumir que, en fun-
ció dels termes de la VRA (que restringia severament les representacions del sexe i/o la 
violència), a un ampli nombre de videocintes nasties no els seria concedit el certificat    
d'aprovació del BBFC i que aquestes serien retirades de les botigues i prohibides, fet que 
efectivament tingué lloc. Això condicionà a diverses generacions d'adults, que no pogue-
ren accedir a títols que, en aquell mateix moment, es podien consumir sense traves i en la
seva integritat en quasi totes les societats democràtiques. Posteriorment, cada vegada 
que va tenir lloc un succés tràgic que impactà l'opinió pública i implicà una pressió forta 
dels mitjans reaccionaris, els poders públics i fins i tot segments de la pròpia indústria tre-
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ballaren a fi d’implementar un enduriment en el marc legislatiu (que alhora comportà un 
evident retrocés en les llibertats, tant de les distribuïdores, comerços i d'altres agents   
compromesos com dels consumidors) que protegís els quantiosos interessos econòmics 
afectats.

Actualment, les video nasties i els fets que tingueren lloc a l'entorn de la seva prohibició 
més de trenta anys enrere continuen tenint repercussions culturals, socials, econòmiques i
jurídiques al Regne Unit. La Video Recordings Act (i d'altres normes legislades als anys 
vuitanta) segueix vigent amb canvis menors i el BBFC es manté com a responsable de la 
seva aplicació, tot i que la categoria nasty i la llista vinculada ja no tenen cap propòsit le-
gal funcional, i per tant el terme es troba jurídicament en desús. Ja no hi ha videocintes 
sense qualificar ni potencialment encausables en els comerços britànics, i molts dels títols
perseguits i vetats ja estan disponibles legalment, encara que no el llistat íntegre ni en la 
seva totalitat, amb els metratges originals complerts. D'altra banda, el fenomen video nas-
ty està generant productes culturals com webs monogràfiques elaborades per fans del ci-
nema de terror o edicions limitades de llibres per a col·leccionistes, entre molts d'altres, 
així com tot un mercat de DVD, Blu-ray i productes subsidiaris i de marxandatge que utilit-
zen el terme com a estratègia promocional. Un altre dels vessants ineludibles d'aquest fe-
nomen és el renovat recorregut que han obtingut les antigues cintes nasties a partir de la 
digitalització de la producció audiovisual i dels nous models de distribució i exhibició, que 
habiliten l'obsolescència de la censura (en un sentit pràctic, tecnològic, no pas jurídic), 
quan fa trenta, vint o fins i tot quinze anys era molt complex poder visionar aquestes pro-
duccions amb circulació limitada. Amb l'extensió d'Internet i amb aquesta de les formes de
reproducció de vídeo, els condicionants de difusió s'han modificat diametralment (tal com 
ha succeït amb l'apogeu de la pornografia en línia), i això ha contribuït a la revaloració crí-
tica i acadèmica dels films enclosos en la llista nasty, fet que difumina els límits entre l'alta 
cultura i la baixa.

1.2. Interès i rellevància del tema

L'interès per a dur a terme el TFG amb aquest tema parteix de la pretensió d'analitzar 
l'evolució de la censura, fonamentalment videogràfica, des del principi dels anys vuitanta 
fins a mitjan anys noranta, en un estat clau per a la indústria audiovisual com és el Regne 
Unit. Així, el funcionament dels mecanismes de repressió imposats pels estaments polí-
tics/governamentals, religiosos, mediàtics, i per la pròpia indústria britànica es desglossen 
i s'interioritzen amb una major profunditat, perfilant el retrat d'una societat hipòcrita i retrò-
grada en la qual, actualment, perdura una fèrria censura, fins i tot més estricte que en dè-
cades anteriors. Respecte a la rellevància que presenta el tema, es tracta d'una qüestió 
força transcendent per les seves implicacions socioculturals, tant des d'un punt de vista 
acadèmic (aquesta ha generat una densa producció de literatura arreu exceptuant l'estat 
espanyol, on no se li ha dedicat cap monografia en l'àmbit de la recerca ni en qualsevol 
altre) com de contemporaneïtat (continua vigent, amb algunes esmenes, la Video Record-
ings Act, tal com demostren els talls exigits a pel·lícules com A serbian film o el remake de
I spit on your grave), perquè a través del mateix es pot radiografiar l'estat de la qüestió so-
bre la censura videogràfica al Regne Unit, un país amb una tradició i praxis censora sobre
l'àmbit audiovisual (en el teatral s'abolí el 1968) més dura, extensiva i afermada que a 
l'Europa continental. El fenomen video nasty segueix tenint en el present ressonància cul-
tural a la Gran Bretanya tal com exposen els nombrosos assajos publicats els darrers 
anys al respecte des d'una perspectiva actual, que també enclouen en els seus anàlisis, 
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des d'òptiques molt diverses, la transformació del fenomen amb l'expansió d'Internet, el 
creixement del mercat de DVD/Blu-ray, i la rehabilitació acadèmica de les pel·lícules de 
terror.

1.3. Context d'investigació

El cinema és el primer gran mitjà de comunicació de masses, i com a tal, al llarg del segle 
XX ha rebut les escomeses de la censura per part de la classe política i d'altres guardians
de la moral. L'expandiment i assequibilitat de les noves tecnologies que ha tingut lloc so-
bretot a partir del segle XXI (molt especialment Internet) han motivat la democratització de
l'audiovisual, i això ha problematitzat la tasca dels censors més que no pas en etapes an-
teriors, degut a la facilitat d'accés als productes audiovisuals en la seva integritat per part 
dels usuaris (sigui aquest legal o il·legal), i la seva consegüent difusió imparable i univer-
sal. D'altra banda, en una època en què les democràcies occidentals han situat el progrés 
social com un dels seus valors essencials, paradoxalment s'ha desenvolupat una cultura 
de la censura governamental/estatal sobre tota forma d'expressió cultural i artística i sobre
els suports en què aquestes es comercialitzen (com els productes videogràfics, primera-
ment en format de cinta magnètica i actualment en mitjans òptics i en d'altres), i això ha 
tingut lloc fins i tot en estats amb règims democràtics consolidats, regits per governs tant 
de tendència esquerrana com dretana. El mitjà cinematogràfic, com que posseeix un am-
pli atractiu popular i un grau de divulgació globalitzat, ha esdevingut des del seu llança-
ment un objectiu evident per a les forces conservadores, repressores i moralistes: ha es-
tat acusat de propalar idees perilloses, de depravar la moralitat, i de corrompre especial-
ment els infants i els integrants de les classes socials més desfavorides.

La penetració de la industria videogràfica a les Illes Britàniques a la fi dels anys setanta, 
amb tot el que implicà respecte a l'entrada de l'audiovisual en suport videogràfic dins l'es-
fera domèstica (la preocupació inherent al fets que l'edat dels usuaris dins de la llar no pot
ser controlada i que aquests reben un cert empoderament en poder reproduir o pausar 
una imatge), suposà un fort impacte econòmic, social i jurídic-legal, tot i que aquest fou 
gradual i més perceptible al llarg de les dues dècades subsegüents. El 1984 el govern 
conservador imposà, cedint a les pressions dels grups més reaccionaris, un dels règims 
censors més draconians per al mercat videogràfic, i des de llavors el Regne Unit és l'estat 
del món occidental/democràtic que manté el sistema de censura audiovisual més prohibi-
tiu juntament amb la República d'Irlanda.

1.4. Presentació dels principals referents teòrics                

● Sian Barber: professora de cinema a la University Queen de Belfast, és autora de la 
monografia The British Film Industry in the 1970s: Capital, Culture and Creativity (2013) i 
de Using Film as a Source (2015). Aquest darrera, primera entrega d'una sèrie de guies 
d'estudi pedagògiques adreçades a estudiants i investigadors, és molt útil perquè detalla 
com el cinema pot ser utilitzat com a font per a diferents tipus de recerca. Així mateix, ha 
col·laborat en l'obra col·lectiva Censoring the Seventies: the BBFC and the Decade that 
Taste Forgot (2012) i en la publicació acadèmica trimestral Historical Journal of Film, Ra-
dio and Television (2016), on ha aportat una sèrie d'estudis de casos històrics per a explo-
rar la regulació dels films en distintes jurisdiccions. Els interessos de recerca d'aquesta 
acadèmica britànica abasten el cinema britànic, el cinema en relació a la història, i la regu-
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lació de la imatge en moviment, i el seu treball explora la relació entre el cinema, la cultura
i la societat, i els mitjans a través dels quals es censura l'audiovisual, on destaquen les in-
vestigacions sobre la tasca del BBFC. Des de 2010 integra el projecte EUscreen, un con-
sorci finançat per la UE en què acadèmics, proveïdors de tecnologia, i els arxius de cade-
nes televisives europees han creat una base de dades que permet cercar en línia contin-
guts sobre l'audiovisual; actualment conté més de 40.000 entrades lliurement disponibles.
Consultar l'Annex 11.1.

● Martin Barker: acadèmic i assagista anglès especialitzat en Estudis Culturals, és profes-
sor emèrit d'Estudis de Cinema i Televisió a la University of the West of England (Bristol). 
Entre els llibres que ha escrit o coescrit sobre el tema que més interessa a efectes del 
TFG destaquen The Video Nasties: Freedom and Censorship in the Media (1984), Ill ef-
fects: the media-violence debate (coeditat amb Julian Petley), i Alien Audiences: Remem-
bering and Evaluating a Classic Movie (2015). Tot i que en ocasions s'arriba a identificar  
amb certes formes d'avaluar pròpies dels censors, essencialment moralistes (potser per-
què ha efectuat varis projectes finançats pel BBFC), és un autor amb una àmplia produc-
ció sobre la censura, principalment d'articles, i que realitza aportacions sòlides i perspicaç-
ment fonamentades però no exemptes de controvèrsia, a banda que contribueix amb la vi-
sió pròpia d'algú que coneix amb detall el funcionament intern del BBFC.

● Kate Egan: acadèmica, escriptora i articulista gal·lesa, aquesta professora titular de ci-
nema a la University of Aberystwyth (Gal·les) té com a interessos de recerca la censura 
britànica, el cinema britànic, el gènere de terror, el cinema de culte, estudis d'audiència i 
recepció, el cinema i la memòria cultural, i les històries sobre assistència a les sales de 
cinema locals. Ha escrit els llibres Trash or treasure? (2007 i reeditat el 2012, centrat en 
un exhaustiu anàlisi del fenomen video nasty) i The Evil Dead (2011), i ha participat en el 
ja citat Alien Audiences: Remembering and Evaluating a Classic Movie (2015), entre d'al-
tres. A més a més, ha publicat articles en les revistes acadèmiques “New Review of Film 
and Television Studies” i “Transnational Cinemas”. És una gran coneixedora en l'àmbit 
dels materials extres sobre films de culte i/o de terror comercialitzats amb els discos òp-
tics. Consultar l'Annex 11.2.

● Alan Jones: aquest britànic, periodista (“Cinefantastique”), crític de cinema (“Premiere”, 
“Empire”) i comentarista cultural per a mitjans televisius i radiofònics (“BBC”, “Channel 4”, 
“Radio Times”), és un dels màxims experts en el fenomen video nasty. Organitza el conso-
lidat certamen londinenc “FrightFest”, del qual és cofundador, i ha contribuït en força obres
col·lectives com l'enciclopèdia The BFI Companion to Horror. Ha escrit diversos llibres so-
bre cinema d'horror (Profondo Argento -2004-, Dario Argento: the Man, the Myths, the Ma-
gic -2012-, The Rough Guide to Horror Movies -2005-, The Frightfest Guide to Exploitation
Movies -2016-), tots els quals dediquen una part a analitzar l'aplicació de la censura brità-
nica, especialment en les dècades que abracen el tema del TFG, els vuitanta i els noran-
ta. La seva obra és referencial per la coherència i profunditat dels seus raonaments en 
contra de la censura. És un nom familiar en el nínxol del gènere pels seus amens audio-
comentaris en distints films editats en DVD.

● Kim Newman: periodista, crític de cinema i novel·lista anglès, ha escrit els referencials 
Nightmare Movies (1988), Wild West Movies: Or How the West Was Found, Won, Lost, 
Lied About, Filmed and Forgotten (1990), Millennium Movies: End of the World Cinema     
(1999), i ha coeditat la ja referida The BFI Companion to Horror (1996), una enciclopèdia 
temàtica força complerta. També és un destacat articulista en dues de les revistes cinema-
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togràfiques més importants del Regne Unit, “Empire” i “Sight and Sound”. Com a especia-
lista en horror, és una de les veus més autoritzades, i com que aquest gènere és un dels 
més atacats per la censura britànica, esdevé un autor ineludible. Newman, personatge for-
ça reputat en l'àmbit britànic per les seves múltiples aparicions com a comentarista en 
nombrosos documentals sobre el gènere fantàstic, té una obra molt interessant respecte a
la temàtica del TFG per les seves valoracions, sempre apropiadament matisades i argu-
mentades.                                                                 
 
● Julian Petley: aquest britànic és professor de Mitjans Audiovisuals i Periodisme a la Bru-
nel University (Londres) i membre de la “Campaign Press and Broadcasting Freedom” 
(grup de pressió fundat el 1979 que defensa una democratització del panorama mediàtic i 
un enfortiment dels mitjans públics) i de la “Index on Censorship” (organització que advo-
ca per la llibertat d'expressió i que edita una revista trimestral amb el mateix nom), entre 
d'altres. Ha coescrit i supervisat diversos llibres sobre la censura, entre els que destaquen
el ja esmentat Ill effects: the media-violence debate (2001), Freedom of the Word (2007), 
Freedom of the Moving Image (coescrit amb Philip French, 2008), Censorship: a Begin-
ner's Guide (2009) i Film and video censorship in modern Britain (2011); és coeditor de la 
Journal of British Cinema and Television, publicació britànica de referència sobre el món 
audiovisual. És un dels periodistes i acadèmics més respectats de l'àmbit anglosaxó pel 
que fa a la censura i les seves arrels i evolució, i és per això que he considerat imprescin-
dible tenir-lo com un referent teòric de primer ordre. A més a més, el seu ferm i raonat 
punt de vista en contra de la censura també és un dels més inspiradors i dels que més en-
caixen amb la meva pròpia perspectiva ideològica progressista.   

  
1.5. Glossari de personalitats i ens significatius vinculats al fenomen video nasty     

·Ens

-Advertising Standards Authority: “Autoritat d'Estàndards de Publicitat” és l'ens indepen-
dent d'autoregulació de la indústria de la publicitat al Regne Unit que garanteix que aques-
ta sigui ètica i legal. Tingué un paper important en el fenomen sobretot a primers dels anys
vuitanta, quan les queixes per les caràtules escandaloses d'algunes videocintes li eren re-
meses per certs consumidors. Disposa d'un representant en el Video Packaging Rewiew 
Committee (un cos associat al BBFC), l'únic que no compta amb dret a vot. En l'actualitat, 
s'ocupa d'autoregular tota tipologia publicitària, encloent mitjans digitals i màrqueting.  

-BBFC (British Board of Film Classification): actiu des de 1912, el “Consell Britànic de 
Qualificació de Pel·lícules” és l'organització responsable de la qualificació i la censura de, 
primordialment, films i vídeos en territori britànic.                            
                                                                                                                                                
-British Videogram Association (actualment denominada British Association for Screen En-
tertainment -BASE-, i a partir d'ara BVA): fundada el 1980, organisme comercial que re-
presentà els interessos de les empreses distribuïdores de videocassets, i actualment dels 
titulars de drets d'autor de pel·lícules i programes televisius.

-Video Appeals Committee (a partir d'ara VAC): El “Comitè d'Apel·lació de Vídeo” és un or-
ganisme independent creat per la Video Recordings Act de 1984. Si un vídeo o vídeo-joc 
és rebutjat pel BBFC, i això comporta que no pugui ser venut legalment al Regne Unit, el 
distribuïdor pot apel·lar al VAC, que té la facultat d'ordenar al BBFC que reverteixi la seva 
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decisió i concedeixi un certificat per al producte videogràfic en disputa. El BBFC té l'opció 
de recórrer la decisió del VAC a través dels tribunals mitjançant la revisió judicial.

-Video Trade Association (a partir d'ara VTA): fundada el 1981, era l'associació portaveu 
del subsector dels comerços modestos i de lloguer, que tant pes tenia en el mercat video-
gràfic britànic dels anys vuitanta (especialment durant la primera meitat de la dècada).

·Personalitats

-Graham Bright (1942): parlamentari tory (MP, Membre del Parlament Britànic) entre 1979 
i 1997, adscrit a la branca més conservadora del partit i conegut també per la posterior 
persecució de les massives festes “Acid House”, també tingué un paper molt rellevant en 
la criminalització que acabà vertebrant la legislació anti-video nasty. Bright fou l'encarregat
de presentar, el 1983, el projecte de llei (“bill”) al Parlament que posteriorment articulà la 
VRA (Video Recordings Act). En aquesta presentació, demostrà estar, com a mínim, des-
informat: afirmà que existien dos sistemes de vídeo domèstic (Beta i VSH, referint-se al 
VHS -Petley, 2011, p.34-), oblidant que el Video 2000 també estava disponible al Regne 
Unit, comptabilitzà 25.000 detallistes i 2.000 llargmetratges disponibles en vídeo (les xifres
reals eren prop de 7.000 títols distribuïts en 10.000 outlets), i cità absurdament com a 
exemple de video nasty un film inexistent (Zombie Neck Eaters). Algunes de les seves in-
tervencions no comptaren amb l'aprovació de Whitehouse, que les considerava excessi-
vament toves i descurades: Bright arribà a declarar, textualment, que les video nasties no 
només eren perjudicials per als nens, sinó fins i tot per als gossos (Taylor, 2010), i de fet 
continua sostenint que les videocintes nasties són diabòliques (West, 2010). A més, consi-
derava que la categoria de qualificació “18” era massa lliberal i inclusiva en comparació 
amb l'equivalent d'altres estats d'arreu del món.

-Robin Duval (1941): successor de Ferman al capdavant del BBFC, és un periodista i pu-
blicista que es mantingué en la presidència del mateix entre 1999 i 2004, tot intentant 
modernitzar la institució per a que fos equiparable a les d'altres estats occidentals. La se-
va decisió més transcendent fou quan, l'any 2000, establí que ja no s'efectuarien més talls
de censura en films pornogràfics, excepte en aquells que infringissin la llei. Introduí refor-
mes aperturistes en la política de comunicació del BBFC, reforçant especialment el portal 
web de l'òrgan, que des de llavors ha esdevingut més obert i específic (sobretot en els cri-
teris d'aplicació de les directrius, que no havien estat mai publicades fins el 1999) i obrint 
una oficina de premsa. No obstant, això no li evità les crítiques furibundes dels sectors 
conservadors i retrògrads per aprovar íntegres en sales i en vídeo tot un seguit de contro-
vertits films com Irréversible (Irreversible, 2002), 9 songs (ídem, 2002) o Amores perros 
(2000), i algunes video nasties memorables dels anys setanta i vuitanta per al seu tardà 
rellançament videogràfic, com The Texas Chain Saw Massacre i Possession (La posesión,
1981), certificades ambdues el 1999. Tot i aquesta tímida transigència, no donà el vist-i-
plau a la integritat d'altres video nasties llegendàries com The Last House on the Left (en-
cara hauria d'esperar fins el 2008 per a poder comercialitzar-se sense talls), i inclús rebut-
jà en la seva totalitat cintes tornades a presentar al Consell per a revaluació com Frauen 
für Zellenblock 9 (Women in Cellblock 9, 1978, Jesús Franco, refusada el 2004), decisió 
encara vàlida a octubre de 2016, probablement perquè es tracta d'un film en què apareix 
alguna noia menor d'edat mantenint relacions sexuals, i això és considerat pornografia in-
fantil per la legislació britànica. Una mesura també controvertida que Duval instaurà fou la 
consideració de "mèrit artístic" com un mitjà per a qualificar una pel·lícula, quelcom tan 
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subjectiu i disruptiu.

-James Ferman (1930-2002): antic realitzador i documentalista televisiu d'origen novaior-
quès, fou designat Secretari del BBFC (càrrec posteriorment denominat Director i actual-
ment Director Executiu -Chief Executive-) el 1975, comesa que desenvolupà durant vint-i-
quatre anys, fins el 1999. És a dir, va ser el màxim responsable de l'organisme durant 
quasi tot el període que ens ocupa. Gestor personalista però molt ben instruït, es tracta 
d’una figura contradictòria i clau per a entendre l'esquizofrènia implícita en el fenomen de 
les video nasties. Per exemple, es negà a permetre el llançament de The Exorcist (El Ex-
orcista, 1973) en vídeo (tot i que s'havia estrenat íntegra en cinemes amb la qualificació 
“X”), però en contraposició defensà l'exhibició sense talls en sales del darrer film del polè-
mic Pier Paolo Pasolini, Salò o le 120 giornate di Sodoma (Saló o los 120 días de Sodo-
ma, 1975), encara que finalment aquest fou rebutjat de ple pels superiors de Ferman. Un 
dels seus aspectes més foscos són els remuntatges que efectuà personalment d'alguns 
films: el cas més conegut és el del llançament videogràfic de la molt polèmica Henry, por-
trait of a serial killer (Henry, retrato de un asesino, 1986), en la qual intentà alterar el punt 
de vista dels assassins, a fi que els espectadors no es poguessin sentir identificats amb 
els pertorbats protagonistes (Petley, 2011, p.99). Aquesta manipulació, que feia perdre al 
llargmetratge la seva raó de ser, és molt representativa de la por quasi patològica i del 
menyspreu dels censors britànics envers el gènere d'horror (Chibnall et al., 2002, p.19). 
Fou comminat a retirar-se, irònicament, perquè el laborista Jack Straw (Home Secretary 
-Ministre de l'lnterior- entre 1997 i 2001) considerà que havia estat massa lliberal promo-
vent l'establiment de la nova categoria per a films hardcore “R18”, que s'acabaria oficialit-
zant l'any 2000, quan Ferman ja havia estat rellevat (Barber, 2012).

-Mary Whitehouse (1910-2001): professora d'art de professió, fou una influent activista en 
contra del liberalisme social a Anglaterra; propera a la premier Thatcher i vinculada a enti-
tats evangelistes, representà la figura pública en contra de les video nasties que assolí 
una major visibilitat als mitjans britànics. Prèviament, el 1965, fundà la “National Viewers' 
and Listeners' Association” (“National VALA”, a partir d'ara NVLA, “Associació Nacional 
d'Espectadors i Oients”, i actualment “Mediawatch-UK”), grup de pressió que realitza cam-
panyes en contra de la publicació i difusió de contingut que considera perjudicial i ofensiu, 
com el sexe, la violència, la blasfèmia, les paraulotes i l'homosexualitat. Abans de centrar-
se en el vídeo, aquesta britànica es focalitzà en ”netejar” un nou mitjà de masses que ha-
via esdevingut el més popular en la segona meitat del segle XX, la televisió. Whitehouse 
criticà, de vegades, el que considerava una excessiva permissivitat de Ferman: per 
exemple, quan aquest es manifestà a favor d'una relaxació en les restriccions aplicades a 
la pornografia dura al Regne Unit per a desmarcar-la dels continguts violents (i que acabà 
desembocant pocs anys després en la implantació de la categoria “R18”) perquè conside-
rava que les mesures més inflexibles afavorien als promotors del material il·legal, o quan 
autoritzà que Crash (1996) o The Last Temptation of Christ (La última tentación de Cristo, 
1988) fossin exhibides en la seva integritat. Això és simptomàtic del caràcter profunda-
ment antilliberal de Whitehouse, que segons les seves pròpies afirmacions mai visionà 
una cinta nasty perquè no ho va necessitar per a saber com eren (West, 2010).
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2. Objectius generals i específics i pla de treball

2.1. Objectiu general: analitzar críticament el fenomen video nasty des d’un vessant soci-
                                     ocultural, econòmic i jurídic.  

2.2. Objectius específics

1. Analitzar les funcions, activitats i canvis més transcendents en l’òrgan censor vide-
ogràfic del Regne Unit entre les dècades dels vuitanta i noranta, i les raons socio-
polítiques, ètiques i d’altra índole que els responsables del mateix argumenten per 
a justificar-se.

2. Consignar les repercussions econòmiques i socials que tingueren la Video Record-
ings Act i les demés novetats legislatives dels vuitanta i noranta per a la industria 
britànica de l’audiovisual i per als afeccionats al cinema en suport videogràfic.

3. Avaluar el llegat i vigència jurídica de la Video Recordings Act en l'actualitat.

4. Valorar el rol de la premsa sensacionalista i conservadora durant el període previ i 
posterior a l’aprovació de la Video Recordings Act i de les altres normatives jurídi-
ques relacionades (exemplificant-ho en l'anàlisi de la campanya desplegada contra 
el film Crash), i el paper clau que tingué en influir sobre els poders públics a fi d’es-
tablir enduriments en la legislació sobre la censura videogràfica i cinematogràfica.

5. Examinar, a través de l’avaluació de quatre títols significatius (The Last House on 
the Left, The Texas Chain Saw Massacre, I spit on your grave, The Evil Dead) i de 
l'estat de la qüestió en l'era digital, el fenomen sociocultural i jurídico-legal de les 
video nasties des d'una perspectiva actual.

2.3. Pla de treball

·Entre el 3 i el 16 d'octubre: proposta de dissertació, que enclou el nom de la directora 
del projecte, el títol (provisional) de la dissertació, el tema (explicació de la temàtica, pre-
gunta principal que guia la recerca, motivació, interès i coneixements previs del tema tri-
at), els objectius generals i específics, els referents teòrics i la metodologia de treball.

·Entre el 17 d'octubre i el 14 de novembre: primer lliurament de la dissertació, que in-
clou la proposta d'índex, la introducció (presentació, interès i rellevància del tema triat, 
context en el qual es desenvolupa el TFG, presentació dels principals referents teòrics),  
objectius generals i específics, pla de treball, i introducció del marc teòric i metodològic.

·Entre el 14 de novembre i el 17 de desembre: segon lliurament de la dissertació, que 
abraça principalment el desenvolupament (cos de la dissertació).

·Entre el 19 de desembre i el 16 de gener: lliurament final de la dissertació, període en 
el qual es redactaran les conclusions (sintetització dels resultats del treball), i es revisaran 
i poliran tots els aspectes formals i de contingut que encara estiguin pendents de correc-
ció, sempre amb el vist-i-plau i supervisió de la directora del projecte.
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·Entre el 16 de gener i el 23 de gener: elaboració i penjament del vídeo de presentació 
virtual de la Dissertació Final de Grau.

3. Introducció del marc teòric i metodològic

3.1. Metodologia

Primerament, he fixat l'estructura que s'ajusta amb major precisió als objectius preesta-
blerts. He visionat atentament nombrosos documentals centrats en el fenomen video nas-
ty, la censura i el BBFC, cercats per Internet, tot prenent notes per a documentar-me. Tot 
seguit, m’he desplaçat a la barcelonina Biblioteca del Cinema (a la seu de la Filmoteca de 
Catalunya), de la qual sóc soci, i m'han prestat la majoria de llibres que m'interessen so-
bre el tema, pràcticament tots escrits en anglès i amb autoria dels escriptors que he men-
cionat com a referents teòrics. D'altres obres les he localitzades a una biblioteca de la Di-
putació de Barcelona a la qual sóc assidu, la Xavier Benguerel (especialitzada en cine-
ma), i en la meva pròpia biblioteca personal. D'altra banda, he buscat diversos sites nave-
gant per la Xarxa que han estat d'utilitat a fi de contrastar informació, ampliar coneixe-
ments i cercar dades concretes. A través de la Biblioteca de la UOC he cercat diversos ar-
ticles que també contenen informació que necessito per a elaborar algunes parts del Tre-
ball, varis dels quals a la base de dades Canadian Newsstream, inclosa a ProQuest Cen-
tral. Amb tota aquesta documentació, he redactat els distints apartats que conformen el 
TFG (començant per la introducció, a fi de contextualitzar i delimitar l'àmbit històric i soci-
al on es desenvolupà el fenomen de les video nasties), procurant acomplir amb el màxim 
rigor les fites que el motiven i, per suposat, referenciant adientment totes les citacions bi-
bliogràfiques emprades. En el capítol 7 (“El rol de la premsa”), l'estudi del cas concret fo-
calitzat en Crash que avalua el tractament que certs mitjans escrits donaren a aquest film 
en l'etapa prèvia a l'estrena britànica, el tema de l'exhibició, distribució i censura són part 
fonamental, mentre que l'anàlisi dels films a l'apartat 8 el centro primordialment en un es-
tudi del seu context polític / social i de les conseqüències de la seva comercialització i per-
secució judicial. L'apartat 9 examina com ha evolucionat el fenomen fins a l'etapa actual, 
indissociable de la digitalització i d'Internet. En funció dels comentaris i valoracions que 
m'ha anat efectuant la directora del projecte, la Talia, he dut a terme les modificacions per-
tinents en les diverses entregues parcials. Al gener, just després del lliurament definitiu del
TFG, preparo convenientment, enregistro i penjo el vídeo amb la presentació virtual del 
mateix.

Una vegada el lector o lectora conclogui la lectura d’aquesta dissertació, haurà copsat les 
respostes a les següents qüestions:

-Què són les video nasties a nivell general i a nivell específic?

-Què representà la censura videogràfica en el context del Regne Unit dels anys vuitanta i 
noranta?   

-Què és el British Board of  Film Classification i quin fou el seu funcionament i evolució du-
rant els anys vuitanta i noranta?                                                                                             
                                                                                                                                          
-Quin paper tingué la premsa britànica en la conformació del “Moral Panic” i del conse-  
güent llistat de films a prohibir elaborat pel Director of Public Prosecution?                          
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-Què és la Obscene Publications Act 1959 i que implicà per a la indústria audiovisual i per 
al consumidor britànic a partir de la dècada dels anys vuitanta?

-Quin sistema de qualificació moral/per edats i de censura aplicà el BBFC amb l'aquies-
cència del sector audiovisual?
                                                                                                                                   
-En què consisteix la Video Recordings Act 1984 i quines foren les causes de la seva 
aprovació?

-Quines foren les conseqüències de l'entrada en vigor de la Video Recordings Act per als 
consumidors i per a la indústria de la distribució i comercialització videogràfica?

-Què és el Video Packaging Rewiew Committee i què significà la seva aprovació per al 
públic i per a la indústria videogràfica?

-Què és la Criminal Justice Act 1994 i quines repercussions tingué per al mercat britànic?  

-Quin rol han exercit Internet i les noves tecnologies en la revaluació i l'anàlisi crítica del 
fenomen video nasty que ha tingut lloc els darrers anys?

Respecte a la citació de títols de films, he optat per seguir el següent criteri: anomenar el 
film, la primera vegada que aparegui en el TFG, amb el títol original i, entre parèntesi, citar
el títol en castellà que tingué en el mercat espanyol (en el cas que en tingués o fos dife-
rent a l’original), l’any de producció i, si és important per alguna raó, aporta quelcom o en-
cara no s’ha especificat, el nom del director o el títol amb el que va ser distribuït cinemato-
gràfica i/o videogràficament al Regne Unit. A partir de llavors, si el títol torna a ser nome-
nat en el text, únicament indicaré la denominació original. Per motius pràctics, la proce-
dència de les imatges reproduïdes es cita en l'apartat “Referències Bibliogràfiques”.  

3.2. Què són les video nasties?  

El mot en anglès “nasty” (“fastigós” o “desagradable”, tant en sentit literal com figurat) va 
ser utilitzat sistemàticament per primer cop dins l'espectre cultural per a qualificar, en l'àm-
bit de certa crítica literària, les primeres obres dels novel·listes de terror James Herbert i 
Guy N.Smith, publicades a partir de 1974. Alguns treballs d'aquests anglesos es caracte-
ritzaven per les seves novel·les d'horror truculent i cru. El diccionari “Collins English Dic-
tionary”, en la seva edició digital complerta de 2012 (veure bibliografia), defineix video 
nasty com un film, de manera usual fet específicament per a vídeo, que és explícitament 
horrible, brutal, i pornogràfic. Es tracta d'una descripció inexacta i discutible si fa referèn-
cia al significat jurídic, ja que com exposaré al llarg de la dissertació les setanta-dues vide-
ocintes nasties perseguides per “obscenitat” no constitueixen, en termes absoluts, quel-
com ultraviolent o sicalíptic, a banda que pràcticament ninguna fou concebuda directa-
ment per al mercat videogràfic (una altra qüestió és si en determinats territoris com el bri-
tànic es llançaven directament en formats domèstics per raons diverses, com el rebuig de 
l'òrgan censor a la seva projecció en sales comercials). Amb tot, és una definició que de-
mostra la seva profunda assimilació i generalització en la cultura anglosaxona, ja converti-
da en una expressió genèrica emprada per a qualificar aquells productes audiovisuals vul-
gars i de baixa qualitat presidits per continguts marcadament violents o sexualitzats. De 
fet, és un sentit que entronca amb el primigeni, tal com detallo a continuació.
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L'expressió “video nasty” va ser encunyada primerament pel periodista Peter Chippindale 
en un article publicat al dominical “The Sunday Times” el 23 de maig de 1982 per a referir-
se despectivament a un conjunt dispar de pel·lícules, principalment de terror, llançades al 
mercat videogràfic britànic durant el boom del vídeo que tingué lloc al principi dels anys 
vuitanta, quan encara no s'havia regulat el sector i per tant es tractava de produccions que
no rebien qualificació moral/per edats ni censura. L'article aparegut en l'esmentat mitjà de 
comunicació de masses, intitulat “How high street horror is invading the home”, descrivia 
els productes disponibles en una fira de mostres que havia tingut lloc a Manchester entre 
l'acabament de 1981 i el començament de 1982 (Egan, 2012), assenyalant que aquestes 
cintes estaven reemplaçant ràpidament a la pornografia sexual com el major generador de
beneficis del comerç videogràfic, i també es feia ressò de les queixes que els consumidors
i les organitzacions moralistes feien arribar a l'ASA, des de 1981, pel material promocio-
nal escabrós que publicitava el llançament en videocasset de The Driller Killer (Killer: El 
asesino del taladro, 1979). Aquest heterodox film, editat per VIPCO (“Video Instant Picture
Company”), una de les empreses independents especialitzades en terror barat amb més 
relleu de l'època (i també de les primeres en entrar en fallida quan entrà en vigor la VRA), 
suposà el debut de l’interessant cineasta novaiorquès Abel Ferrara. Aquell mateix any, el 
grup de pressió ultraconservador NVLA, encapçalat per la veterana activista dretana Mary
Whitehouse, popularitzà l’ús habitual del terme video nasty entre els mass-media i poc 
després, amb caràcter jurídic, entre la policia i el Home Office (l'equivalent al Ministeri de 
l'Interior a l'estat espanyol), sobretot arran de les protestes ocasionades per les caràtules 
dels VHS (“Video Home System”) de Cannibal Holocaust (Holocausto Caníbal, 1980). 
                                                                                                                                     
Els afeccionats i col·leccionistes anomenen afectuosament “The Big Sixty” (“Els Seixanta 
Grans”) a la seixantena de títols que el 1983 foren considerats potencialment obscens (i 
nasties) pel Director of Public Prosecution (Director d'Acusació Pública, el Fiscal de la 
Gran Bretanya i Gal·les, el més important del Regne Unit després del Fiscal General i a    
partir d'ara DPP), Sir Tony Hetherington, posteriorment incrementats fins als setanta-dos 
vídeos. Es tracta d'un llistat canviant, ja que certs títols anaven sortint (els criteris de la 
censura i de l'acusació pública anaven evolucionant, tal com verificarem posteriorment), 
mentre que d'altres entraven. Una sèrie de pel·lícules va estar un breu període de temps 
en aquesta llista perquè la seva acusació va ser reprovada poc després de la inclusió, o 
perquè es va concloure que el processament no valia la pena degut a l'escassa repercus-
sió, trajectòria i irrellevància de continguts dels títols en qüestió. No obstant, l'exclusió de 
la llista tingué lloc preeminentment pel fet de ser aprovats pel BBFC, majoritàriament quan
finalitzà l'era Ferman (1998) i amb nombrosos talls com a mínim fins a la primera dècada 
del dos mil, quan progressivament van anar sent validats íntegrament aquells (els que 
gaudien d'un major potencial comercial o popularitat) que eren tornats a presentar per les 
distribuïdores de DVD per a l'avaluació dels examinadors. Cal tenir en compte que algu-
nes pel·lícules nasties, primordialment de la dècada dels setanta, segueixen estant legal-
ment inèdites al Regne Unit en formats domèstics, però un dels motius pels quals continu-
en estant prohibides és perquè, en certs casos, els seus distribuïdors no han optat per 
tornar-les a presentar al BBFC per la seva manca d'atractiu comercial. Tal com afirmen 
autors com Kim Newman (West, 2010), la llista tenia un tarannà, en molts aspectes, arbi-
trari: per raons de desconeixement del mercat, les autoritats no allistaren necessàriament 
els films més sanguinaris, sexualment gràfics o sòrdids del panorama videogràfic de l'èpo-
ca. Per exemple, de la filmografia del pioner del gore Herschell Gordon Lewis es prohibí 
Blood Feast (1963), considerat el primer film splatter, i en canvi s'ignoraren d'altres títols 
de caràcter similar o més explícits com la més coneguda Two Thousand Maniacs! (2000 
Maníacos, 1964) o The Wizard of Gore (1970). Això denota que la llista nasty no va repre-
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sentar quelcom rigorós en funció de les directrius de la Fiscalia, sinó que el governant 
Partit Conservador l'atià i recolzà quan assimilà que aquesta refermaria simbòlicament la 
seva imatge de control social i de grup d'ordre (Egan, 2012).

Els vocables “video nasty” s'han utilitzat amb una connotació canviant des de la seva con-
ceptuació. El significat primigeni, amb un clar caràcter pejoratiu, fou usat pels estaments 
judicials, fiscals i governamentals (com a terminologia processal), per la premsa tradicio-
nalista i sensacionalista, i pels grups de pressió en contra del sexe i la violència als mit-
jans, en aquests dos últims sectors com a emblema per a qualificar els pitjors excessos 
dels vídeos terrorífics (i significativament de les imatges presents en les caràtules de les 
videocintes), independentment de si aquests fossin o no considerats jurídicament nasties. 
A partir de fer-se efectiva la prohibició, el concepte passà a ser emprat pels col·leccionis-
tes i aficionats, eminentment britànics, per a referir-se als títols concrets de la llista i també
als fets històrics i polítics que van conduir a la creació del fenomen cultural nasty. Des de 
1990 (quan certes nasties comencen a ser aprovades i editades legalment amb talls) fins 
l'actualitat, s'aplica entre els afeccionats i els comentaristes culturals per a anomenar les 
versions dels films nasties llançades en, progressivament, cintes de vídeo, DVD i Blu-ray, 
tot i que aquestes sovint tenen distribuïdors (que alhora empren el concepte com a valor 
comercial), formats i durades distintes que les de les polèmiques cassets originals. La ca-
tegoria video nasty, ni acadèmica ni industrialment, pot ésser tractada com a gènere o 
subgènere en cap cas, perquè els films que la conformen són excessivament heterogenis 
temàtica i formalment. Totes aquestes variacions i redefinicions del significat primari en 
funció de quin col·lectiu referencia el terme i/o del context històric, demostren que és un 
constructe discursiu, ja que s'articula dinàmicament sobre la base de la identitat i pròposit 
d'aquells que l'usen i l'avaluen (Altman, 1999, p.13) i depenent directament dels diversos 
nivells, motius i criteris que el conceptuen. Per tant, aquesta categoria presenta funcions i 
significats canviants condicionats pels distints usuaris i àmbits al llarg de les etapes histò-
rico-socials que la informen.  

3.3. Subgèneres i categories recurrents en les video-nasties

El terme "exploitation” (“explotació”) fa referència a la recurrència d'un tema o corrent en 
un conjunt de produccions cinematogràfiques, generalment de baix pressupost, que prete-
nen assolir succés comercial i situar-se dins del culte popular per les seves temàtiques es-
cabroses, més que per la seva qualitat estètica. És a dir, cerca assolir l'èxit financer mit-    
jançant l'explotació de tendències d'actualitat, gèneres de nínxol (productes de subgène-
res molt diversificats dirigits a una franja de públic específic fortament segmentada i amb 
freqüència reduïda), o contingut morbós o socialment escandalós. La llista de nasties con-
figurada per les autoritats es centrava fonamentalment en títols adscrits a l'exploitation i 
molt destacadament a la sexploitation, una subcategoria d'aquesta que abraça les produc-
cions independents i de baix pressupost, associades en termes generals a les dècades 
dels seixanta i setanta, que suposen principalment un vehicle per a l'exposició de situaci-
ons sexuals no explícites i nuesa gratuïta, vinculades assíduament amb escenes violen-
tes.

Concretament, aquesta regulació es concentrà en subgèneres com:

-L'splatter, caracteritzat pel gore (film d'horror extremadament sanguinari) i la violència 
més gràfica. 
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-L'stalk and slash o directament slasher, en el qual un psicòpata violent es dedica a as-
sassinar les seves víctimes, sovint emprant eines diverses (Newman et al., 1996, p.300). 

-La rape and revenge, focalitzada en dones violades que es vengen dels homes que les 
han forçat torturant-los i matant-los. 

-La nazisploitation, que tracta de nazis que cometen agressions sexuals, majoritàriament 
en camps o presons durant la Segona Guerra Mundial. 

-El canibalisme i els zombis, molt conreats a Itàlia, estat clau per a entendre la productiva 
indústria del cinema popular europeu de l'època. 

-La pràctica totalitat de títols que integren la prolífica filmografia del cineasta italià Lucio 
Fulci produïts en l'etapa compresa entre 1979 i 1982, molt propens a combinar de manera
extremada el gore i l'slasher, 

En general, és evident que la persecució antinasty es fixà en tot producte presidit per un 
grau de violència i/o sexe notables. Malgrat això, s'ha de destacar que les pel·lícules cate-
goritzades en la llista són quelcom summament multiforme, encara que els poders fàctics 
pretengueren equiparar interessadament la seva conceptuació video nasty amb els (sub) 
gèneres terrorífics¹ més extrems. Només en el vessant de l'origen, hi ha produccions esta-
tunidenques, italianes, canadenques, espanyoles, franceses, alemanyes occidentals, bel-
gues i mexicanes, entre d'altres procedències, i moltes de les quals són coproduccions 
provinents de l'Europa continental. No per atzar, tal com interpretaré posteriorment (apar-
tat 7.1), s'enllistà una sol pel·lícula britànica, el thriller eròtic Exposé (La casa de la colina 
de paja, 1976). Per tant, és complex establir-ne una generalització o una simplificació, ja 
que a la llista eren presents films que ja no es podien considerar nous als anys vuitanta 
(en contra del que diaris com el “Daily Mail” i el “Daily Star” afirmaven, el ja esmentat 
Blood Feast fou produït el 1963, Blood Rites el 1968 i Night of the bloody apes -La horripi-
lante bestia humana- el 1970), thrillers criminals (la trepidant Fight for your life -Defiende 
tu vida, 1977-, una de les pel·lícules més impactants de la llista i encara prohibida a Reg-
ne Unit), imitacions europees derivades d'èxits de Hollywood (Contamination -Contamina-
ción: Alien invade la Tierra, 1980- utilitza molts elements d'Alien -Alien, el octavo pasajero,
1979-), films brillants d'autors amb cert reconeixement crític a l'actualitat (els de Lucio Ful-
ci, Tobe Hooper, Ulli Lommel, Abel Ferrara, Ruggero Deodato i Andrzej Zulawski), subpro-
ductes molt mediocres (les estatunidenques Mardi Grass Massacre -Emisario del terror, 
1978-, Frozen scream -1975-, o Human Experiments -Experimentos humanos, 1979-), i 
fins i tot un pseudodocumental (Faces of death -1978-, molt en la línia del fundacional 
Mondo Cane -Este perro mundo, 1962-). Pel que fa a premisses narratives i tonals, es po-
den perfilar certes tendències recurrents en les video nasties, dins l'heterogeneïtat argu-
mental de la llista, sense caure en moralismes o estereotips: l'absència d'herois i heroï-
nes, el cinisme que caracteritza a molts dels personatges centrals i, en general, una visió 
adusta de la societat.

¹ El terror, en tota la seva diversitat, era un dels gèneres preferits pels consumidors de vídeos, 
molts dels quals pertanyents a classes populars, tal com validà l'enquesta realitzada el 1982 
“What Video/Popular Video”, mostrant l'horror al capdavant dels lloguers (Petley, 2011, p.47). Com 
que aquest gènere, d'una forma o altra, era el més recorrent en les cintes considerades nasties, 
és legítim establir un vincle entre els afeccionats a aquest i els estrats socioeconòmics més depri-
mits, amatents a un entreteniment assequible i abundant com el videocasset (Egan, 2012).
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3.4. Breu història de la censura britànica sobre el cinema

La censura britànica sobre el mitjà cinematogràfic s'inicià amb el precinema, ja que el 
1894 algunes màquines eròtiques de Cinetoscopi (Kinetoscope) d'Edison foren intervingu-
des per la policia londinenca per representar activitats perillosament il·lícites (French,        
Petley, 2007, p.2-3). El reconeixement dels poders legals sobre la censura cinematogràfi-
ca amb què s'investia les autoritats locals, el 1910, generà incertesa en la indústria del ci-
nema, que davant de les dificultats pràctiques dels òrgans regionals per a prendre les se-
ves pròpies decisions de regulació (i el temor a una intervenció governamental), el 1912 
sol·licità al Home Secretary l'establiment d'una organització independent i centralitzada de
censura. Alhora, la puixant indústria pretenia, instituint aquest ens, polir la seva pròpia 
imatge, i presentar-se així com una forma respectable d'entreteniment. En concloure 1912
s'establí, amb el vist-i-plau del Home Office, el BBFC (Consell Britànic de Censors de 
Films). De 1913 a 1932, el BBFC va publicar en els seus informes anuals una llista de 
contingut prohibit en les pel·lícules, i a partir de 1932 aquest sistema va ser desestimat i 
es passà a avaluar els films individualment, però instituint la censura prèvia en els guions.
Entre 1933 i 1951, s'introduí una nova forma de qualificació per a films de terror, la certifi-
cació “H” (“Horrific”, “horrible” o “espantós”), fet que testimonia l'històric menyspreu de la
censura anglesa per la cultura audiovisual de l'horror. La Segona Guerra Mundial accen-
tuà la pressió i duresa de l'òrgan censor. En finalitzar la dècada dels 50, els estàndards de
la censura esdevingueren més liberals a gran part d'Occident,² mentre que al Regne Unit 
s'enduriren i ampliaren, tendència que s'emfatitzà al llarg dels anys seixanta i setanta. Al-
guns films de gènere d'aquesta etapa considerats universalment clàssics que han patit 
quantiosos talls del BBFC són Les yeux sans visage (Los ojos sin rostro, 1959), Psycho 
(Psicosis, 1960), Peeping Tom (El fotógrafo del pánico, 1960) o Rosemary's baby (La se-
milla del diablo, 1968); tots quatre títols amb un component terrorífic subratllable. Històri-
cament, el gènere de terror és, després del pornogràfic, el més censurat, i en el fenomen 
video nasty és el més present i, per tant, el més perseguit. Els films d’horror, en l’àmbit bri-
tànic, han sofrit la pressió dels sectors conservadors de la societat, i des que aquests im-
posaren ferris sistemes de censura, encara vigents, s'ha problematitzat la producció i dis-
tribució de pel·lícules d'aquest gènere, i en certs casos fins i tot s'ha impossibilitat. Els ele-
ments temàtics que han ocasionat una major preocupació als censors britànics han estat 
el llenguatge malsonant, el sexe i la violència entesa en un sentit ampli (abraçant també la
simbòlica i amb una remarcable fixació per la de caire sexual). Els films d'horror estan es-
pecialment exposats: nombroses produccions d'aquest gènere contenen el tercer element,
mentre que un nombre significatiu, sobretot europees, presenten un component sexual 
d'una forma o altra. Mentre que als EUA la censura ha estat més dura amb el sexe i més 
lliberal amb la violència, al Regne Unit s'han fustigat ambdós per igual.  

² Als EUA, el molt restrictiu Codi Hays, mitjà d'autoregulació i d'autocensura de la pròpia indústria 
operatiu des del principi dels anys trenta, fou derogat el 1968, i llavors s'implantà un sistema de 
qualificació més realista i adaptat al progrés experimentat, el “Motion Picture Association of Ameri-
ca film-rating system”.                                                                                                                
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3.5. Evolució de la indústria videogràfica britànica al llarg dels anys vuitanta              

Les eleccions britàniques de 1979 concediren la victòria als conservadors. El nou execu-
tiu, encapçalat per Margaret Thatcher (que seria electoralment renovada en el càrrec el 
1983 i el 1987), realitzà un gir notable amb la promoció de l’empresa privada, el foment de
les inversions i la disminució radical de les despeses públiques, inclosos els serveis soci-
als (Alier et al., 1983, p.404). En aquest context canviant, en el qual la millora sensible de 
l’economia mantinguda els anys següents comportà, no obstant, l’increment de l’atur per 
la reorganització de certs sectors industrials (vaga de minaires de 1984-85) i els conse-
qüents conflictes d’ordre públic (1985), la indústria del vídeo domèstic fou introduïda al pa-
ís, de manera testimonial, el 1978 (bàsicament, per a enregistrar esporàdicament amb els 
videograbadors programes televisius). L’any següent (significativament, quan pujà al po-   
der Thatcher), el nombre de títols editats havia augmentat exponencialment. Una dècada 
després, la nova indústria gaudia d'un creixement extraordinari. A la fi de 1979, s'havien 
venut 230.000 gravadors o reproductors de vídeo, mentre que el 1989 la xifra augmentà 
fortament fins arribar als 13,8 milions d'unitats. A l'acabament dels anys setanta, el preu 
d'una cinta de vídeo verge de tres hores era elevat per a les classes mitjanes i baixes 
(14,50 lliures), però mitjançada la dècada ja havia baixat considerablement (inferior a 5 
lliures). Pel que fa a l'àmbit de les cintes de vídeo preenregistrades, el 1980 el lloguer era 
la forma mitjançant la qual eren consumides la majoria de cassets; aquestes tenien un 
cost mitjà diari de 6 lliures, mentre que l'adquisició d'un títol costava entre 20 i 60 lliures. 
Es calcula que el 1984 (quan s'aprovà la VRA) eren llogades setmanalment 7 milions de 
cintes i s'havien venut uns 30 milions d'unitats. Més de 5.000 títols estaven disponibles 
per al públic, però un escàs nombre eren blockbusters,³ que atrauen a la gran massa d'afi-
cionats al cinema. La indústria del magnetoscopi de consum fou iniciada per joves empre-
nedors que de seguida entengueren el potencial d'aquest suport tecnològic emergent (en 
sintonia amb l'esperit d'entrepreneur que promovia la Primera Ministre), i que a través de 
petites companyies independents (en destaquen, entre d'altres, VIPCO, VCL, Precision, 
Intervision o Hokushin) llançaren majoritàriament films de baix pressupost, els més asse-
quibles respecte al cost d'adquisició dels drets, a l'entorn de les 1.000 lliures o menor. 
Molts dels films editats en vídeo no s'havien estrenat mai al Regne Unit (rebutjats pel 
BBFC en certs casos, ja fos íntegra o parcialment), i molts d'altres havien tingut exhibici-
ons comercials pràcticament simbòliques, sobretot en cinemes especialitzats als afores 
de Londres (Egan, 2012, p. 51). Per tant, gràcies a la mercantilització dels nous suports 
domèstics els consumidors de la Gran Bretanya van poder accedir a una pluralitat de pel-
lícules fins llavors inèdites, algunes de cineastes tan interessants com Mario Bava. Molt a 
la primeria dels anys vuitanta, el mercat videogràfic no es trobava encara controlat per les 
corporacions multimèdia, propietàries de les majors,⁴ que tenien severes reticències en-
vers la producció i distribució de cintes videogràfiques preenregistrades, entre d'altres pel 
temor a la pirateria. En comptes de considerar el nou mercat com una forma d'ampliar sig-
nificativament la rendibilitat de les seves inversions en la indústria audiovisual, els grups 
multinacionals, de tall clarament conservador, es mostraven temerosos d'obrir una nova 
finestra d'explotació (molts actors del sector consideraven el vídeo com una amenaça, de

³ Superproduccions, habitualment estrenades pels volts de la temporada nadalenca o (pre)estival, 
prefabricades per a aconseguir un enorme succés global.

⁴ Grans productores cinematogràfiques, propietat de conglomerats de mitjans hegemònics en el 
mercat global, i conseqüentment finançades amb capital estatunidenc o japonès.
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manera paral·lela a com el món del cinema recelava de la rivalitat del mitjà televisiu al 
principi dels anys cinquanta), ja que es percebia com un desafiament a les seves fonts 
d'ingressos: la venda d'entrades per a sales de cinema (ja en declivi, com demostra la 
disminució de tiquets venuts produïda entre 1980 i 1981, 15 milions menys) i, en menor 
mesura, la venda de drets televisius. En iniciar-se els anys vuitanta, tot i les reticències, 
les primeres majors entraren en el negoci de l'edició i distribució de films en vídeo (Warner
-juliol de 1980- i CIC -Cinema International Corporation, joint venture d'Universal i Para-
mount, novembre de 1980-), i l'última en incorporar-se fou RCA/Columbia (abril de 1982). 
Aquesta penetració en el mercat del vídeo canvià el panorama: evidentment, les editores i
distribuïdores independents britàniques perceberen de seguida la forta competència que 
representaven les multinacionals estatunidenques; les autoritats polítiques també se 
n'adonaren dels canvis que s'estaven perfilant en el flamant mitjà (popularitzat ràpidament
entre les classes humils), i d'alguna forma cercaven influir-hi, tal com mostraré posterior-
ment. El 1981 només hi havia 6.000 outlets en territori britànic, i a més a més únicament 
la meitat d'aquests comptaven amb un stock considerable. Segons la VTA, en concloure la
dècada dels vuitanta existien 5.500 comerciants independents especialitzats, 3.000 boti-
gues dedicades a la venda directa pertanyents a grans cadenes, i entre 17.000 i 20.000 
punts de venda al detall (molts dels quals petits comerços de barri, estacions de servei i 
fins i tot garatges) que es dedicaven a la venda i/o lloguer de vídeos a una escala força 
menor (Petley, 2011, p.71). Conjuntament (contemplant el lloguer i la venda de cintes pre-
enregistrades), i sempre segons dades compilades per la VTA, la indústria videogràfica 
britànica estimà el 1984 que generava anualment, ja amb el capital estranger plenament 
integrat, 300 milions de lliures (Barker, 1984).
                                                                                                                                         
El boom del vídeo, segons la BVA, suposà la creació de 8.500 punts de venta, més de la 
meitat dels quals sufragats amb indemnitzacions per atur, i més de 40.000 llocs de treball. 
En poc temps, la indústria de la distribució esdevingué un actor amb pes específic, que 
reinvertia part dels beneficis en finançar nous llargmetratges i d'altres productes videogrà-
fics. Una dada il·lustrativa d'això i, en definitiva, de la dimensió que havia adquirit el mer-
cat britànic és la següent: The Hills Have Eyes (Las colinas tienen ojos, 1977; ulterior film 
de Craven després de The Last House on the Left) funcionà tan bé, sobretot respecte al 
lloguer (Latorre, 1990), que la petita productora i distribuïdora britànica centrada en l'ex-
ploitation barata VTC cofinançà una seqüela, The Hills Have Eyes Part II (Las colinas tie-
nen ojos, 2ª parte; 1984), que s'estrenà videogràficament al Regne Unit (i limitadament en 
cinemes) i en sales en d'altres països com EUA i Espanya. Dirigida pel mateix Craven, 
que posteriorment renegà d'haver treballat en aquesta, és un subproducte molt mediocre, 
sense interès, que fracassà i fou una de les raons de la desaparició de VTC.

3.6. Què és el BBFC?

Al Regne Unit, el British Board of Film Classification (Consell Britànic de Qualificació de 
Pel·lícules, fins el 1984 British Board of Film Censors, i a partir d'ara BBFC) és l'organis-
me legal, teòricament de caràcter no-governamental, independent i sense ànim de lucre 
(no pot rebre, per llei, subvencions del govern o de la indústria cinematogràfica) que s'en-
carrega de qualificar els films a exhibir-se en sales comercials i els vídeos que es prete-
nen comercialitzar, i d'aplicar-ne la censura corresponent, o fins i tot de prohibir-los si s'es-
cau. Encara que el BBFC fou implantat el 1912 com a organisme privat i el 1924 adquirí 
reconeixement jurídic, fins el 1984 tingué una comesa instrumental en l'aplicació de la 
censura, i a partir de llavors es canvià el nom (per decisió de James Ferman, en aquell 
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moment director del BBFC) per a subratllar el rol suposadament preponderant que prenia 
la qualificació en la tasca del BBFC en detriment de la censura, encara que a la pràctica, 
tal com exposaré, això no s'acomplí. També cal tenir en compte que, en el cas dels films a
exhibir-se en sales, els governs locals dels municipis (“local councils”, al Regne Unit la 
major unitat administrativa local) tenen la potestat d'ignorar qualsevol de les decisions del 
BBFC, aprovant pel·lícules rebutjades, prohibint-ne d'altres aprovades, i fins i tot revocant 
els talls efectuats prèviament, instituint-ne de nous, o alterant les categories per a les pel-
lícules exhibides en virtut de la seva pròpia competència. Aquesta autonomia legal de les 
corporacions locals i municipals es manté des que, el 1910, la de Londres restringí tempo-
ralment l'exhibició de films en diumenge.
                                                                                                                                            
Encara que, com ja s'ha comentat, el Consell (segons indiquen els estatuts que es poden 
consultar a la seva pàgina web) no pot percebre donacions de cap agent, el cert és que sí 
cobra per a realitzar la seva tasca, però aquests ingressos es dediquen només a cobrir les
despeses. Les seves tarifes estàndards per a qualificar llargmetratges en DVD/Blu-ray són
6,08 lliures (7,16 euros) per minut més 76 lliures (quasi 90 euros) en concepte de tarifa de
manipulació. Els tràilers i els anuncis s'abonen apart. Cal emfasitzar, ja que el gruix de les 
video nasties pertanyien (i algunes segueixen pertanyent) a empreses independents, que 
aquests honoraris encareixen perceptiblement les despeses de distribució tant en cinema 
com en vídeo, i això és quelcom que afecta molt més a les distribuïdores modestes que 
als grups multinacionals, que a més acostumen a presentar productes amb un major em-
pacament, com a mínim comercial. En aquest sentit, als anys vuitanta l'AACTT⁵ presentà 
una proposta d'esmena amb el propòsit d'eliminar o reduir significativament aquestes ta-
rifes (en aquell moment al voltant de les 4 lliures per minut) per a les empreses producto-
res i distribuïdores no adscrites a grups potents, però fou rebutjada de ple per les autori-
tats competents.    

Els últims anys, el BBFC ha vist amplificada la seva jurisdicció a través de l'instrument le-
gal Audiovisual Media Services Regulations 2014 (integrat en la llei Communications Act 
2003) i del projecte de llei Digital Economy Bill 2016–17, que l'habiliten, entre d'altres, per 
a regular els productes qualificats amb el certificat “R18” (pornografia dura segons les lleis
britàniques) que estan emmagatzemats a través de vídeo a la carta, d'altres plataformes 
d'streaming o de xarxes de telefonia mòbil, i per a qualificar i restringir l'accés a la porno-
grafia online, respectivament. Ambdues estan rebent acerades crítiques de feministes i 
d'altres activistes perquè son interpretades com masclistes (es permet mostrar explícita-
ment l'ejaculació masculina però no la femenina), moralistes, vagues i ineficaces. Amb tot,
l'ambicionada capacitat del BBFC per a poder eliminar l'exempció dels vídeos musicals i 
esportius (la prerrogativa sobre aquests s'establí en els preceptes de la VRA 1984) i os-
tentar la facultat per a qualificar-los no ha estat, de moment, aprovada per les forces políti-
ques, més enllà d'un projecte pilot voluntari per a plataformes de vídeo actiu des de 2015 
(Guimón, 2016).

                                                                                                                              

⁵ Association of Cinematograph Television and Allied Technicians: sindicat actiu entre 1933 i 1991, 
un dels integrants del “Video Consultative Council”.
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3.6.1. Estructura, funcions i activitats principals del BBFC

Segons el portal del BBFC, certament complert i àmpliament documentat textual, gràfica i 
audiovisualment (i això demostra que ja no es tracta d'un òrgan tan opac i hermètic com fa
dues o tres dècades), les decisions de qualificació per edats (age ratings) del Consell 
s'adopten per consens, però la responsabilitat última recau en el Director Executiu (Chief 
Executive), el president i els dos vicepresidents. Aquests tres últims conformen l'Equip 
Presidencial (Presidential Team), el qual també duu a terme funcions pròpies d'examina-
dors (examiners), mentre que el Consell de Qualificació (Board of Classification) l'engros-
seixen les quatre darreres figures. Aquest, encarregat amb la responsabilitat legal (statu-
tory) de qualificació d'obres en vídeo sota la VRA de 1984, és consultat sobre les decisi-
ons més complexes. Els examinadors, que provenen d'una àmplia gamma de sectors (pe-
riodisme, mitjans de comunicació, recerca i màrqueting), són els que desenvolupen la tas-
ca de censors pròpiament dita (visionen i analitzen indistintament els productes videogrà-
fics i cinematogràfics presentats, escriuen informes detallats i recomanen l'adjudicació 
d'una qualificació, talls o d'altres accions), i els dos Senior Examiners són els qui es res-
ponsabilitzen de la presa de decisions de qualificació sobre la base dels informes elabo-
rats pels examinadors, de les polítiques, de les directrius i dels precedents registrats. Ac-
tualment, treballen al BBFC setze examinadors. El nombre d'aquests, que era de només
quatre abans d'entrar en vigor la VRA el 1985, augmentà fins els vint-i-dos per a fer front a
la ingent quantitat de vídeos que s'havien de qualificar en el termini de tres anys, i des de
llavors ha anat fluctuant.⁶ L'increment de treballadors a mitjan anys vuitanta féu que en 
Ferman perdés un cert control de l'òrgan, i això repercutí en què es tornés més arbitrari i
inflexible en les seves decisions (West, 2014). A mitjan anys noranta Ferman exigí que el 
càrrec d'examinador (que, com el dels directors, en el present té un contracte amb durada
indefinida), fins llavors a temps parcial, havia de desenvolupar-se a temps complert (tal 
com funciona avui dia), a fi de modernitzar-lo i adaptar la seva estructura a la conjuntura 
dels noranta. Els tretze examinadors que exercien llavors al Consell no acceptaren això, ja
que consideraven que era una mesura autoritària d'un director cada cop més autàrquic i 
que es negava a aplicar criteris més tolerants (Barber, 2012) i, en conseqüència, el 1994 
tots foren acomiadats per en Ferman. Aquest negà que els hagués despatxat i es limità a 
afirmar que el seus contractes a temps parcial havien finalitzat, i algunes com la psicotera-
peuta i novel·lista Carol Topolski portaven més de deu anys en el càrrec. Actualment, els 
examinadors treballen set hores al dia aproximadament (fins a un màxim de trenta-cinc 
hores a la setmana), però aquest temps depèn del nombre de produccions que hagin pre-
sentat els distribuïdors. Les projeccions d'assessorament són un recurs ofert pel BBFC a 
les distribuïdores, fins i tot amb films que no estiguin definitivament acabats, com una for-
ma de conèixer amb quina categoria de qualificació seran probablement certificats. També
cal considerar que els distribuïdors acostumen a indicar al BBFC la qualificació amb què 
seria convenient certificar determinat producte videogràfic, i aleshores el primer avalua el 
film en funció de les seves directrius per a aquella qualificació en concret. En conseqüèn-
cia, films com per exemple Dragonball Evolution (ídem, 2008) o The Hangover (Resacón 
en Las Vegas, 2009), entre molts d'altres, són molt sovint censurats prèviament pel mateix
distribuïdor a fi d'obtenir la qualificació desitjada, fet que valida com de profundament 
còmplice és la indústria cinematogràfica amb el procés de la censura (Petley, 2011, p.3).   
                                                                                                                                       

⁶ El 2006 eren vint-i-nou, però l'enorme crisi econòmica possiblement ha minorat la xifra de pro-
ductes visuals que es pretenen comercialitzar al Regne Unit, i això explicaria que el nombre d'exa-
minadors s'hagi reduït en el present a pràcticament la meitat pel que respecte a una dècada enre-
re.
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D'altres directius principals del BBFC són, entre d'altres, la cap de comunicacions, la cap  
d'educació, la directora de procediments i relacions públiques, i la directora financera. 
Respecte a aquesta darrera àrea, destacar que els afers financers són tutelats per un con-
sell d'administració, exclòs de les decisions de qualificació i elaboració de polítiques, for-
mat per membres provinents del subsector de serveis de la indústria cinematogràfica, així 
com de la banca, de la comptabilitat corporativa, de la radiodifusió i la producció televisiva,
i del sector de la caritat. Aquest consell nomena als integrants del Consell de Qualificació. 
El BBFC està vinculat amb d'altres organismes, entre els que destaquen, apart del ja des-
crit VAC, el “Video Packaging Review Committee” (“VPRC”, analitzat en el apartats 6.1, 
6.2 i 6.3) i el “Video Consultative Council”, consell consultiu format per membres de les 
autoritats locals, de la indústria de l'entreteniment audiovisual, per representants religiosos
(bisbes) i per d'altres experts en àrees rellevants, i regentat pel president del BBFC o per 
un dels dos vicepresidents.

                     
3.6.2. El sistema de qualificació moral/per edats durant els anys vuitanta i noranta

El quadre de la pàgina següent (figura 1) exposa les característiques de les distintes ca-
tegories de qualificació de films tal com eren a la dècada dels vuitanta (a no ser que s'in-
diqui el contrari), època del sorgiment del fenomen video nasty, i per tant determinant per 
a aquest, i les modificacions que el BBFC anà introduint amb el canvi de dècada en con-
sonància amb la consolidació del mercat videogràfic multinacional i les pressions de la in-
dústria de l'entreteniment audiovisual. Amb tot, si es comparen les categories actives fa 
més de tres dècades amb les actuals, es palesen els escassos canvis instituïts en l'esque-
ma de qualificació.  

Cal tenir present que, a banda que el segell amb la categoria corresponent havia (i ha) 
d'estar present i visible obligatòriament en les caràtules o capses de la pràctica totalitat 
dels títols disponibles al mercat britànic, era (i és) il·legal i castigat severament la venda o 
lloguer de cintes de vídeo a qualsevol jove per sota de l'edat indicada en el certificat res-
pectiu.
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Figura 1

                                                                                                                                         

Símbol Qualificació Definició

Universal 
Children

Creat el 1985 per a material apte per a tot tipus de públic, 
però especialment per a nens en edat preescolar (s'aplica 
únicament al vídeo, emfatitzant que els infants el poden con-
sumir sense supervisió parental)

Universal Material apte per a tot tipus de públic

Parental 
Guidance

Apte per a totes les edats, encara que s'adverteix que certes
escenes poden no ser aptes per a infants petits

12

Apte per a públic a partir de dotze anys en endavant (adop-
tada a partir de l'1 d'agost de 1989 per al cinema i de l'1 de 
juliol de 1994 per al mercat videogràfic⁷), pot implicar temàti-
ques adultes, ús i/o menció de drogues toves, violència i 
llenguatge moderats (referenciats breu i discretament), sem-
pre que existeixi justificació contextual. La violència de ca-
ràcter sexual ha de retratar-se implícitament o mostrar-se 
breument

15

Apte per a públic a partir de quinze anys en endavant. Pot 
contenir certa temàtica sexual i sang (sense detalls gràfics i 
justificada pel context) o representacions realistes de violèn-
cia, així com ús i/o menció de drogues dures o toves i llen-
guatge lleument malsonant si està justificat contextualment i 
és poc recorrent             

18
Exclusivament per a persones de divuit anys en endavant.⁸ 
Pot contenir escenes sexuals, actes grotescs de violència i 
ús molt freqüent de llenguatge fort

Restricted 18 
(R18)

Certificat més restrenyedor, està limitat per a persones de di-
vuit anys en endavant,⁹ i només es troba disponible en cine-
mes especialitzats i en sex-shops amb llicència de les autori-
tats locals. Aquests vídeos no es poden proporcionar per 
correu (multes de 5.000 lliures si es viola aquest precepte). 
Contenen imatges sexuals molt explícites i fetitxisme dur, 
però en relacions escenificades sempre amb consentiment

FONT: elaboració pròpia sobre la base de les directrius del BBFC

<http://www.bbfc.co.uk/education-resources/student-guide/bbfc-history/history-age-ratings-
symbols>

<http://www.bbfc.co.uk/education-resources/student-guide/bbfc-history/1980s>
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⁷ A causa de la gran bretxa entre les categories “PG” i “15” i la pressió de la indústria, exemplifica-
da especialment respecte a la superproducció angloestatunidenca Batman (ídem, 1989), es va in-
troduir la certificació intermèdia “12” però exclusivament per a sales comercials, ja que el seu equi-
valent per al mercat videogràfic no va ser implantat fins cinc anys després, demostrant una vegada
més que la censura videogràfica sempre és més restrictiva que la cinematogràfica, i que les rela- 
xacions en les polítiques censores s'apliquen a Gran Bretanya amb notable antelació en el sector 
de l'exhibició en sales.

⁸ La categoria “18”, que el 1983 substitueix a la “X” (Petley, 2011, p.28), tot cobrint les directrius del
BBFC i acomplint la Human Rights Act 1998 (Llei de Drets Humans de 1998), abraça el principi 
que els adults han de tenir la llibertat de triar el seu propi entreteniment, tot i presentar algunes ex-
cepcions.  

⁹ La categoria “R18” va ser introduïda el 1982 només per a pel·lícules que presentessin sexe prin-
cipalment simulat (relacions sexuals de caràcter heterosexual o homosexual que no es centressin 
preeminentment en els òrgans genitals), només projectable en cineclubs privats per a majors 
d'edat, i a partir de l'any 2000 i després de diverses sentències judicials favorables es certificà per 
a films de pornografia hardcore. Els motius que duren a aquesta reforma de tall pràctic són les ac-
tituds més liberals sobre la pornografia en la societat britànica, la legalització de facto a la importa-
ció de pornografia dura (però no la comercialització) en tots els països membres de la UE a causa 
de l'harmonització del dret consuetudinari, i l'àmplia disponibilitat de pornografia no regulada a tra-
vés d'Internet. Destacar que la majoria dels talls realitzats pel BBFC recentment pertanyen a la ca-
tegoria “R18”. Així, el 2011 el 13,6% dels vídeos “R18” es van tallar, en comparació amb el 7,5% 
qualificats “18”, i un 0,5% o menys en d'altres categories.  

3.6.3. Les video nasties a l'era post-Ferman

El periodista i publicitari Robin Duval substituí al sexagenari Ferman al capdavant del 
BBFC a partir de 1999, i ocupà aquest càrrec fins el 2004. A partir de llavors, hi ha hagut 
certa relaxació en alguns aspectes com el vessant sexual, i en títols concrets aprovats 
amb la qualificació “18” (Irréversible o 9 songs, que conté imatges reals de relacions se-
xuals). El rebaixament de les directrius també ha comportat que la pornografia dura estigui
a bastament disponible per al públic adult a través de la qualificació “R18” en comerços 
especialitzats i que ja no sofreixi la persecució de la censura, llevat d'aquelles produccions
que violin la llei (pràctiques sexuals amb menors, amb animals, entre d'altres).

Més d'una cinquantena dels films inclosos en la llista video nasty tornats a presentar al 
BBFC per a revaluació foren aprovats per al seu llançament videogràfic en aquesta llarga 
etapa (des del final dels anys noranta fins a l'actualitat), i alguns amb el seu metratge ínte-
gre, tal com adduí el director Duval perquè s'entengué que el fet que una pel·lícula descri-
gui un comportament antisocial no significa que l'estigui avalant (Mortimer, 2011). Alguns 
exemples són la italiana Suor Omicidi (La monja asesina, The killer nun al mercat britànic, 
produïda el 1979 i aprovada el 2006) o la italo-nord-americana There Was a Little Girl 
(Madhouse -títol videogràfic a Gran Bretanya-, realitzada el 1981 i certificada el 2004), 
mentre que I spit on your grave continua sense ser aprovada en la seva integritat, i d'al-
tres com la nazisploitation Love camp 7 (Campo de concentración N.º 7, de 1969 i presen-
tada per a revaloració el 2002) fins i tot es mantenen en l'estatus de “Rejected” (“Rebutja-
des”), i per tant en l'actualitat es troben inèdites legalment en el mercat britànic. 
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3.6.4. Crítiques al BBFC

Val a dir que els investigadors que han estat autoritzats per a accedir al centenari arxiu del
BBFC (el contingut d'aquest no està disponible per als mitjans de comunicació, i ha de te-
nir un mínim de vint anys per a ser facilitat), coincideixen en què és impossible poder atri-
buir cada tall a un censor concret (tot i que cada visionat està signat per un examinador,
quan es consulten els documents no es permet conèixer a qui correspon la firma); i això 
suggereix que aquests s'escuden en l'anonimat, restant transparència i honestedat a la 
seva gestió. A aquest respecte, l'acadèmica i escriptora gal·lesa Kate Egan recalca que 
aquesta praxis revesteix de secretisme la gestió i l'argumentació del BBFC, especialment 
en l'era Ferman (West, 2014). Una altra de les crítiques més persistents que se li fan al 
BBFC és el classisme dels seus artífexs. Un exemple és la resposta que el valorat crític 
cinematogràfic de “The Guardian”, Derek Malcolm, i d'altres figures reberen quan el primer
enlletgí a Ferman que el BBFC es centrés en tallar subgèneres populars: Està molt bé 
que gent sofisticada i educada com tu vagi a veure Andy Warhol's Trash al ICA Cinema 
(d'art i assaig) o The Texas Chain Saw Massacre (llavors vetat) al London Film Festival, 
però penseu en els seus efectes sobre el treballador mitjà d'una fàbrica de Manchester 
(Petley, 2011, p.47). És a dir, Ferman destapà part de la vertadera natura de la tasca cen-
sora: impedir que la classe treballadora fos estimulada per films controvertits. La censora 
Topolski afirma que sempre se sentí incòmode amb aquesta doble moral d'arrel paterna-
lista (West, 2010). Per últim, és innegable que la labor del BBFC es funda en interpretaci-
ons als requeriments de la legislació, (...) i això condueix a fer judicis de valor que són de 
naturalesa molt més moral que legal (Petley, 2011, p.162), posant de relleu el caràcter 
subjectiu i la parcialitat implícites en el rerefons que sustenta l'òrgan censor.  

4. L'Obscene Publications Act 1959

4.1. Definició i objectius                                             

L'Obscene Publications Act 1959 (“Llei de Publicacions Obscenes”, i a partir d'ara OPA), 
competent en territori anglès i gal·lès, és una Llei del Parlament Britànic aprovada i vigent,
respectivament, el juliol i l'agost de 1959 (i modificada de forma menor el 1964) que refor-
mà àmpliament la legislació relativa a la publicació de material obscè. La Llei creà un nou 
delicte per edició d'aquest, derogà el delicte de dret comú de difamació obscena utilitzat 
anteriorment, i també habilità que els jutges de pau emetin ordres que permeten a la poli-
cia apoderar-se dels materials il·legals. A més a més, establí dues defenses: la de difusió 
innocent (quan no hi ha coneixement de l'acusat que el material és difamatori) i la del bé 
públic. La Llei, que intentà abraçar d'altres legislacions instaurades per a perseguir d'altres
moviments culturals (com els còmics d'horror nord-americans als anys cinquanta o les rà-
dios pirates als seixanta, clars antecedents subculturals del fenomen nasty) s'esmenà el 
1977 per a cobrir les pel·lícules eròtiques. Destacar, així mateix, que a diferència de nor-
mes anteriorment vigents, presenta excepcions per mèrit artístic o científic o la precitada 
per bé públic, però en el cas de les video nasties aquestes serien considerades com a 
mancades de valors culturals i pertanyents a la pura explotació (Hunt, 1998, p.21).
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4.2. Causes i conseqüències de la seva aplicació

● Causes

La intensa campanya moral liderada per Mary Whitehouse i la NVALA contra les video
nasties, exacerbada per una cinta elaborada per aquesta que recopilava imatges molt grà-
fiques de vídeos de terror (mostrada als diputats conservadors en la seva convenció de 
1983), i alimentada per una sèrie de casos propalats per la premsa sensacionalista que 
tractaven de vincular crims violents amb l'exposició a un mitjà no regulat com el vídeo. El 
cap de l'OPS, l'Obscene Publications Squad (Peter Kruger, al càrrec entre 1981 i 1984 i 
membre d'Scotland Yard), força policial vinculada a l'OPA, es mostrà públicament dispost 
a aplicar la Llei.

● Conseqüències

L'agost de 1982 les jurisdiccions locals van començar el processament per obscenitat en 
base a l'OPA, amb èxit, de les cintes videogràfiques The Driller Killer, Eaten alive (Trampa 
mortal, al mercat britànic Death Trap, Tobe Hooper, 1976) i conseqüentment foren confis-
cades dels distints comerços que les venien. Els consumidors, inclosos el adults, van per-
dre l'accés a multitud de títols, i el fenomen video nasty es va difondre mediàtica i social-
ment per tot el país. Aquest ressò extraordinari es reflexa, per exemple, en l'episodi titulat 
Nasty de la molt popular sèrie televisiva The Young Ones (Els Joves, 1982-1984), emès el
1984, que integra en la trama el desig de consumir videocintes nasties, i que a més serví 
per a llançar un dels diversos temes musicals dedicats a les cintes prohibides, de nom ho-
mònim, a càrrec de la consagrada banda de punk rock “The Damned”.
                  
Si el DPP considerava que un determinat vídeo podia violar de la Llei ("Tendència a de-
pravar i corrompre, o fer mal moralment, a una proporció significativa de la probable audi-
ència, inclosos infants" -Spilsbury, 2013, p.403-), es formalitzava l'acusació contra els pro-
ductors, distribuïdors i minoristes que comercialitzaven la casset. Els processaments havi-
en de ser tractats cas per cas i les accions judicials s'anaven acumulant, i per tant el con-
junt del procés judicial es perllongava notablement. No obstant, en els termes de l'OPA es 
facultava la policia per a requisar vídeos dels minoristes si aquesta estimava que el mate-
rial estava violant la Llei. En conseqüència, a partir del mateix 1982 tingueren lloc, de ma-
nera destacada en àrees de Londres i del nord-oest d'Anglaterra com el comtat de Lan-
cashire (regió especialment conservadora), batudes amb nombrosos efectius policials 
desplegats, però la majoria requisaren material aleatori. La Video Retailers Association,¹º 
alarmada pels atacs aparentment injustificats envers certes videocassets, va demanar al 
DPP que proporcionés una guia per als cossos policials i per als comerciants a fi que 
aquests poguessin tenir coneixement i difondre els noms dels títols que eren susceptibles 
de ser confiscats. El DPP va reconèixer que en aquell punt el sistema vigent, en el qual la 
interpretació de l'obscenitat s'havia reduït al criteri d'alguns caps policials, era inconsistent 
i, en conseqüència, va decidir publicar una llista que contenia els noms de les pel·lícules 
que ja havien donat lloc a un enjudiciament reeixit o aquelles pertanyents a distribuïdors 
de vídeo contra els quals el DPP ja havia presentat càrrecs, i que també representaria una
eina per a les autoritats locals i policials a fi d'identificar les pel·lícules obscenes. En con-

¹º Actualment denominada “Entertainment Retailers Association” (ERA), l'entitat representava els 
minoristes de vídeo (i en el moment present també de música, DVD i jocs d'ordinador). 
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tra del que s'ha publicat de manera recorrent, el BBFC no assessorà en cap cas el DPP 
en l’elaboració de la llista (West, 2010). Aquesta relació, subministrada el 30 de juny de 
1983 a la Policia i als punts de venda minorista, inclou certs films que havien estat absolts 
del càrrec d'obscenitat en certes jurisdiccions o que ja havien obtingut la certificació del 
BBFC, com la coproducció entre França, Itàlia i EUA Andy Warhol's Frankenstein (Carne 
para Frankenstein, Flesh for Frankenstein -títol britànic-, 1973), que s'estrenà limitada-
ment a Gran Bretanya amb vuit minuts de talls, o el film de Lucio Fulci Quella villa accanto
al cimitero (Aquella casa al lado del cementerio, The house by the Cemetery, 1981), editat
en vídeo amb la mateixa versió amb què havia estat distribuïda en sales. També es van 
produir uns pocs casos en què les cassets difoses, com The burning (La quema, 1981), 
presentaven escenes que s'havien censurat en les còpies per a sales, però això es devia 
a què incomprensiblement les distribuïdores (en aquest cas la multinacional Thorn-EMI i la
companyia de George Harrison, HandMade Films) havien comès un error en confeccionar
les cintes. La llista es modificava mensualment en funció de si els processaments no re-
eixien o eren retirats. En total, setanta-dues cassets van registrar-se en un moment o altre
i, d'aquestes, trenta-nou van ser processades amb succés sota l'OPA, i les trenta-tres res-
tants no van ser processades o el processament no tingué èxit. És per això que, posterior-
ment, els trenta-nou títols del llistat primigeni van esdevenir els més buscats pels col·lecci-
onistes. En total, segons dades aportades pels noticiaris de la cadena pública britànica, la 
BBC, es confiscaren 22.000 videocassets, la majoria de les quals foren destruïdes mitjan-
çant cremació (West, 2010). Les sancions i càstigs aplicats foren diversos: des de 500 lliu-
res de multa per tenir a la venda cinc títols prohibits per la Fiscalia en una botiga de víde-
os a Fulham (Londres), a un any de presó per dos càrrecs per al propietari d'un altre esta-
bliment de la capital, a Mottingham, aquesta última una de les sentències més dures del 
fenomen nasty. Encara fou més severa la condemna que patí el febrer de 1984 David 
Grant, distribuïdor de la video nasty italoestatunidenca Nightmares in a damaged brain 
(Pesadilla mortal, 1981) a través de la seva companyia World of Vídeo 2000: Grant fou 
condemnat a divuit mesos de presó (posteriorment reduïts a dotze mesos) per estar en 
possessió de més de dos-cents exemplars d'un article obscè per a la seva publicació per 
a obtenir guanys (West, 2010), i per tant va ser declarat culpable sota la secció dues de 
l'OPA. Sorprenentment, la versió videogràfica del film que fou mostrada al judici era lleu-
gerament més llarga que la que havia obtingut la certificació “X” del BBFC per a exhibir-se
en sales, a la qual se li havien amputat més de tres minuts. Derek Malcolm, el ja esmentat
crític de cinema del diari de centreesquerra “The Guardian” (mitjà aleshores menys influ-
ent que en l'actualitat) assistí al judici en qualitat de testimoni de la Defensa; quan el jutge 
Christopher Beaumont li preguntà si el film presentava algun mèrit, Malcolm contestà que 
estava ben executat, i el magistrat digué furiosament: “Ben executat? La invasió de Polò-
nia va estar ben executada!” (Petley, 2011, p.36). Aquest crític londinenc de seguida se 
n'adonà que, davant de la ignorància mostrada sobre cultura cinematogràfica, no podria 
articular cap argument lògic que fes dubtar en la seva postura predeterminada al togat o al
jurat, molt mediatitzats pels periòdics sensacionalistes. Fou un cas en què es palesà que 
l'establishment havia castigat molt durament, amb una condemna anàloga a la de trafi-
cants de drogues, un distribuïdor modest que a penes havia llançat mitja dotzena de títols 
(de caràcter terrorífic o “soft porn”) però que s'havia atrevit a competir contra les grans dis-
tribuïdores en un mercat prosperós que aquestes començaven a copar. És a dir, com ex-
posen diversos autors com Stephen Thrower, Geoffrey Robertson, Petley i el mateix Mal-
colm (Petley, 2011), aquest veredicte no s'hagués produït mai contra conglomerats pode-
rosos com Thorn-EMI (de capital britànic) o PolyGram (hòlding de l'holandesa Philips i la 
germana Siemens).  
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Tot i que la llista no estava concebuda per al públic general, de seguida es filtrà i circulà 
clandestinament, proporcionant a tota una generació d'aficionats la possibilitat i l'estímul 
de conèixer quins eren els títols prohibits. Aquesta és una de les demostracions més pri-
merenques del caràcter contraproduent de les mesures que es prengueren per a intentar 
controlar el nou i industriós mercat videogràfic.

La llista i els processaments derivats d'aquesta romangueren actius fins l'1 de desembre 
de 1985. Les revisions de la llista i la confusió respecte al que representava el material 
obscè feren que el Parlament aprovés una normativa reguladora, la VRA de 1984, que va 
obligar a quasi totes les edicions videogràfiques a ser certificades pel BBFC abans d'ésser
llançades, i va contribuir fortament a configurar un distorsionat panorama mediàtic-indus-
trial en què els continguts dels productes de l'àmbit videogràfic patien (de fet, pateixen) un
escrutini més estricte que les projeccions públiques de pel·lícules.

                    
4.3. Vigència jurídica                                                                                                             

En els últims anys, s'ha evidenciat que hi ha una dissemblança entre el que es considera 
ofensiu en virtut de la Llei i el que seria valorat com a ofensiu per una proporció àmplia del
conjunt de la societat. Això pot ser motivat per l'antiguitat de la Llei (més de 50 anys fins el
moment present i més de 30 des que començà a aplicar-se al mercat videogràfic) o una 
senyal que la població del Regne Unit ha esdevingut, des de la implantació de l'OPA, pluri-
cultural i multiètnica. Aquesta dissimilitud també pot ser deguda, en part, al comportament 
dels membres de jurats actuals, menys propensos a considerar el material com a depravat
i corruptor, i més reticents a condemnar els acusats adults que donen un ús privat al mate-
rial. Una altra raó per a aquest declivi pot ésser la varietat de legislacions alternatives que,
en el present, sovint s'apliquen en comptes de l'OPA. Alguns suggeriments donats per la 
Fiscalia, a banda de la VRA 1984 i 2010, són: Section 63 of the Criminal Justice and Immi-
gration Act 2008 ("extreme pornography"), Protection of Children Act 1978, i Indecent Dis-
plays (Control) Act 1981, entre d'altres. Aquesta Llei segueix tenint un impacte significatiu 
en el dret anglès, ja que els precedents que estableix serveixen per a proporcionar una 
definició d'obscenitat utilitzada en d'altres contextos legals. Per exemple, es prohibeix 
qualsevol element que es consideri que pugi ser contrari a l'OPA en els vídeos certificats 
“R18” pel BBFC. Tot i això, l'OPA es troba obsoleta com a marc regulador del vídeo i, per 
tant, la categoria video nasty i la llista associada ja no tenen cap validesa jurídica encara 
que determinats títols de la mateixa continuïn legalment prohibits, i no només als menors. 

5. La Video Recordings Act

5.1. Definició i objectius                                             
                                            
La Video Recordings Act, a partir d'ara VRA, és una Llei vigent a Anglaterra, Gal·les, Es-
còcia i Irlanda del Nord que el 1983 fou presentada com a projecte de llei al Parlament 
Britànic pel Membre d'aquest Graham Bright (adscrit als tories). Aprovada el 12 de juliol 
de 1984, entrà en vigor l'1 de setembre de 1985, i fou esmenada mínimament el 1993 
(Video Recordings Act 1993), el 1994 (Criminal Justice and Public Order Act 1994), i el 
2010 (Video Recordings Act 2010 i Digital Economy Act 2010). Establí que les gravacions 
de vídeo comercials (exceptuant els productes videogràfics de caràcter musical i esportiu) 
ofertes en venda o lloguer al Regne Unit han de portar una qualificació, llavors acordada 
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per una autoritat designada pel Home Office (el BBFC), concretament pel Secretari/a d'Es-
tat a càrrec d'aquest departament ministerial. Actualment és el Secretari d’Estat per a la 
Cultura, Mitjans de Comunicació i Esport qui s’encarrega de nomenar aquesta autoritat a 
través del DCMS (“Department for Culture, Media and Sport”). Promogut pel govern con-
servador encapçalat per Margaret Thatcher, la VRA decretava la il·legalitat de qualsevol 
producte videogràfic que no rebés el certificat d'aprovació governamental, és a dir, que no 
fos validat per la censura. Aquesta norma considerava com a vídeo les cintes pròpiament 
dites (principalment VHS, Betamax, Video 2000), els videodiscs (Laser Disc i CED -Capa-
citance Electronic Disc-), i els videojocs (exclosos posteriorment d'aquesta legislació en la 
immensa majoria de casos), però l'esmena sancionada el 1993 va ampliar la definició 
d'una gravació de vídeo a qualsevol dispositiu capaç d'emmagatzemar dades electròni-
ques (obres disponibles en CD, en CD-ROM, ulteriorment en DVD i en Blu-ray, i en d'al-
tres suports òptics). La regulació també prohibia que els menors d'edat poguessin accedir,
ni llogant-los ni adquirint-los, a videocassets qualificades per a persones a partir de 18 
anys (informació que estrictament havia d'aparèixer de manera visible a les capses o a les
caràtules), i imposava fortes multes (de fins a 20.000 lliures) als empresaris i comerciants 
que no ho acomplissin. La distribució de videocintes comercialitzades sense qualificar 
també esdevingué un delicte penal castigat amb presó (no era ni és rigorosament il·legal 
que una companyia no presenti un producte videogràfic per a certificació, però sí que ho 
és que aquest s'intenti mercantilitzar sense rebre qualificació del BBFC). La Llei també fi-
xava que el BBFC havia de certificar totes les videocassets disponibles al mercat en un 
plaç de tres anys, és a dir, el marge existent es postergava fins l'1 de setembre de 1988.   
        

5.2. Causes i conseqüències de la seva aprovació

● Causes

-La falta d'una legislació específicament dissenyada per a regular el contingut del vídeo en
el moment de la mercantilització dels aparells de vídeo domèstics al Regne Unit (a les 
acaballes de la dècada dels setanta), indústria que cresqué exponencialment a la primeria
del següent decenni.               

-Les actualitzacions subsegüents de la llista publicada pel DPP i la carència d'un criteri 
únic envers el que constituïa el contingut obscè impulsà al Parlament a sancionar la VRA 
1984, que va compel·lir a quasi totes les edicions de vídeos comercials a presentar-se per
a avaluació al BBFC a fi d'obtenir la certificació corresponent, i així habilitar legalment la 
seva distribució comercial.

-Les pretensions d'un segment dels distribuïdors, majoritàriament multinacionals, que cer-
caven desmarcar-se de les tendències més sanguinolentes (i que comportaven tan mala 
publicitat per al negoci) i potenciar les de caràcter més familiar a fi de netejar la seva dete-
riorada imatge i que, per tant, consideraven positiva la introducció d'un marc legislatiu que
regulés el creixent mercat videogràfic i enfortís les firmes amb una major visió de futur.
                                                                                                                                            
-La disconformitat de les distribuïdores més modestes, que tenien els drets de nombroses 
nasties, a oferir els seus títols voluntàriament per a rebre la qualificació d'edat.

-La proximitat de les eleccions generals del juny de 1983, en les que els tories esperaven 
guanyar un segon mandat amb molt recolzament, coincidí amb el nivell de màxima difusió 
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de la campanya del Moral Panic, i no hi ha dubte que això influí en acceptar l'establiment 
d'un sistema de censura videogràfic, ja que els feia guanyar vots i reforçava la seva tradi- 
cional imatge de llei i ordre.

-La forta pressió exercida sobre l'executiu tory pels mitjans de comunicació conservadors i
sensacionalistes i pel NVLA i d'altres grups de pressió d'arrel tradicionalista i religiosa. El 
maig de 1983, de fet, un parlamentari conservador, Timothy Sainsbury, prometia que si els
tories guanyem les eleccions, establirem un sistema legal de censura videogràfica (Petley,
2011, p.28). L'1 de novembre de 1983, ja revalidats els conservadors en el poder, es pro-
jectà un vídeo compilat pel cap de la Brigada de l'OPA a la House of Commons (Cambra 
Baixa) davant de la presència de nombrosos Membres d'aquesta que mostrà diverses es-
cenes nasties, convenientment descontextualitzades. Les reaccions de la majoria apunta-
ven a una reacció peremptòria de l'executiu, sense esperar a conèixer la postura general 
de la indústria. Efectivament, només un parell de jornades després Bright esponsoritzà 
l'esmentat projecte de llei que originà la VRA, que obtingué el suport gairebé unànime 
dels parlamentaris.  

-Els estudis que es dugueren a terme a partir de novembre de 1983 per a justificar la ne-
cessitat de la VRA i secundar la introducció de Bright. Foren efectuats per un autodenomi-
nat, sense ser-ho oficialment, “Parliamentary Group Video Inquiry” (“Grup Parlamentari 
d'Investigació del Vídeo”), encapçalat pel sociòleg i teòleg integrista Clifford Hill i confor-
mat per un parell de parlamentaris i de Lords, i per un ministre metodista especialitzat en 
recerca sobre televisió, infància i educació, entre d'altres. Les investigacions no compta-
ren amb cap rigor científic ni metodològic, ni tampoc assoliren un grau de representativitat 
mínimament creïble (West, 2010). Els resultats que presentaren, segons una àmplia majo-
ria de les fonts consultades, no tenien solidesa: partint d'entrevistes suposadament fetes a
tots els comtats d'Anglaterra i Gal·les a 6.000 infants i als seus pares, i a visites a, com a 
mínim, dues escoles, s'assegurà que el 40% dels nens de 6 anys d'edat visionaven regu-
larment video nasties. Aquestes dades parcials ocuparen una portada escandalosa del 
“Daily Mirror” i en d'altres mitjans similars. Martin Barker, acadèmic i escriptor, i Guy Cum-
berbatch, psicòleg expert en violència als mitjans i investigador social, en aquell moment 
responsable d'un grup de recerca en comunicació a la Universitat d'Aston (Birmingham), 
realitzaren diverses intervencions en programes televisius de debat a la BBC, refusant 
amb rotunditat la validesa de la recerca i acusant al comitè d'haver-la tergiversat amb 
clars fins polítics. Cumberbatch, a més a més, desenvolupà una investigació independent 
que aportà conclusions més sensates i ajustades a la realitat de la societat britànica del 
principi/mitjan dels vuitanta que la patrocinada per la classe política: milers de nens/es 
afirmaren no haver vist mai o quasi mai cap casset terrorífic, i una proporció contestà afir-
mativament a si havien consumit determinada videocinta d'horror, però es tractava d'un tí-
tol inventat pels entrevistadors per a provar que força segments de mainada poden mentir 
en determinades circumstàncies. Les resolucions de l'equip de Hill foren considerades 
concloents per un notable espectre de polítics (encara que, a banda de ser esbiaixades, ni
tan sols havien acabat d'executar-se), inclosos molts del Partit Laborista, i contribuïren a 
aprovar la VRA amb celeritat (Petley, 2011).                                          
                                                                                                                                        
● Conseqüències

L'etapa més lliure que ha experimentat el vídeo domèstic al Regne Unit (quan el BBFC 
encara no tenia competències sobre el nou sector) conclogué definitivament amb la ins-
tauració d'una severa regulació per al mercat del vídeo, culminada amb la legislació de la 
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VRA 1984 com a resposta a la campanya de pànic envers les video nasties, i a més a 
més amb un enduriment dels ja restrictius estàndards de censura. Una de cada quatre 
cassets qualificades amb el certificat “18” patiren talls, que s'afegien als introduïts prèvia-
ment per a l'exhibició en cinemes. El 1988 el Consell tallà, en conjunt, cent cinquanta-tres 
minuts de metratge, noranta dels quals de contingut sexual o de violència sexual i seixan-
ta-tres de netament violent (sense cap component sexual), dividits entre cent cinc vídeos i 
dotze films. Aquesta darrera xifra és considerablement menor comparada amb el mercat 
videogràfic, i això demostra eloqüentment que la censura de videocassets sempre ha ge-
nerat una major preocupació als poders fàctics (Petley, 2011). El 1993 el BBFC qualificà 
2.961 vídeos, 217 dels quals van ser tallats, 22 més que l'any anterior (Dean, 1994, 
p.108). És a dir, al principi dels noranta es consolidà una tendència ascendent, tant en el 
nombre dels vídeos presentats per a certificació com en el nombre d'aquests que patiren 
talls (es doblà, almenys, la xifra de cintes censurades parcialment entre 1988 i 1993) en 
nom de la VRA. Entre 1985 i 1995 es prohibiren en la seva totalitat 40 cintes. A partir de 
l'activació de la VRA, l'aparell de la censura podia actuar més directament: aquesta impli-
cà que el marge de maniobra de l'acusat/s per a defensar-se s'estrenyia extremadament, 
ja que desapareixien les possibilitats oferides per l'OPA, que permetia argumentar si el ví-
deo tenia mèrit artístic o si tendia o no a depravar i corrompre aquells que el veien.

El canvi fonamental en la legislació coincidí amb la ja esmentada modificació del nom i ca-
ràcter del BBFC (d'òrgan purament censor a cos reglamentari de qualificació amb la funci-
onalitat principal de certificar els films en els distints suports comercials), transformació 
que autors com l'esquerrà Sir Christopher Frayling valoren com el pas d'un ens d'autore-
gulació de la indústria a un organisme legal per a aplicar la censura, és a dir, el BBFC es-
devingué de facto una ala del govern (Pelly, 2011). A aquest respecte, el BBFC va adme-
tre posteriorment que depenem del govern en el sentit que pot legislar i retirar de la legali-
tat el BBFC. Tot i això, com a organisme paraestatal som més independents i més dis-
tants del govern que d'altres òrgans reguladors, fins i tot respecte a d'altres països d'arreu
del món. La clau que ho demostra, en la nostra opinió, és que el govern no finança l'orga-
nització, i per tant no hi ha pressió pressupostària sobre nosaltres, i tampoc no desenvolu-
pa cap rol en els nomenaments dels membres del Consell (French, Petley, 2007, p.94-95).

Com a conseqüència de l'aplicació de la VRA, força empresaris van arribar a perdre el 
50% de les seves existències, i d'altres fins i tot més. Aquestes xifres preocupants per a la
indústria videogràfica independent es traduïren, en l'àmbit clau del lloguer, en una dràstica
reducció de 75 a 30 empreses (25 de les quals membres de la BVA), és a dir, es provocà 
una severa concentració en un espai de temps menor a 5 anys des de l'entrada en vigor 
de la VRA. No obstant, Ferman opinà que existien d'altres causes per a explicar la crisi 
patida per les companyies distribuïdores, tot exculpant la VRA, i assenyalà que molts dis-
tribuïdors estaven pagant la seva actitud d'obtenció de beneficis ràpida i sense principis 
ètics ni repercussió en el teixit socioeconòmic, qualificant-los de venedors de sabates 
(Petley, 2011, p.57). Tot i aquestes valoracions, les dades disponibles d'aquella època in-
diquen inequívocament que la VRA, motivant una disminució del nombre de videocassets 
disponibles, i generant problemes i despeses econòmiques als distribuïdors i a d'altres 
agents, encoratjà el mercat negre, la creixent pirateria i la destrucció de molts llocs de tre-
ball. És a dir, aquesta nova legislació afectà greument l'emergent, i fins llavors considera-
blement lucratiu, negoci del vídeo.

Existeix una corrent d'opinió entre els distribuïdors independents que posa en relleu com  
el BBFC aplica la seva (auto)regulació de forma que beneficia a les majors o a les grans 
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distribuïdores britàniques que acostumen a tractar amb aquestes, en detriment de les in-
dependents. Respecte al VPRC, Robert Starks, de Colourbox (responsable del llançament
britànic de Bad Taste -Mal Gusto, 1987-, de l'avui reconegut Peter Jackson), opina que 
com a independent has de confiar en imatges fortes per a crear un impacte amb la caràtu-
la. Les “majors” tenen títols i estrelles ben coneguts, si disposessin un gran títol en una     
caràtula blanca tot i així els funcionaria bé (Petley, 2011, p.77). Pel que fa a la VRA (legis-
lada amb ple suport del govern dretà), tal com Petley realça, actuà en contra dels interes- 
sos de les distribuïdores humils: suposà una forma d'oligopolització que estrenyí l'accés 
de certs distribuïdors al mercat i constrenyí la diversitat de films disponibles per a llogar o 
adquirir. És a dir, pot ésser considerada una forma de censura per als actors del mercat, i
que a més a més ha esdevingut, des de llavors, la manera en com aquest opera en l'àmbit
de la distribució videogràfica.                                                                                                  

D'altra banda, Graham Bright creu fermament que la VRA fou molt ben rebuda per la in-
dústria videogràfica i positiu globalment, perquè segons el parlamentari li va permetre de-
dicar-se al seu negoci assegurant-se que no s'estava comerciant amb quelcom il·legal 
(West, 2014), obviant la destrucció de milers de llocs de treball i el dany econòmic irrever-
sible en l'estructura del sector, que tal com he explicat prèviament estava conformat de 
forma majoritària, a mitjan anys vuitanta, per companyies modestes.

No tots els sectors conservadors estigueren satisfets amb la implantació de la VRA. 
Whitehouse i el seu ben situat entorn pretenien que aquesta fos encara més estricte, fins 
el punt que cercaven una legislació que il·legalitzés tots els vídeos inapropiats per a nens. 
Aquesta idea mai tingué possibilitats de realitzar-se, ja que anava en contra de la concep-
ció emprenedora del govern tory (Petley, 2011, p.20) i comportava la liquidació d'una in-
dústria puixant a la Gran Bretanya com la videogràfica, fet que no hagués estat permès 
per la totpoderosa “Motion Picture Association of America”, l'associació comercial nord-
americana que representa els sis grans estudis de Hollywood. Històricament, aquests han
abassegat els mercats anglosaxons amb l'enorme quantitat de títols que factura la indús-
tria audiovisual més potent i globalitzada, i el mercat videogràfic britànic no es podia 
deixar perdre sota cap concepte perquè era clau per als interessos industrials estatuni-
dencs.

Respecte a la censura de caràcter polític, el Home Office rebutjà categòricament, quan la 
VRA acabava d'entrar en vigor, una esmena que presentava l'objectiu d'impedir la censura
política explícita, de tal manera que films gens sanguinolents però meritoris, complexos i 
desafiants envers l'establishment també eren vetats, com la fosca pel·lícula feminista Die 
Stille um Christiane M. (1982), de l'holandesa Marleen Gorris.

En definitiva, com Petley apunta inequívocament, degut al marc regulador imposat per la 
VRA (i també pel VPRC) la indústria del vídeo esdevingué, a la fi de la dècada dels vuitan-
ta (un lustre després de l'entrada en validesa de la VRA) més centralitzada, més enfocada
a un públic decididament familiar i amb un major nivell de professionalitat, especialment 
pel que fa a la forma més professionalitzada com són presentats al públic els llançaments 
videogràfics, és a dir, la implementació de les campanyes de màrqueting (Petley, 2011). 
En aquest sentit, és significatiu que la BVA invertís, el febrer de 1989, 100.000 lliures en 
una campanya de relacions públiques per a subratllar el vessant positiu del sector, pre-
sentant-lo com “un negoci net i una indústria creixent” (Petley, 2011, p.75). En aquesta lí-
nia també es pot adscriure la creació, el juliol de 1989, del VSC (“Video Standards Coun-
cil”), que representa tots els segments de la indústria. Reclamat per Ferman i el Home Of-
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fice des de la primeria dels anys vuitanta, s'instituí per a seguir optimant la imatge 
d'aquesta indústria, a fi d'evitar una ampliació cohibidora de la legislació i per a establir un 
codi de pràctiques. Tot i no ésser obligatori adherir-se al VSC, és àmpliament recomana-
ble si es pretén que els consumidors percebin una companyia com a responsable. 

5.3. Vigència jurídica

Des del passat decenni, la coercitivitat implícita en la VRA s'ha relaxat lleugerament i, con-
seqüentment, nombroses video nasties han obtingut la certificació amb el metratge origi-
nal íntegre o amb talls mínims. En concret, a partir de 2001, el nombre de video nasties 
llançades sense talls es disparà, però actualment deu nasties continuen estant prohibides 
al Regne Unit (a causa que encara cap distribuïdor no ha tornat a presentar-les per a la 
seva requalificació o bé han estat rebutjades pel BBFC). Les cintes representades s'exa-
minen sota les directrius actuals, i es consideren els seus antecedents legals; introduint 
unes escasses retallades en el metratge és possible obtenir un certificat d'aprovació, en-
cara que les directrius continuen donant una importància central a la violència sexual. Cal 
tenir en compte que la pràctica totalitat de nasties aprovades s'han qualificat amb l'esmen-
tat segell “18”, impedint així l'accés d'amplis segments de públic (i això no deixa de ser 
una altra forma de censura) a materials, des d'una òptica actual, visiblement innocus o ri-
sibles per la seva pobresa i inconsistència estètica-formal o de contingut. Un exemple és 
la canadenca I Miss You, Hugs and Kisses (1978), no estrenada en sales britàniques. En 
vídeo, fou llençada l'abril de 1982, i enclosa en el llistat nasty l'agost de 1984 en base a 
l'OPA (ja s'havia aprovat la VRA però fins el setembre de 1985 no entraria en vigor), on 
únicament romangué fins l'octubre de 1984. Fou reeditada el 1986 amb el títol Drop Dead 
Dearest amb un minut i sis segons de talls infligits pel BBFC i amb la qualificació “18”. 
Aquesta casset protagonitzada per l'actriu alemanya Elke Sommer, en conseqüència, està
interdita legalment a menors d'edat tot i ser un producte força convencional, un drama ju-
dicial llastrat per una planificació manifestament televisiva. Respecte a les video nasties 
rebutjades o amb talls (encara que aquests siguin amb freqüència menors), aquests estan
majoritàriament motivats per escenes reals de crueltat envers els animals i / o per l'aplica-
ció de violència excessiva cap a les dones, temàtiques encara tractades amb un elevat 
grau de severitat pel BBFC. Un exponent de rejected nasty a dia d'avui és la italiana La 
bestia in calore (La bestia en calor, SS Hell camp -un dels títols que prengué a la Gran 
Bretanya-, 1977), la producció més representativa del subgènere “WIP”.¹¹ Aquest film des-
aforat i extravagant combina, a banda dels motius habituals del “WIP”, elements de cièn-
cia ficció i de nazisploitation: uns militars nazis, entre els que destaca una científica lesbi-
ana, creen un grotesc Frankenstein amb grans poders sexuals sense cap propòsit prefixat
apart de violar i assassinar presoneres que s'acaba tornant en contra dels primers. Aquest
subproducte, el VHS del qual és molt cercat i valorat pels col·leccionistes pel seu estatus 
mantingut de nasty primerenc, fou llançat en VHS sense talls el juny de 1982, i va ser pro-
hibit l'octubre de 1983 en afegir-se a la llista oficial de video nasties, en la qual encara ro-
man (reitero que tot i que aquesta no tingui vigència jurídica en el seu conjunt, el cert és    

¹¹ “WIP” (“Women in Prison”): subgènere que hibrida grollerament la sexploitation amb el terror 
(amb constant tortura i depravació), aquest últim sovint de manera tangencial, i que com a tal es-
devingué una de les corrents més perseguides pels censors britànics, fins al punt que la majoria 
de les nasties encara prohibides són “WIP”, nazisploitation o sexploitation, mentre que els zombis i
el canibalisme ja han estat aprovats pel Consell (aquest darrer element temàtic generalment amb 
nombrosos talls). 
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que la prohibició legal de certs títols es manté). Respecte a ciutadans que violaren la 
VRA, el 2007, últim any de què es disposen dades oficials, vuitanta-set foren condemnats 
per vendre material només subministrable en sex-shops o sense qualificar (Petley, 2011).

Certs articles de la VRA s'han esmenat per a no entrar en conflicte amb la més recent Di-
gital Economy Act 2010 (Llei d'Economia Digital 2010), Llei del Parlament del Regne Unit 
que aborda els mitjans de comunicació relacionats amb els mitjans digitals, incloent la in-
fracció de copyright, els noms de dominis d'Internet, els continguts multimèdia del Chan-
nel 4, la ràdio local i els videojocs. D'altra banda, a causa d'un error legislatiu descobert 
l'agost de 2009 pel fet que la Comissió Europea no havia estat notificada, el 1984, de les 
disposicions de la VRA (la primera estableix un procediment per al subministrament d'in-
formació en matèria de normes i reglamentacions tècniques), les disposicions de la Llei 
eren inaplicables fins que la CE hagués estat informada correctament de les normatives 
tècniques. En conseqüència, la VRA de 1984 va ser derogada i tornada a aplicar sense 
canvis per la VRA 2010 (West, 2010). Per tant, la VRA continua legal i jurídicament vigent,
demostrant que les estructures de tall públic pel que respecte a la qualificació, censura i 
distribució de vídeo al Regne Unit persisteixen enrocades en polítiques i valors culturals 
retrògrads i impropis d'un règim democràtic amb una tradició parlamentària i pluralista tan 
arrelada, i encara més si aquesta es compara amb la d'estats comunitaris com Espanya, 
Portugal o els antics satèl·lits soviètics.

Vista des d'una perspectiva crítica i distant en el temps, la VRA, a banda d'apaivagar 
l'electorat tory, fou promulgada també, tal com valora el cineasta Richard Stanley (Chibnall
et al., 2002, p.184), molt en la línia d'autors com Martin Barker, per a desviar l'atenció dels
més profundament arrelats factors socials (desocupació massiva, Guerra de les Malvines
-entre abril i juny de 1982-, greus disturbis al multicultural districte londinenc de Brixton
-1981 i 1985-), econòmics i mediambientals, que subjeien en l'increment de la taxa de cri-
minalitat que aleshores estava comprometent el partit tradicional de “llei i ordre”. Amb tot,
és molt probable que, tal com defensa Petley (Petley, 2011), en el supòsit que la VRA no 
s'hagués legislat, la pròpia indústria videogràfica (especialment la branca de la distribu-
ció), ja amb les multinacionals plenament immerses en el sector, hagués format el seu 
propi cos autoregulador, primordialment per a realitzar una neteja d'imatge després de dos
anys de campanyes mediàtiques en contra i per a presentar-se com a negoci de tall famili-
ar i generador de riquesa.

                                                                                                                                                
6. Altres normatives jurídico-legals

6.1. Definició i objectius del Video Packaging Rewiew Committee

Aquest comitè (a partir d'ara VPRC) és, segons determina la pàgina web del BBFC, un 
sistema voluntari d'autoregulació de la indústria que regula les caràtules dels DVD / Blu-
rays. L'objectiu del VPRC (que es reuneix un cop per setmana) és establir i mantenir les 
normes del gust i la decència, preservant el dret de l'empresa per a fer publicitat del pro-
ducte i el dret dels espectadors a ser informats del seu contingut. És a dir, es tracta d'un 
sistema teòricament optatiu d'autoregulació de la indústria per a evitar que el públic 
s'ofengui per les imatges explícites de caire violent o sexual presents a les caràtules dels 
discs òptics i anteriorment de les cintes magnètiques i dels videodiscs. Aquest cos vinculat
al BBFC el conformen sis membres: tres representants dels distribuïdors i, respectiva-
ment, un del BBFC, de la BVA i de l'ASA, aquest darrer sense dret a vot.
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6.2. Causes i conseqüències de la seva aprovació
                                                                
● Causes

El 1987, un jove marxant d'art a l'atur amb problemes mentals, Michael Ryan, va perpetrar
a Hungerford (Berkshire, Anglaterra) una de les pitjors massacres de la història del Regne 
Unit en la qual han estat involucrades les armes. Ryan matà, sense cap motiu aparent, 16 
persones (inclosa la seva mare); seguidament se suïcidà. La conservadora societat brità-
nica reclamà una resposta a les institucions i a les companyies de distribució videogràfica,
a les quals considerà pràcticament corresponsables de la matança per comercialitzar cas-
sets violentes, tot i que en l'etapa del procés judicial es va saber que en Ryan no acostu-
mava a consumir vídeos. Certa premsa, no obstant, contribuí notòriament a aquest clima 
enrarit: com que Ryan portava una cinta de camuflatge militar lligada al cap quan perpetrà
els assassinats, i sense cap indici més, rotatius com “The Sun” encapçalaren les seves 
cobertes amb titulars com “Mad Rambo in massacre” o “Boy who became the Mad Ram-
bo” (West, 2014). Aleshores, la indústria videogràfica prengué mesures per a millorar la 
seva malmesa imatge pública a través del seu propi sistema d'autocensura gràfica, evitant
així una acció legislativa del govern respecte al material promocional que es preveia immi-
nent, i això es traduí en l'entrada en vigor, el febrer de 1988, del VPRC, cos integrat en el 
BBFC encara actiu a dia d'avui.

També cal tenir en compte que, com que el vessant gràfic del mercat prèviament no s'ha-
via regulat, molts títols del gènere d'horror incloïen amb freqüència en les caràtules de les 
cintes videogràfiques imatges gràfiques impactants que, en molts casos, no figuraven en 
el contingut pròpiament dit de les pel·lícules, ja que algunes van ser encarregades a artis-
tes que potser no havien visionat aquestes i basaven el seu treball purament en interpre-
tacions sobre els títols. D'altra banda, des de dècades pretèrites, en la sèrie B i Z, era ha-
bitual l'estratègia consistent en realitzar pòsters amb imatges sensacionalistes o contun-
dents que no apareixien en els metratges dels films, a fi d'atraure l'audiència o com a re-
clam per a vendre el producte als distribuïdors, inclús abans de rodar el film. En definitiva, 
el fenomen nasty està molt relacionat amb les imatges que promouen les cintes persegui-
des, perquè cal recordar que de fet tot començà, al principi dels anys vuitanta, amb el res-
sò mediàtic que obtingueren les queixes envers l'explicitació de certes caràtules, no pas 
pels continguts pròpiament dits de les cintes.

● Conseqüències

A la pràctica, la voluntarietat d'aquesta autoregulació (la subdirectora del BBFC en
aquell moment, Margaret Ford, declarà que acceptar el VPRC era altament recomanable 
-Petley, 2011, p.74-) és qüestionable, ja que si l'editor del producte videogràfic decideix 
que els títols que llança al mercat no presentin prèviament les caràtules al VPRC, aques-
tes no comptaran amb el seu logotip, i això implicarà que, com que el VPRC està registrat 
com a “Restrictive Trade Practice“ (“Pràctica de Comerç Restrictiu”) dins l'“Office of Fair 
Trading” (”Oficina de Comerç Just“), molts majoristes i minoristes importants es negaran a 
comercialitzar els vídeos de la companyia. Això succeí amb l'empresa Salvation Films 
Limited, tal com acrediten les cartes en les que s'adverteix de l'anterior signades pel ma-
teix Ferman. Un altra mostra d'aquesta coacció es produí quan el BBFC advertí directa-
tament al distribuïdor de la cinta nasty Quella villa accanto al cimitero, Elephant's Video, 
que si no presentava les caràtules al VPRC per a ser avaluades el seu film no rebria quali-
ficació, i per tant no podria llançar-se al mercat. És a dir, es tracta de reprimir i censurar la 
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imatge gràfica que apareix en les capses de les videocassets (que reforcen el seu valor 
actual entre els col·leccionistes), evitant així que les distribuïdores dissenyin sobrecober-
tes massa agressives i sanguinolentes (no poden mostrar-se armes il·legals) en nom 
d'una suposada protecció als menors, als joves i, en definitiva, al públic en general. A 
més, tot i que els estatuts del VPRC afirmen que s'avaluarà principalment la imatge, s'han 
documentat casos en què també s'han al·legat serioses objeccions als textos impresos al 
dors (West, 2010).

Destacar, així mateix, que la reacció de James Ferman a la matança de Hungerford fou 
qualificada per l’examinadora del BBFC (entre 1983 i 1994) Carol Topolski d’histèrica 
(West, 2014). El seu director sucumbí a la pressió dels mitjans de comunicació, i això re-
presentà un increment dels talls en films on apareguessin armes, tant de foc com blan-
ques (i molt especialment si involucraven a menors d'edat); això afectà, fins i tot, el dis-
seny de les caràtules i els continguts de les novetats videogràfiques editades per multina-
cionals, com Lethal Weapon 2 (Arma Letal 2, 1989) o Rambo III (ídem, 1988). Fins llavors,
les corporacions multimèdia de l’entreteniment no s’havien trobat excessivament afecta-
des, com a mínim negativament, per la legislació britànica, exceptuant casos sonats com 
el precitat de The exorcist (distribuïda per Warner Bros.), de la qual Ferman vetà el llança-
ment videogràfic.

6.3. Efectes del VPRC: comparativa entre caràtules

Figura 2: caràtula de la videocasset nasty Tenebre (ídem, al Regne Unit mercantilitzada 
com Tenebrae, 1982; dirigida per Dario Argento) distribuïda per Videomedia el 1983 (un 
any abans de ser il·legalitzada en ser enllistada per la Fiscalia), que respecte la imatge 
original.

Figura 3: caràtula per a la reedició de Nouveaux Pictures (1999), amb talls superiors als 
quatre minuts per a poder rebre l'aprovació del BBFC (el 2003 fou aprovada integralment, 
editada per Anchor Bay), quan el VPRC ja portava vigent més d'una dècada. És molt visi-
ble com el tall sanguinolent al coll és substituït per un llaç de color vermell.     
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            Figura 2                                                     Figura 3

         

         

6.4. Definició i objectius de la Criminal Justice Act 1994

El 1994 tingué lloc un sever enduriment de les regulacions sobre el mercat videogràfic bri-
tànic: s'aprovà la ja esmentada Llei del Parlament Britànic, oficialment The Criminal Jus-
tice and Public Order Act 1994 (La Llei de Justícia Penal i Ordre Públic), sancionada el 3 
de novembre i amb extensió territorial a tot l'estat, que esmenà parcialment la VRA acla-
rint-la i fent més restrictives les normes relatives a la disponibilitat per als nens i per al pú-
blic general de material “antisocial” en vídeo, i requerint legalment al BBFC que, cada ve-
gada que qualifiqués un vídeo, tingués una especial cura amb el dany que pot causar als 
potencials consumidors o, a través de la seva conducta, a la societat per la manera en 
què el producte tracta amb: comportament criminal, drogues il·legals, comportament/inci- 
dents violents, comportament/incidents terrorífics, i activitat sexual humana (Petley, 2011, 
93-94). S'incrementà, així mateix, el grau de persecució i la inclemència envers aquells 
que trafiquessin amb material il·legal, per mitjà d'una reducció dels drets existents, i també
es fixà un augment de les penes de presó per a aquests (les multes per tinença es man-
tingueren, com a la VRA, fins a un màxim de 20.000 lliures, però les condemnes de presó 
s'elevaren fins a assolir un màxim de tres anys) i per als que subministressin cintes només
aptes per a majors de divuit anys a menors d'edat (entre sis mesos i dos anys de presó i 
multes de 5.000 lliures). 

Un altra canvi legislatiu de relleu aprovat poc després, complementari de la Criminal Jus-
tice Act 1994 i inserit per aquesta en la secció 4B de la VRA, fou l'aprovació de la Video 
Recordings (Review of Determinations) Order 1995, que dotà d'una potestat retroactiva al 
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BBFC. Aquest instrument legal l'habilità, com a últim recurs, per a revaluar els 25.000 ví-
deos fins llavors disponibles legalment al mercat (amb la possibilitat de qualificar-los amb 
un certificat distint o inclús de refusar-los), és a dir, la totalitat dels que havien estat apro-
vats pel Consell des de l'entrada en vigor de la VRA, i fins i tot l'autoritzà a retirar video-
cassets de tots els comerços i videoclubs. Ferman, públicament, tranquil·litzà a la indús-
tria afirmant que aquesta mesura només es prendria en casos extrems, i es negà sempre 
a aplicar-la tot i les pressions dels mitjans populistes i de polítics de força partits per pura 
inviabilitat tècnica i econòmica, especialment respecte al seu efecte sobre la venda priva-
da (Dean, 1994). Fins ara continua sense haver-se activat, i tot i seguir tenint validesa le-
gal, això li dóna una importància molt relativa.

6.5. Causes i conseqüències de la seva aprovació

● Causes

El 1989 tingué lloc a Monkseaton (North Tyneside, Anglaterra) una altra massacre, quan 
Robert Sartin, un dependent esquizofrènic de vint-i-dos anys, va matar un home i va 
deixar 14 persones ferides durant un tiroteig de vint minuts. La premsa sensacionalista, 
com de costum, també contribuí al clima crispat tot aprofitant la terrible situació: “The Sun”
mostrà en portada (1 de maig de 1990) una imatge de l'estoig del videocasset de Hallow-
een 4: The Return of Michael Myers (Halloween 4: el retorno de Michael Myers, 1988) 
amb el titular “vaig sentir la veu de Video Michael” (amb el subtítol “Obsessió boja de l'as-
sassí” -figura 4-), pel fet que l'homicida portava una màscara quan executà l'acció, tot i 
que, per començar, Myers mai empra una pistola per a matar als films de la saga de Hal-
loween, sinó que sempre fa servir la força física directa o un ganivet. Tot i això, aquest 
mitjà i d'altres com el “Daily Mirror” afirmaren que el consum d'aquests films en vídeo ha-
via dut a motivar els tirotejos. Això provocà que, sobre el BBFC, es reactivés la campanya 
mediàtica a favor d'un major prohibicionisme envers les qualificacions videogràfiques, ja 
que l'edició del mencionat film, força innocu, havia rebut la qualificació “18” i sense cap 
tall. No obstant, les autoritats competents foren en aquesta ocasió impermeables a les crí-
tiques i la campanya no prosperà, tot i que generà un ambient tens en el sector i, en gene-
ral, en la societat, que pocs anys després desembocaria en l'empedreïment de la normati-
va.  

Les raons que portaren a aquest nou estatus es reactivaren el 1993, quan el jutge Michael
Morland vinculà, sense cap tipus de base ni indici, l'assassinat el febrer d'aquell mateix 
any a Liverpool d'un infant de tres anys (James Bulger) a mans de dos nens de deu anys 
amb el film Child's Play 3 (Muñeco Diabólico 3, 1990), un mediocre film d'horror, insuls i 
sense gore, que el 1992 el BBFC havia aprovat sense talls i amb el certificat ”18” per al 
seu llançament directe a vídeo. El cas fou especialment mediàtic, per l'escabrositat dels 
fets i per la curta edat dels infanticides. La premsa sensacionalista, que com he anat des-
crivint al llarg de la dissertació a Anglaterra deté una extensa influència capaç de media-
titzar tant els poders públics com àmplies capes de població (amb tendència cap a estrats 
socials mitjans o més empobrits), establí dos rebuscats paral·lelismes entre el cas i el film:

-En una seqüència del film, el ninot posseït és rodejat per joves i infants, comparat amb 
els quals ressembla un nen, i aquests el colpegen amb boles de paintball. En els esdeve-
niments factuals, el parell d'homicides tirà pintura damunt la seva víctima.

-La part final del film, durant la qual en Chucky és destruït, es desenvolupa en el tren fan-
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tasma d'un parc d'atraccions. El succés real tingué lloc en una via de ferrocarril, on en 
Bulger va ser baquetejat i vexat repetidament pels infants, i on posteriorment un comboi 
l'atropellà i seccionà quan ja estava mort. 

Quan s'acusà a aquest film d'haver causat assassinats reals, el BBFC el tornà a avaluar 
(juntament amb el “Video Consultative Council”, inclòs el seu comitè per a la infància) i 
conclogué unànimement que no havien errat la seva decisió anterior, i per tant es mantin-
gué la cinta en tot el seu metratge i amb la mateixa qualificació, visionable només a partir 
de divuit anys. Arran de l'escàndol desfermat, molts establiments retiraren la trilogia d'en 
Chucky¹² dels seus prestatges, i la distribuïdora de la tercera part, la multinacional CIC 
Video (temerosa de la publicitat negativa), no subministrà més unitats. La conseqüent difi-
cultat per a comprar o llogar la cinta difongué, en poc temps, el mite que havia estat prohi-
bida (Petley, 2011, p.90). 
     

              Figura 4                                                   Figura 5     
     

       

El vincle amb el vídeo d'en Chucky es fundà en què el pare d'un dels nens, el d'en Jon Ve-
nables, era l'última casset que havia llogat un mes abans dels fets (juntament amb seixan-
ta-tres vídeos més els divuit mesos anteriors). No obstant això, l'oficial de policia que dirigí
la investigació, Albert Kirby, verificà que en Jon no vivia amb el seu pare en aquell mo-
ment i per tant era poc probable que hagués vist el film. D'altra banda, a en Venables no li 
agradaven les pel·lícules de terror segons respongué durant el període previ al judici, i 
això posteriorment fou confirmat pels informes psiquiàtrics. Fins i tot, se li preguntà con-
cretament si havia vist el film en qüestió, i l'infanticida ho negà tímidament. Sí se sap que 
tots dos (assassins) van veure dibuixos animats al comerç de vídeos local i que el film 

¹² La irregular saga del nino diabòlic Chucky ha originat, fins ara, 6 títols (1988-2013). 
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preferit d'en Jon era The Goonies (Los Goonies, 1985) -això gràcies a la psiquiatra asses-
sora forense Dr Susan Bailey, que entrevistà Venables abans del judici- (Petley, 2011, 
p.106). Així, la investigació policial, que havia cercat de forma específica un relació amb la
videocasset Child's Play 3, va concloure que no existia cap vincle. Encara que mai s'ates-
taren aquestes irresponsables acusacions en contra de la pel·lícula, el cas acabà donant 
lloc a una nova esmena en la legislació per a les pel·lícules en vídeo. El fet que acabà de-
cantant la balança fou, el 18 de desembre de 1993, les tortures i assassinat d'una noia de 
setze anys, Suzanne Capper, a mans de sis persones. Durant el seu calvari, la noia fou 
obligada a escoltar a través d'uns auriculars un tema de “rave” que samplejava l'eslògan 
extret de Child's Play “Hola, sóc en Chucky. En Chucky vol jugar” (Petley, 2011, p.89). Al 
dia següent, els mitjans grocs feren el que s'esperava d'ells (tot i que els joves assassins 
no tenien reproductor de vídeo): un exemple és “The Sun” (“Prohibiu al Chucky Ja”), i un 
altre el “Daily Mirror” (“Assassinada pels nens d'en Chucky”).  

El parlamentari lliberal-demòcrata David Alton s'afanyà a reclamar l'aprovació de noves 
lleis a fi de de fer efectiva la retirada de totes les videocassets d'horror comercialitzades 
en l'àmbit britànic (i que s'eradiquessin totalment de la programació televisiva els llargs 
amb escenes d'extrema violència o de sexe explícit), i la seva petició obtingué un conside-
rable ressò per la cooperació dels mitjans sensacionalistes i antiprogressistes, i per un 
cert recolzament de la molt trasbalsada i mediatitzada opinió pública, tot i l'oposició de la 
indústria i del BBFC pel fet que no estava sostinguda per cap estudi o recerca que l'ava-
lés. Aquest parlamentari recopilà 220 signatures de companys, incloent moltes de laboris-
tes, que pretenien tant infligí una derrota a (el Home Secretary tory) Michael Howard (que 
s'havia mostrat reticent a validar qualsevol mesura excessiva) com demostrar que no eren
“tous” en assumptes morals (Petley, 2011, p.90). James Ferman els contestà d'aquesta 
manera: "Aquests parlamentaris no estan assabentats del molt que ja estan censurades 
les cintes al Regne Unit" (Vargas Llosa, 1993, p.11). Finalment, el Parlament apostà per 
un enduriment de la regulació i recolzà una esmena (tot i que una molt menys restrictiva 
que la proposada per Alton) a la VRA, definida a l'apartat anterior i inserida, tal com ja s'ha
explicat, en el contingut de la Criminal Justice Act 1994. L'artífex d'aquesta, segons el dia-
ri centrista “The Independent”, fou el puixant dirigent del Partit Laborista i futur premier, 
Tony Blair (Petley, 2011, p.197).

 
● Conseqüències

Alton, en conseqüència, retirà la seva proposta. La majoria de diaris es mostraren exul-
tants i molts, també, completament equivocats. De fet, el “Daily Mirror”, falsejant una ve-
gada més la realitat, titulà en la portada del dia 13 d'abril de 1994 “Prohibida, gràcies al 
vostre “Daily Mirror” (figura 5). El “Daily Mail” publicà el mateix dia el sorprenent encapça-
lament “Acord per a prohibir Video Nasties”, oblidant aparentment que aquestes ja porta-
ven deu anys vetades (Petley, 2011, p.93) i que ninguna entrega de Child's Play havia es-
tat jurídicament categoritzada com a tal.

Bright també assegurà, abans de l'aprovació de la Criminal Justice Act 1994, que no s'arti-
cularia un mercat negre significatiu, però succeí justament el contrari: de seguida emergí 
renovat un submón que portava deu anys gestant-se a menor escala (des de la sanció de 
la VRA 1984), conformat per:

-Fanzines: populars des de l'explosió del punk quinze anys endarrere, tingueren un paper 
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notable en la difusió de la clandestina escena nasty, sobretot “Shock Xpress”, “Video Hor-
ror” i “Psychotic Reaction”, entre molts d'altres. 

-Revistes: “Fear” i la seva successora “The Dark Side”, llançada el 1990 i que se segueix 
publicant en l’actualitat.

-Tràfic de   bootlegs: còpies de contraban, és a dir, cintes de vídeo amb qualitat força defici-
ent ja que s'obtenien gravant d'un reproductor de vídeo a un altre, tot i que aquesta anà 
millorant gradualment. 

-Importacions de cintes: principalment d'Holanda, Alemanya i Finlàndia.

-“Films fairs” (“fires de pel·lícules”): enfocades a a col·leccionistes, permetien el comerç de
video nasties curiosament en centres gestionats per les autoritats municipals, per exemple
de Westminster, Camden o Watford.

-Festivals: “Black Sunday”, “Nothing Shocking” i “Shock around the clock”, que portà a la 
creació del festival especialitzat més important del Regne Unit en l'actualitat, el “Fright 
Fest”. 

-Comerços de vídeos legals amb rerebotigues clandestines: existent entre 1990 i 2013 i 
emplaçat al districte londinenc de Camden, “Psychotronic Video Store”, propietat de Tony 
Clarke, fou un dels més reeixits. 

És a dir, es generà una genuïna xarxa social, vertebrada per tot el territori britànic, que te-
nia per objectiu consolidar una comunitat activa de fans i col·leccionistes que exploraven 
formes d'accedir i consumir allò prohibit per la llei. Respecte als viatges que es realitzaven
per a adquirir cintes nasties, si en tornar a la duana de l'estació o de l'aeroport les cintes 
eren trobades en un escorcoll pels agents de duanes, aquestes es confiscaven, es visio-
naven per a comprovar que fossin vídeos il·legals i es destruïen, i el seu propietari era de-
tingut (en alguns casos, fins a dotze hores) i interrogat, i el seu domicili era registrat per 
ordre judicial (West, 2014). Els escorcolls, en molts casos, eren ineficaços en relació al 
cenyiment a la legalitat (es requisaren, com succeí entre 1982 i 1984 amb la llista nasty, 
cintes que jurídicament no eren infractores, i d'altres que sí no es tenien en compte). Algu-
nes de les persones que s'arriscaven a viatjar a l'estranger amb el propòsit de comprar 
nasties, com l'investigador, arxivista i productor de documentals Marc Morris, idearen una 
estratègia a fi d'intentar evadir la pressió de les autoritats, consistent en gravar al principi 
de la cinta, per a despistar els agents, un programa neutre d'una cadena televisiva del pa-
ís on s'hagués adquirit el vídeo. En ocasions l'estratègia era efectiva, però en moltes d'al-
tres els funcionaris visionaven íntegrament les cintes i descobrien el contingut prohibit. Els
mitjans, en la línia de qualificar de culte sinistre els seguidors i usuaris de les video nas-
ties, publicaren sovint informacions més que inexactes respecte a que snuff-movies¹³ pro-

¹³ Suposats enregistraments reals d'assassinats, violacions, tortures, suïcidis, necrofília, infanticidi,
entre d'altres crims (sense emprar efectes especials o qualsevol altre trucatge) amb la finalitat de 
distribuir-les comercialment com a producte d'entreteniment. És una etiqueta popularitzada el  
1976 pel distribuïdor novaiorquès Allan Shackleton a fi de promocionar el remuntatge de l'splatter
Slaughter (també anomenada Snuff, 1971), video-nasty argentina-estatunidenca prohibida entre  
1983 i 2003, any en què fou aprovada íntegrament pel BBFC (West, 2010). Des de llavors no s'ha 
reeditat mai a Gran Bretanya. El polític dretà Graham Bright continua defensant que Slaughter  
conté imatges reals d'assassinats.
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vinents de l'Europa continental estaven circulant entre el públic brità per culpa de certs 
individus obsessos de la violència i del terror autèntic, i que existia un tràfic real d'aques-
tes cintes, fet que era fals (es tractava de maquillatges i efectes especials pràctics de cai-
re realista). Això estava alimentat també pel ressò mediàtic de declaracions de polítics an-
glesos donant credibilitat a aquest extrem (un dels més significats fou el regidor de Liver-
pool Robert Quinn -centrista adscrit al Partit Liberal-Demòcrata-), i del cèlebre actor esta-
tunidenc Charlie Sheen denunciant equívocament al FBI com a autèntica snuff la saga ja-
ponesa de migmetratges videogràfics Guinea Pigs (Gini piggu: Akuma no Jikken, 1985-
1988), que abraça algunes de les cintes perseguides més sàdiques i pseudorealistes, i 
que per tant es trobava entre les més difoses. També s'afirmava en periòdics de tall deci-
didament groguista com “News of the World” que qui traficava amb aquestes cintes nas-
ties a fi de lucrar-se eren menors d'edat, fins i tot de dotze anys (West, 2014), però no hi 
ha cap prova concloent, fonamentada periodísticament, d'aquesta asseveració. L'actitud 
summament agressiva d'aquest sector de la premsa tenia com a fi demonitzar el públic de
les video nasties (com ja s'ha explicitat, pertanyent de forma preponderant a les classes 
populars) i, per extensió, el del cinema d'horror (des de l'inici del setè art objectiu dels 
guardians de la moral i dels seus acòlits), i tot això contribuí a configurar un moment clau 
per als fans del gènere en termes de consum cultural en el context d'una societat consu-
mista i de l'establiment d'una subcultura popular que trencava amb la jerarquia represen-
tada sobretot per l'elitisme dretà.         

L'autor i cronista cultural Alan Jones elogia, per una vegada, la fermesa que mostrà el di-
rector Ferman en oposar-se força enèrgicament a Alton (Jones, 2016), ja que considerava
que la possibilitat (dels vídeos) de danyar (fent referència a la cura prescriptiva envers el 
comportament “antisocial” protagonista de l'esmena) ha estat sempre al cor de les políti-
ques del BBFC, i afegia també que la nova clàusula no requerirà un canvi fonamental en 
les pràctiques d'avaluació (Chibnall et al., 2002, p.20).  

La Criminal Justice Act 1994 fou esmenada per la Crime and Disorder Act 1998, que no 
introduí canvis significatius envers assumptes de distribució i comercialització videogràfi-
ca. De fet, fins el 1998 se seguiren donant casos documentats d'intervencions policials per
a dur a terme requisicions de video nasties, com a mínim en alguns districtes de Man-
chester.

                                                                                                                                             
7. El rol de la premsa

7.1. Què representà el Moral panic?

En un país amb una longeva i influent tradició periodística (més de 4.450 títols de publica-
ció regular el 1975), a la primeria dels anys vuitanta les publicacions periòdiques amb un 
major tiratge d'àmbit estatal eren “News of the World”, “Sunday Mirror”, “Daily Mirror”, 
“Sunday Express”, “The Sun”, “Daily Mail”, “Sunday Times”, “Daily Telegraph”, “Evening 
News”, “The Observer”, “Sunday Telegraph”, “Evening Standard”, “The Times” i “Financial 
Times” (Alier et al., 1983). És a dir, hegemònicament es tractava de rotatius sensaciona-
listes i/o de caràcter dretà.

L’agressiva escomesa en contra de les video nasties tingué lloc entre 1982 i 1984, quan 
s'aprovà la coercitiva VRA. L'ofensiva s'endurí dràsticament a partir de l'article de contun-
dent titular “We must protect our children NOW”, publicat el 25 de febrer de 1983 al periò-
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dic populista de dreta “Daily Mail“. Redactat pel reporter Brian James, activà la campanya 
“Ban the video nasties” (figura 6), quan el projecte de llei d'en Graham Bright que acaba-
ria constituint la VRA encara no havia estat introduït al Parlament. La peça concloïa amb 
un atac salvatge contra el Home Secretary, William Whitelaws (Petley, 2011, p.27), que lla-
vors es negava a instituir un sistema legal de censura videogràfica i optava per l'opció que
la indústria s'autoregulés. L'article és clau perquè, més enllà de ser l'iniciador de la cam-
panya mediàtica més generalitzada i agressiva en contra de l'audiovisual a Europa, repre-
sentà el primer intent clar del “Mail” per a connectar-se directament als legisladors i polí-  
tics en el Parlament. (...) L'article està clarament constituït com un atac a les polítiques del
govern (Egan, 2012, p.80-81). Aquesta crítica provinent d'un mitjà dretà envers un execu-
tiu tory s'explica perquè aquest era un fervent partidari del lliure mercat amb la mínima re-
gulació de l'estat (es confiava en què el negoci del vídeo, autònomicament, s'autoregula-
ria), i això xocava amb la idea moralista de protecció familiar de l'estat defensada pels col-
lectius que tenien com a portaveu al “Daily Mail”. La pressió sobre el govern de Thatcher, 
però, fou tan gran que aquest acabaria cedint, enfocant el problema com una oportunitat 
per a capitalitzar-lo en el seu propi benefici, tal com descric a continuació.                

A la campanya s'afegiren ràpidament diaris conservadors com “The Times“ (i el seu domi-
nical “Sunday Times”), “Daily Mirror”, “Daily Telegraph”, “Daily Star”,“Daily Express“, “The 
Sun”, i el ja desaparegut setmanari “News of the World”. Indubtablement, la pressió i ma-
lestar socials propalats per la majoria d'aquests mitjans impresos afavoriren molt notable-
ment l'aprovació de la VRA i la implementació del sistema de censura més dur de l'Europa
democràtica. El magnat australo-estatunidenc Rupert Murdoch (fundador de la corporació 
multimèdia News Corporation), propietari dels tabloides “The Sun” i “News of the World”, 
fou un aliat ideològic i econòmic clau de les polítiques del govern de Thatcher, i per tant 
també un dels principals responsables en la consolidació i difusió de la histèrica campa-
nya mediàtica desplegada a fi de prohibir les video nasties, presentades com quelcom ca-
paç de pervertir i, fins i tot, fer embogir els infants. Només algun editorial esporàdic al dre-
tà “Financial Times” es manifestà en contra que s'imposés una regulació severa en el sec-
tor perquè el podria debilitar industrialment.
   
La premsa conservadora atribuí a les video nasties qualsevol problema social: disturbis, 
desviacions sexuals, abusos de menors, augment del crim, entre d'altres. En definitiva, 
segons el quart poder les video nasties eren la raó mateixa del declivi moral de la societat,
posició molt beneficiosa per al Partit Conservador, que pretenia perpetuar-se en el poder 
maquillant i silenciant les dades alarmants sobre atur, violència social i criminalitat. Se-
gons Thrower, el Moral Panic entronca amb la mentalitat britànica d’aïllar-se per a no con-
tagiar-se d'elements externs que desarticulin l'essència del país (com la immigració), a fi 
de preservar la identitat i la suposada puresa dels valors victorians (Thrower, 2007), i això 
explicaria que només un film autòcton fos enllistat per les autoritats com a nasty, el fosc 
thriller independent Exposé.

El fet que un molt ampli segment de la premsa britànica estigui tancat a la difusió de notí-
cies i a l'expressió de punts de vista que no coincideixin amb la línia editorial dominant i 
intolerant és, per suposat, per si mateix una particularment perniciosa forma de censura, 
tot i que massa infreqüentment és reconeguda com a tal (Petley, 2011, pg.19).               

L'opinió que articulen els tabloides dretans i sensacionalistes és assimilable, segons 
aquests i la classe política més conservadora, a l'opinió pública, idea que també assumeix
el BBFC a l'hora de justificar-se a si mateix o a la legislació i als canvis introduïts al llarg 
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de les dècades en aquesta. Cal destacar que són comptades les ocasions en què els rota-
tius dretans han esmentat el BBFC per a referir-se a quelcom positiu, molt majoritàriament
ha estat per a subratllar aspectes negatius, morbosos o per a demanar-ne la seva desa-
parició o supeditació a d'altres organismes de caràcter polític; en aquesta línia, s'han igno-
rat sistemàticament els força exhaustius informes anuals (“Annual Reports”) publicats pel 
Consell des de 1985.  

A primers dels anys noranta, quan la febre nasty revifà per fets com el cas “Bulger”, al-
guns tabloides, com és el cas de “The Sun” (figura 7), incitaven a la població exhortant-la 
directament en les seves cobertes a què s'efectuessin fogueres públiques amb les cintes 
prohibides com a mesura per a mantenir la integritat dels infants, fet que rememorà irre-
meiablement les cremes de llibres a l'Alemanya dels anys trenta. Està documentat que tin-
gueren lloc algunes cremacions en els comtats més tradicionalistes (West, 2014).

    Figura 6                                                                                 Figura 7      

El “Daily Mail”, amb un fort arrelament entre segments de lectors de mitjana edat residents
al sud i centre d'Anglaterra i amb una perenne tendència a focalitzar-se molt més en as-
sumptes nacionals que no pas en internacionals, fou el diari que desenvolupà un rol més 
pioner, actiu i monolític pel que fa a la criminalització de les video nasties i, més general-
ment, en l'exigència quasi constant d'enduriments de la censura al llarg dels anys vuitanta 
i noranta. Com a tal, això mereix la reproducció pràcticament íntegra d'un representatiu 
comentari realitzat pel periodista britànic Nick Davies, expert en mitjans sensacionalistes, 
en el seu llibre Flat Earth News (Davies, 2008, p.370):                                                          

El Mail és un producte perfecte, dissenyat per a ser venut a un mercat concret d'homes i 
dones de classe mitjana-baixa. (...) i si, a fi de parlar pels seus interessos, el Mail ha d'ata-
car, ho farà. Gent negre, gent pobre, lliberals i esquerranosos de tota mena, gorrers, dro-
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goaddictes, homosexuals: tots ells seran atacats. I si és necessari atacar, també, als rics i 
als poderosos i a qualsevol partit polític, incloent els Conservadors, llavors així es farà. 
Ven als seus lectors allò que volen veure al món. 

Sortint de l'àmbit conservador i/o sensacionalista, fins el novembre de 1983 no es publicà 
el primer anàlisi en profunditat sobre què era una video nasty: el dugué a terme Martin 
Barker, que no és crític de cinema, en una publicació no especialitzada en aquesta disci-
plina artística, “New Society” (setmanari d’investigació social i de comentari cultural, editat 
entre 1962 i 1988). Degut a aquest article, Barker fou assetjat amb, literalment, centenars 
de trucades de múltiples mitjans, tant d'abast local com estatal i regional, la gran majoria 
amb postura insidiosa o directament atacant-lo (West, 2010). En aquell panorama tan en-
rocat i asfixiant, qualsevol persona que mostrés una postura dissident corria el risc de ser 
qualificat com a assetjador d’infants o “video rapist (“vídeo violador”) (Petley, 2011, p.45). 
És a dir, des que el concepte nasty havia estat formulat, la primera avaluació rigorosa trigà
un any i mig a publicar-se. Les raons d'aquest emmudiment o connivència que permeté 
als motors del Moral Panic monopolitzar la situació i dirigir-la envers el succés dels seus 
propis interessos resideixen en, primerament, la ja esmentada histèria mediàtica que com-
portava vinclar-se a les nasties (s'estava exposat a ser estigmatitzat pels mitjans), en se-
gon lloc, l'estretor de la cultura fílmica britànica del moment (era complex trobar espais per
a escriure sobre títols videogràfics concrets) i, per últim, el rebuig històric i sistemàtic que 
la crítica britànica ha manifestat, fins i tot en mitjans especialitzats i de centreesquerra, pel
cinema de terror, des dels films de la recordada productora anglesa Hammer fins a alguns
treballs del mestre londinenc del suspens, Sir Alfred Hitchcock (Petley, 2011). Tal com em-
fasitza Petley, una altra conseqüència d'aquesta fosca etapa de la premsa, amb implicaci-
ons si més no industrials i artístiques, residí en què l'aparentment inacabable pànic moral 
sobre la “video violence” al Regne Unit durant els anys vuitanta i noranta dissuadí la pro-
ducció de films d'horror autòctons (Chibnall et al., 2002, p.40), si bé s'han d'afegir també 
d'altres factors de relleu, com ara l'ofensiva de la censura i la flaquesa general de la pro-
ducció cinematogràfica britànica (quaranta-sis films estrenats el 1982), en davallada des 
de la retirada del capital estatunidenc durant els anys setanta.

Cal remarcar que la premsa de centreesquerra, com ara el rotatiu “The Guardian”, es 
mostrà partidària (durant el procés de presentació del projecte de llei de la VRA) de regu-
lar el comerç videogràfic per a evitar que els infants poguessin accedir a vídeos d'horror o 
pornogràfics (Egan, 2012), però les mesures proposades eren molt menys radicals i crimi-
nalitzadores. 

Respecte a la crítica cinematogràfica pròpiament dita, Alexander Walker, il·lustre crític  
nord-irlandès del tabloide de centredreta “Evening Standard”, fou el primer en protestar 
públicament en contra de la legislació prohibicionista a través d'un article divulgat l'agost 
de 1982, i el conspicu Derek Malcolm de “The Guardian” el segon, en el ja citat cas moti-
vat arrel de Nightmares in a damaged brain (apartat 4.2), però foren veus minoritàries tot i 
el seu prestigi. No obstant, els crítics de cinema del país que desenvolupaven la seva tas-
ca en diaris de caràcter generalista, responguessin a tendències dretanes o bé esquerra-
nes, tenia en comú el “consens negatiu” (...) envers la cultura popular i, més explícita-
ment, l'americana (Egan, 2012, p.22 -referint-se a la nord-americana o estatunidenca-). 
Aquesta amenaça d'americanització de la cultura audiovisual britànica explica parcialment
la desvaloració cap al gènere d'horror, ja que moltes de les pel·lícules de terror comercia-
litzades al Regne Unit provenien (i provenen) dels EUA. És per això que, paradoxalment, 
comentaristes especialitzats com el mateix Walker que defensaven un mercat videogràfic 
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no regit per una regulació afavoridora de la censura, alhora refusaven els productes genè-
rics originaris sobretot dels EUA, com l'slasher, quan es dóna la circumstància que distin-
tes video nasties s'enquadren dins d'aquest subgènere,¹⁴ tan recognoscible i popular al 
començament dels anys vuitanta degut al triomf global de Halloween (La noche de Hallo-
ween, 1979, John Carpenter). 

Com ja he consignat a l’apartat 3.2, les nasties no haurien d’haver estat considerades mai 
un gènere cinematogràfic, per carència d’una unitat formal, de significat narratiu o d’estil 
de realització (Petley, 2011, p.46), però la gran majoria de mitjans generalistes ho simplifi-
caven i sovint denominaven nasty de manera genèrica a qualsevol producte de gènere
que fugís del convencionalisme o l’academicisme més estandarditzats. En suma, les vide-
ocintes nasties foren atacades sistemàticament per una pluralitat de publicacions antilibe-
rals i populatxeres perquè eren percebudes per aquestes com quelcom subversiu, capaci-
tat per a depauperar els valors familiars, i depravar el jovent i els estrats més deprimits.

7.2. Estudi d'un cas concret: Crash (1996)

El present cas ha generat abundant literatura acadèmica, perquè encara que jurídicament 
no constitueix una video nasty en no ésser encausada ni vetada i per impossibilitat crono-
lògica (des de 1985 no s'afegeixen noves cintes a la llista nasty oficialitzada per la Fisca-
lia, tot i continuar les persecucions i prohibicions judicials dels títols presents en la relació) 
és molt representatiu per com retrata el perllongament del Moral Panic (orquestrat per la 
premsa conservadora i grups afins des de l'inici dels anys vuitanta) fins els anys noranta, i
el viratge ideològic d'un puntal del sector de la crítica cinematogràfica com era Alexander 
Waker, que exacerbà el canvi de postura dels escassos detractors de la censura dins la 
premsa centredretana. El cas també recalca les contradiccions del BBFC i sobretot de la 
seva figura més visible, un veterà James Ferman més en entredit que mai per la seva inu-
sitada actuació a favor de la cinta. Aquesta coproducció anglocanadenca dirigida per Da-
vid Cronenberg, basada en la novel·la homònima de l'escriptor britànic J. G. Ballard publi-
cada el 1973, versa sobre un grup de persones que experimenten una parafília sexual 
consistent en excitar-se a través dels accidents de cotxe. 

La campanya mediàtica que s'emprengué a l'estat insular en contra del llançament del sin-
gular film, que presenta força paral·lelismes amb l'escomesa contra les video nasties 
(aquesta havia sofrit un recent repunt amb el cas “Bulger”), abraçà tots els mitjans de co-
municació (diaris, magazíns especialitzats i generalistes, ràdios, cadenes televisives), pe-
rò fou en la premsa diària on es reflectí amb una major intensitat (Arthurs et al., 2001).

La polèmica s'inicià quan Crash (ídem) fou seleccionat per a la Secció Oficial del Festival 
de Cannes (maig de 1996), el més rellevant del món a tots els nivells. El llargmetratge del 
director anglosaxó fou guardonat amb el Premi Especial del Jurat (tercer en importància 
dins el palmarès) al certamen gal per la seva originalitat, atreviment i audàcia (Larkin, 
2011, p.3), enmig de les queixes d'ínclits crítics anglesos. Aquí s’inicià la campanya. El 
prèviament citat Alexander Walker, crític del londinenc “Evening Standard” i que, irònica-
ment, catorze anys enrere fou el primer en posicionar-se en contra de la campanya anti-
video nasties, escrigué pocs dies després una ferotge ressenya, titulada per l’editor 
d'aquest “Un film més enllà dels límits de la depravació” (Petley, 2011, p.115). Poc des-

¹⁴ L'esmentada The Burning (1981), Visiting hours (Angustia en el Hospital Central, 1982), o Die
Säge des Todes (Colegialas violadas / Bloody Moon, 1981, de Jesús Franco), entre d'altres.
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prés, d’altres diaris dretans s'involucraren en el conflicte. En destacà, com era habitual, el
“Daily Mail”, que reclamà en la seva portada del dia 9 de novembre de 1996 la prohibició 
del film a través de l'eloqüent titular “Ban this car crash sex film” (Petley, 2011, p.117). La 
cinta es projectà el novembre del mateix mes al Festival de Cinema de Londres, curiosa-
ment patrocinat, entre d'altres, per l’“Evening Standard”. Petley escrigué sobre l’onerosa 
campanya a “Sight and Sound”, revista de crítica cinematogràfica per excel·lència del 
mercat britànic, publicada per l’organitzador de l’esmentat certamen, el British Film Insti-
tute.¹⁵ Walker reaccionà telefonant al director d’aquest i amenaçant que reclamaria al mà-
xim responsable de l’”Evening Standard” la retirada de l’esponsorització del festival londi-
nenc en la seva següent edició (Petley, 2011, p.85).

El director del BBFC, James Ferman, que ja portava més de vint anys al càrrec i encarava
la seva darrera etapa al capdavant d’aquest, autoritzà el març de 1997 l'estrena de Crash 
als cinemes, sense talls i amb la qualificació “18”, fet que li suposà múltiples crítiques per 
part de la premsa conservadora i populista. Ferman argumentà que les activitats dels per-
sonatges -i els propis personatges- són simplement massa estranyes com per a ser emu-
lades. A més, la pel·lícula presenta els accidents i fins i tot les escenes de sexe d'una ma-
nera freda i distant, i és poc probable que exciti o atregui al públic (Arthurs et al., 2001, 
p.27). Tot i aquestes declaracions, no es pot apreciar que en aquesta etapa estigués tenint
lloc una relaxació en les decisions del BBFC: l'”Annual Report” de 1994-95 revela que no 
es prohibien integralment tants vídeos des de 1988 (Petley, 2011, p.96). Per a contrastar
criteris i intentar no atiar més la polèmica, el dubitatiu Consell de Qualificació concertà un
“QC” (“Control de Qualitat”) a fi que advocats especialitzats donessin una opinió legal so-
bre si era probable que la pel·lícula fos considerada obscena segons els termes de l’OPA. 
Es va concloure que no contravenia aquesta llei. Se li consultà a un psicòleg (Dr Paul Brit-
ton) que aconsellés sobre si el film era susceptible de ser perillós o incitar a conductes 
imitatives. Aquest determinà que, en si mateix, no tindria aquest efecte. Seguidament, va 
ser projectat a un grup d'onze persones discapacitades, perquè també s'havia suggerit 
que el retrat que efectua d'alguns dels seus personatges minusvàlids o lesionats en plena 
activitat sexual podia ser ofensiu. Encara que, en conjunt, els ciutadans convidats no gau-
diren del film, s’arribà a la resolució que la seva representació de les persones discapaci-
tades com a capaces de ser sexualment atractives i actives (tot i que no per les seves le-
sions) era generalment positiva. Ferman també rebé crítiques, a posteriori, d'un dels exa-
minadors (Roz Hodgkiss), que es queixà respecte a que el seu usual personalisme i acti-
tud de dubitació desprestigiaven l'òrgan (Els examinadors no teníem dubtes sobre la deci-
sió, va ser la incertesa i el desastre en la forma que es va gestionar la situació el que ens 
va enfonsar -Petley, 2011, p.128-). En conèixer la validació del responsable últim del 
BBFC, s’intensificà la campanya a favor de la prohibició del film del realitzador canadenc, 
basada en falsedats i en opinions de persones que no l'havien visionada, com Mary 
Whitehouse o el parlamentari tory Nigel Evans i el lliberal David Alton, el qual ja havia re-
but, dos anys abans, l'impagable i generalitzat suport dels grups mediàtics sensacionalis-
tes i moralistes pels efectes del cas “Bulger”. Per exemple, s'afirmà al “Daily Mail” que a 
un mercat clau per a aquesta tipologia de films amb vocació autoral com és França, havia 
estat un gran fracàs crític i comercial (200.000 assistents) per les seves suposades esce-
nes pornogràfiques, quan s'havia produït pràcticament el contrari (700.000 espectadors i 
recensions força positives, sense cap referència al pretès caràcter pornogràfic del produc-

¹⁵ Fundat el 1933 com a ens cinematogràfic privat per a la interlocució amb les organitzacions pú-
bliques, a partir de 1949 esdevé un òrgan públic dedicat a promoure el cinema i la televisió britàni-
ques, així com a preservar i difondre el patrimoni audiovisual britànic (Casado del Río, 2015, p.27).
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te -Arthurs et al., 2001, p.22-). També es vessaren informacions falses sobre el seu revés 
a les taquilles canadenques (fou el film local que més beneficis obtingué el 1996 en el seu
propi mercat) i sobre el productor anglès de la cinta, Jeremy Thomas,¹⁶ un dels motors de 
la indústria cinematogràfica britànica, al qual es qualificà de fracassat (Petley, 2011, 
p.122). Encara fou més greu quan aquesta campanya contra la decisió del BBFC es foca-
litzà en els examinadors: l'incansable “Mail” publicà fotografies i dades personals seves a 
fi de desprestigiar-los (s'informà d'un dels examinadors, Michael Bor, que el seu primer 
matrimoni...acabà en divorci -Petley, 2011, p.127-), titllant-los de “liberals" que s'havien ne-
gat a prohibir una ofensiva i perillosa pel·lícula. Es van produir debats en d’altres àmbits, 
com en sales de cinema (Tyneside’s Regional Cinema -Newcastle-, Nottingham Broad-
way’s Cinema -Nottingham-, entre d’altres) i en centres culturals com el Chapter Arts de 
Cardiff, arrel del qual l'Ajuntament de la capital gal·lesa retirà la prohibició del film (Arthurs 
et al., 2001).          

Aquest fou un moment clau per a James Ferman, ja que distintes personalitats, entre les 
que sobresortiren populars crítics cinematogràfics com Christopher Tookey (“Daily Mail”) i 
el precitat Walker, reclamaren enèrgicament que el BBFC es sotmetés a l'autoritat directa 
del Home Office i la dimissió del màxim censor, a fi d'evitar el que es percebia com una 
complicitat entre la indústria i la censura per a relaxar l'escrupolositat d'aquesta amb l'ob-
jectiu de maximitzar els beneficis econòmics de la primera a costa de la moralitat. 

Finalment, la campanya va remetre sense més conseqüències; tot i les amenaces de boi-
cot envers la distribuïdora del film (la multinacional nipona Sony -per mitjà del segell Co-
lumbia Tri-Star-), que no es concretaren, aquest es llançà íntegre el maig de 1997 en 
moltes poblacions importants, un any després de projectar-se al festival provençal i més    
de mig any després d’exhibir-se al certamen anglès. No obstant, Crash no va ser autorit-
zada a projectar-se a les sales del municipi londinenc de Westminster, l'àrea d'oci central 
de la capital (que exercí la preeminència de la seva autoritat local), i en d'altres quatre mu-
nicipis anglesos, gal·lesos i escocesos durant diferents períodes (la distribuïdora es negà 
a realitzar els talls que reclamaven aquestes autoritats locals per inviables en tractar-se de
tan poques còpies, a banda que els municipis tampoc comptaven amb els recursos per a 
executar-los), mentre que en d'altres districtes de Londres (Camden, Kensington, Chel-
sea) sí es va programar (Brooke, 2014). La controvèrsia no aconseguí atraure al públic, i 
la pel·lícula, difícil i arriscada, fou un clar fracàs econòmic en les taquilles britàniques. És 
innegable que la qualificació “18” també concorregué al seu ràpid declivi, ja que restringí 
l'espectre de públic potencial que podia accedir a les sales on s'exhibia (Branswell, 1996).

Crash, que també es va poder difondre videogràficament en la seva versió íntegra el 1998
(com en sales, amb certificació “18”) i televisivament el 2002, generà una controvèrsia que
va ser significada per la manera en què es van exposar públicament les estructures sovint
en conflicte de la regulació del cinema britànic, la supremacia de l'administració local so-
bre el BBFC i l'estatal (Amiel, 1996) i, en general, la dretanització del periodisme cultural 
als mitjans escrits. La campanya mediàtica en contra d'aquest recordat film és una de les 
més contundents que ha patit l'audiovisual al Regne Unit en la mesura que se centrava en
un sol títol i que tingué lloc quinze anys després que s'iniciés la dèria anti-nasty, posant en
evidència el poc que havia canviat la praxis malèvola i tergiversadora de certs mitjans de 
comunicació, i que el dretisme de tendència més immobilista s'estenia a sectors adscrits a
postures fins llavors centristes.

¹⁶ Productor de 60 títols, entre els que despunten varis films de Bernardo Bertolucci i Cronenberg. 
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8. El fenomen sociocultural   video nasty   a través de quatre títols representatius

 

8.1. Introducció als casos d'estudi

He seleccionat, entre els setanta-dos títols enllistats per la Fiscalia, quatre cintes que de-
tenen un alt grau de representativitat, tant dins la pròpia llista nasty, com del cinema del 
gènere d'horror i de la producció cinematogràfica independent. Respecte a aquest últim 
tret, totes quatre foren produïdes i distribuïdes per companyies independents (tot i que 
avui dia algunes pertanyen a importants grups, com en el cas de The Last House on the 
Left -propietat de la mini-major MGM-) i, exceptuant The Evil Dead (distribuïda gairebé al-
hora en cinemes i en videocassets), no foren estrenades en sales comercials al Regne 
Unit, rebutjades sistemàticament pel BBFC per violentes, obscenes i depravades. Posteri-
orment, les seves edicions videogràfiques també foren retirades i encausades per trans-
gredir l'OPA (a partir de 1982). Amb anterioritat, la seva breu però reeixida comercialitza-
ció en varis suports videogràfics des del tombant entre les dècades dels setanta i els vui-
tanta representà la primera oportunitat per a ser consumides de manera massiva per di-
verses generacions d'espectadors britànics (tot i que algunes, com la d'en Tobe Hooper, 
foren mercantilitzades també en format Super 8mm), i contribuí decisivament a edificar un 
nou mercat sense regular. Es tracta de títols que ja tenien entre quatre i deu anys des que
s'havien facturat (llevat de la cinta d'en Raimi), i això era perceptible en el mercat video-
gràfic de les Illes Britàniques, en què coexistien tendències ja en ple caïment als EUA i a 
l'Europa continental (gore nord-americà, exploitation d'Itàlia i d'altres estats veïns) amb 
films més flamants i innovadors com The Evil Dead o Possession. Totes quatre pel·lícules 
tenen en comú diversos aspectes formals i de producció: pressupostos molt modestos 
(bastant per sota del milió de dòlars de l'època, incloent postproducció i promoció), actors 
i actrius desconeguts en aquell moment (de fet, només Bruce Campbell -protagonista in-
discutible del film de Raimi- ha transcendit per sobre del nínxol del cinema de culte, sense
arribar mai a la primera divisió de l'estrellat actoral), i l'ambientació rural o rururbana al 
llarg de pràcticament tots els metratges, amb l'excepció del principi de I spit on your grave
i d'alguns moments de la primera part de la cinta de Craven, que tenen lloc breument a la 
gran ciutat que és Nova York per a potenciar els aguts contrastos entre ambdós àmbits 
(Hardy, 1985). Els films triats foren realitzats en un marge de quasi un decenni, entre el 
principi dels setanta i el dels vuitanta, per directors que tindrien carreres llargues, exceptu-
ant el de I spit on your grave, que gairebé no ha tornat a treballar fins a l'actualitat. Com ja
he esmentat, totes quatre pertanyen al gènere del terror, i no per casualitat són producci-
ons íntegrament estatunidenques (i per tant doblement subestimades per l'aprensiva críti-
ca britànica del moment, com ja he valorat en el subapartat 4.2), país que, a partir del final
dels anys seixanta, cultivà determinadament un cinema de terror extrem i nihilista, perso-
nal i per a adults, que bandejà al cinema de terror del mercat d'entreteniment infantil 
(Zinoman, 2011, p.86) promogut per una televisió sostinguda de forma generalitzada pels 
valors familiars.            

Aquests joves directors nord-americans (especialment el vintenejant Raimi), com molts al-
tres integrants de la indústria durant aquesta convulsa etapa, foren autodidactes: cap dels 
quatre havia estudiat cinema (en les seves èpoques de formació encara no estava reglat 
com a estudi pròpiament dit, excepte en la de Raimi, que aprengué l'ofici com a curtme-
tratgista amateur), i aquests projectes suposaven, pràcticament, les seves òperes primes 
(en el cas de Hooper, era el seu segon llarg però el primer fora dels circuits underground). 
Raimi i Craven són les personalitats que més ressò han obtingut en les seves carreres, tot
i que el primer ha estat l'únic que ha ascendit en la maquinària de Hollywood fins a dirigir 
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superproduccions com la cara però taquillera primera trilogia sobre el popular superheroi 
del còmic “Spiderman” (2002, 2004, 2007) per a posteriorment tornar en certa manera als 
orígens i als pressupòsits de la sèrie B amb Drag Me to Hell (Arrástrame al infierno, 2009),
mentre que el desaparegut cineasta de Cleveland alternà irregularment produccions mitja-
nes d'enorme succés com la tetralogia iniciada amb la postmoderna Scream (Scream: 
Vigila quién llama, 1996) amb discrets fracassos, crítics i econòmics, com Deadly Friend 
(Amiga Mortal, 1986), però ha passat a la història per ser el responsable de crear un dels 
personatges més icònics, estimats i explotats del cinema de terror modern, “Freddy 
Krueger”. La trajectòria de l'avui veterà Tobe Hooper, longeva però no excessivament pro-
lífica i amb força ramificacions televisives alimentoses, també ha estat assenyalada per 
considerables alts i baixos i per no haver depassat mai el nivell qualitatiu i d'impacte del 
mític film rodat al seu Texas natal. 

Un altre aspecte de gran relleu és que tots quatre realitzadors exerciren, a més, de guio-
nistes i d'altres rols en els seus films, fet que realça el caràcter personal d'aquests pro-
jectes i l'esforç invertit pels seus artífexs: Hooper fou l'argumentista i el corresponsable del
llibret juntament amb el seu estret col·laborador Kim Henkel, i a més fou coautor de la in-
quietant banda sonora; i Craven i Raimi, a banda d'escriure'ls també s'ocuparen, respecti-
vament, del muntatge i d'alguns efectes especials. En aquest sentit, els escassos recur-
sos de què disposen aquests directors són emprats generalment amb eficiència i posats 
clarament al servei del guió, que també té en compte les evidents limitacions de les res-
pectives produccions per a maximitzar la seva competència, i d'una posada en escena 
que opta per solucions formals força diverses i originals (que glosso en en els següents 
subapartats) però amb un cert nexe per la cruor que desprenen les seves imatges i pel rit-
me percudint que entrellaça moltes de les seqüències dels films. The Last House on the 
Left es ressembla en l'ús força auster de la música a I spit on your grave, i en l'estètica 
granulosa a The Texas Chain Saw Massacre. Formalment, no obstant, la proposta més 
dissemblant és The Evil Dead, que aposta per conjunyir fonts i referents dispars en un tot 
estranyament cohesiu.  

Dos de dels quatre casos són assimilables dins del subgènere “rape and revenge” (el de 
Craven i el de Zarchi), conreat especialment a la dècada anterior al boom britànic del ví-
deo, mentre que tots excepte el de Raimi s'adscriuen al feréstec corrent “American Goth-
ic”, inherent al cinema estatunidenc dels mateixos anys setanta (producte del conflictiu de-
cenni que l'engendrà) i que defineixo en el subapartat sobre The Texas Chain Saw Mas-
sacre (8.3). Destacar, així mateix, un vincle referencial gens banal entre les produccions 
de Craven i Raimi: al soterrani de la cabana del film d'aquest darrer, està penjat un pòster 
del film de Craven The Hills Have Eyes, i A Nightmare on Elm Street (Pesadilla en Elm 
Street, 1984) la protagonista visiona The Evil Dead en un televisor. Així doncs, el diàleg in-
tertextual que s'estableix entre ambdues pel·lícules i cineastes pot ésser considerat un tret
propi del cinema de culte (Egan, 2011). Amb tot, les obres avaluades són nasties polèmi-
ques que, en haver aglomerat una massa crítica de seguidors amb pes específic, han 
transcendit gradualment, sense deixar de ser-ho, el constrenyiment del cinema de culte 
per a passar a constituir peces imprescindibles en la història del cinema de gènere (Fez et
al, 2012).  

Tots quatre films han estat objecte de remakes entre 2003 i 2013, període en que aquesta 
estratègia fou una de les més dominants, i aquesta dada no només és simptomàtica de la 
històrica carència d'idees de la indústria de Hollywood, que ha de comprar marques con-
cebudes dècades enrere per independents, sinó també de la seva tangible influència en el
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present, envigorida gràcies a Internet. Aquestes irregulars i força suavitzades versions 
contemporànies han comptat amb la implicació, amb menor o major mesura, dels respon-
sables de les genuïnes, sobretot com a productors; i The Evil Dead ha originat una dilata-
da franquícia. Aquest film fou el més lucratiu de totes les video nasties a la Gran Bretanya 
(evidentment, referint-me a quan el mercat es mantenia sense regular), i la primera en re-
comercialitzar-se (amb talls), mentre que I spit on your grave és l'única de les quatre que 
no s'ha pogut editar íntegra per la reiterada interdicció del BBFC. Tornant a l'èxit sense 
precedents del film de Raimi al Regne Unit, fou clau (juntament amb el rebombori judicial 
que causà) per a obtenir una distribució força àmplia en el mercat d'EUA, on el succés, 
com descric en el seu respectiu subapartat (8.5), fou menor que en territori angloescocès.
 
En síntesi, dins l'heterogeneïtat i artificialitat del llistat nasty confegit per les autoritats an-
gleses, les obres triades són les que mostren majors vincles formals i sobretot temàtics i, 
en conjunt, supleixen la manca de solidesa dels seus valors de producció amb inventiva, 
creativitat i cruesa; assolint, per la brillantor i ferm pols dels seus respectius directors, re-
sultats solvents i colpidors.

8.2. The Last House on the Left (1972)

El realitzador nord-americà Wes Craven (1939-2015), ex-professor universitari, és sens 
dubte un dels directors més interessants, viscerals i sagaços implicats, al seu pesar, amb 
el fenomen nasty. Les seves cintes funcionen a diversos nivells, sorprenent amb els seus 
cops d'efecte, demostrant la vulnerabilitat i fragilitat de l'individu enfront d'elements es-
tranys (Aguilera, 2004, p.105). El 1972 dirigí The Last House on the Left, una impactant 
pel·lícula de tosca factura pressupostada en menys de 90.000 dòlars (521.000 amb la in-
flació) i filmada en un granulós 16 mm (McCarty, 1984, p.68) que narra com quatre joves, 
tres homes i una dona, temibles assassins, segresten i torturen fins a la mort a dues ami- 
gues que celebraven l'aniversari d'una d'elles (irònicament amb un fons musical de bala-
des country: detall gens gratuït -Navarro et al., 2007, p.30-). El gir final de la cinta és pro-
bablement el seu aspecte més controvertit: els maníacs passaran la nit a casa d'un matri-
moni de classe mitjana (els pares d'una de les noies assassinades), els quals acabaran 
matant-los en saber que es tracta dels mateixos criminals. Aquest macabre desenllaç pa-
lesa que el film pertany al “rape and revenge film” (“film de violació i venjança”), subgène-
re de l'exploitation molt lligat a la dècada dels setanta que quasi sempre presenta la ma-
teixa estructura de tres actes.¹⁷ El producte, que presentà un ús pioner de la serra de ca-
dena com a arma assassina, es basà lleugerament en el multipremiat film suec Jungfru-
källan (El manantial de la doncella, 1960), d'Ingmar Bergman, un dels cineastes preferits 
de Craven (i que també va tenir problemes amb la censura). La seva campanya promocio-
nal és, sens dubte, la més icònica de totes les video nasties (“To avoid fainting, keep re-
peating, «it's only a movie, it's only a movie...»”), i referencia amb summa eficàcia la negre
ironia implícita en el fet que, en períodes turbulents, els films d'horror són molt més que 
només “una pel·lícula”, sinó comentaris i reflexions sobre les xacres polítiques i socials 
d'una etapa històrica; i això emfatitza la funció social que s'ha depositat en les espatlles 
dels films d'horror (Bernard, 2015, p.2). De fet, el tagline va ser emprat com a imatge de la
caràtula de la casset (figura 8) en l'avui en dia cotitzada edició per al mercat britànic, pu-
blicada per Replay Video el 1982 (Egan, 2012), i també a la campanya espanyola. 

¹⁷ Acte I: un personatge, majoritàriament una dona, és violat, torturat i / o assassinat.
Acte II: aquesta sobreviu i / o es recupera.
Acte III: finalment es revenja i / o mata a qui l'ha violentat (Zinoman, 2011). 
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El BBFC, tal com s'esperava, prohibí l'exhibició del film quan fou presentat el 1974 (enca-
ra en l'era pre-Ferman), a causa de les escenes de sadisme i violència, tant en cinema 
(exhibida excepcionalment el 1982 i el 1988 en sengles retrospectives sobre horror i sobre
Craven ofertes al National Film Theatre¹⁸) com posteriorment en vídeo, encara que durant
l'auge primerenc del vídeo domèstic al principi dels anys vuitanta va ser comercialitzada 
amb pocs talls (com el del rotllo amb els crèdits finals), per passar a ser novament prohibi-
da per la Fiscalia el juliol de 1983. El BBFC argumentà al respecte que la cruesa narrativa
i tècnica del film (intencional per part de Craven, que aposta per l'hiperrealisme en el so i 
les textures de les imatges i per l'escassetat de música emfàtica i de moviments de càme-
ra elaborats) fa difícil justificar-lo excepte com a exercici d'explotació centrat en el retrat 
de la violència extrema (Petley, 2011, p.179). A més, l'any 2002 rebutjà novament la seva 
edició íntegra en DVD, afegint que la sèrie de films “Scream” té un toc paròdic recurrent 
que al present film és absent, sobretot pel que fa a la presentació de la violència, brutal i 
naturalista, que invalida qualsevol justificació de tall fantàstic, còmic o que impliqui un cert
comentari social (Petley, 2011, p.179). El BBFC només oferia una possibilitat a Blue Un-
derground, la distribuïdora estatunidenca que pretenia llançar-la en DVD al Regne Unit: 
tallar trenta-un segons de violent metratge; aquesta acceptà, després de vàries apel·laci-
ons perdudes al VAC, que inclús reclamà més talls, i el 2003 l'edità censurada i amb la 
previsible qualificació “18”. No obstant, no seria fins el 2008 quan la censura britànica 
aprovaria la versió íntegra del film, quatre anys després que Robin Duval, màxim respon-
sable del BBFC fins 2004, deixés el càrrec.

Duval es negà a permetre que el film de Craven es pogués distribuir íntegrament adduint, 
en un document intern del BBFC escrit el 2002 (Sexual Violence: the Media efects re-
search evidence; a BBFC Review), que diversos estudis acadèmics estatunidencs 
(Malamuth, Donnerstein, Check i d'altres) defensaven que consumir mitjans on aparegui 
violència sexual pot influir negativament en l'individu, però tots aquests es referien a la 
pornografia (sexual) i aquesta, en el film de Craven, és exigua (tot i que distints integrants 
de l'equip tècnic -inclòs el director- i artístic provenien del porno novaiorquès), i per tant di-
fícilment pot ésser considerat un argument vàlid ni ètica ni legalment. Tal com afirma el 
prestigiós crític, periodista i novel·lista londinenc Kim Newman, la intenció de Craven és 
subratllar contundentment que la violència degrada a tothom a qui involucra, víctima i ata-
cant (Newman, 1988, p.55), i aquest missatge d'antiviolència es transmet d'una forma més
efectiva i perdurable que a la més envellida ideològicament The Texas Chain Saw Massa-
cre. L'èxit gradual d'aquest influent film no passà desapercebut (a Espanya s'estrenà 
l'agost de 1979), recaptant 3,1 milions de dòlars als EUA. Conseqüentment, es generà 
una onada d'imitacions, a banda d'un devaluat remake el 2009 aprovat íntegrament pel 
BBFC, entre les que destaca L'ultimo treno della notte (Violación en el último tren de la 
noche, en l'edició videogràfica britànica Night Train Murders i als EUA, de manera 
oportunista, New house on the left; 1975), producció italiana dirigida per Aldo Lado i musi-
cada pel popular Ennio Morricone que també fou una video nasty, caracteritzada per ser 
una de les més sarcàsticament antiburgeses (Navarro et al., 2007, p.173). El BBFC rebut-
jà la seva estrena en cinemes el 1976 i fou enllistada per la Fiscalia en la llista nasty el 
mateix juliol de 1983; no va tenir un llançament domèstic íntegre al mercat britànic fins el 
2008 (en DVD), editada per Shameless Screen Entertainment (segell especialitzat en ex-
ploitation que compta amb diverses video nasties en el seu catàleg) i per descomptat qua-
lificada amb el certificat “18”.

¹⁸ Cinemateca britànica: fundada el 1951 a Londres, actualment es denomina BFI Southbank.  
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Figura 8: emblemàtica caràtula del VHS “pre-cert”¹⁹ comercialitzat el juny de 1982 per Re-
play Video (també es subministrà en Beta i Video 2000), segell videogràfic de curta vida 
(1982-84) per la pressió de la VRA que també distribuí nasties com Apocalypse domani 
(Virus/Cannibal Apocalypse, 1980) o Cannibal ferox (Caníbal feroz, 1981). S'observa que 
no referencia el director Wes Craven (encara una personalitat desconeguda dins el pano-
rama cinematogràfic internacional) i en canvi sí esmenta, aprofitant que s'havia estrenat 
en sales britàniques un parell d'anys abans amb la qualificació “X”, que és una proposta 
del director de Friday the 13th (Viernes 13, 1980, Sean S. Cunningham), responsable de 
la producció del film i col·laborador estret de Craven en la primera etapa de la seva filmo-
grafia (ambdós començaren en els sòrdids ambients del cinema pornogràfic dels anys se-
tanta). L'estratègia promocional està copiada de la concebuda originalment pels distribuï-
dors estatunidencs del film en sales, Hallmark i AIP (Egan, 2012, p.66). A banda de la pre-
citada absència dels crèdits finals en el metratge d'aquesta versió, tampoc s'hi troba, per 
raons desconegudes (no presenta violència, i a més a més la duració de la cinta no és ex-
cessiva comercialment, sinó que és l'estàndard, noranta-un minuts), l'escena pretesament
còmica entre els agents de policia, sens dubte la més inconsistent, antiquada i pitjor inter-
pretada del film.

¹⁹ Diminutiu de “pre-certification” (“pre-certificació”), fa referència a totes aquelles videocintes (dels
tres formats magnètics comercialitzats al Regne Unit), en el moment present molt valuoses per als
afeccionats, que van ser llançades al mercat en el període anterior a l'entrada en vigor de la VRA 
(aquesta llei obligava a la pràctica totalitat de vídeos comercials disponibles a ser certificats pel 
BBFC). 
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8.3. The Texas Chain Saw Massacre (1974)

El professor universitari i documentalista texà Tobe Hooper s'encarregà de la direcció de 
The Texas Chain Saw Massacre (La matanza de Texas, 1974), el seu segon film de ficció,
perquè pretenia reflectir la fi de l'època hippie i l'emersió d'una època desencantada, nihi-
lista, modelada per esdeveniments fundats en la violència com la Guerra de Vietnam o els
assassinats perpetrats per la banda de Charles Manson. És un dels films més representa-
tius del corrent anomenat “American Gothic”, el cinema d'horror indefectiblement estatuni-
denc produït entre 1968 (l'ofensiva del Tet a Vietnam) i 1980 (el republicà Reagan acce-
deix a la presidència dels EUA), de baix pressupost i conseqüentment quasi tot finançat 
per petites productores. Fets com l'esmentada Guerra de Vietnam, la crisi del petroli, l'in-
crement dels conflictes racials i de la degradació del medi urbà, i la disminució del poder 
adquisitiu de les classes mitjanes (Navarro et al., 2007, p.13) foren el conjunt de circums-
tàncies que nodriren l'”American Gothic”. Aquest corrent, que tracta allò terrorífic i fantàstic
des d'una òptica contemporània, sense introduir referències a un passat romàntic, s'ambi-
enta en territori nord-americà (entès en un sentit ampli) i té com a principals motius temà-
tics o argumentals la contraposició entre l'àmbit rural i l'urbà, el desmembrament de l'es-
tructura social i per extensió del nucli familiar convencional, i les temàtiques ja clàssiques 
com el vampirisme o el satanisme però vistes des d'una perspectiva sòrdida, juntament 
amb d'altres menys transitades en aquell moment com el canibalisme o el grand guignol. 
D'altres exemples reivindicables de films inscrits en aquest corrent tan característic dels 
anys setanta, a banda de les també video nasties The toolbox murders (1978, dirigida pel 
realitzador televisiu Dennis Donnelly i que curiosament generà, l'any 2003, un remake a 
càrrec de Tobe Hooper amb el mateix títol) i la ja esmentada Eaten alive (del mateix 
Hooper), són Let's scare Jessica to death (La maldición de los Bishop, John D. Hancock, 
1971), Deathdream (Crimen en la noche, 1974, Bob Clark), Deranged (Trastornado: De-
ranged, Jeff Gillen, Alan Ormsby, 1974), i Motel hell (El hotel del infierno, Kevin Connor, 
1980).    

Finançada de manera independent, The Texas Chain Saw Massacre costà al voltant dels 
155.000 dòlars (762.000 amb la inflació) i fou un èxit massiu (més de 30 milions de dòlars 
comptant una posterior reestrena), encara que ni Hooper ni els membres de l'equip del 
film obtingueren beneficis perquè la distribuïdora (Bryanston, vinculada a la màfia novaior-
quesa) els estafà, quedant-se la major part d'aquests, i provocant que Hooper patís un 
llarg calvari judicial (fou denunciat per tècnics i actors per frau -Quarles, 1993-). La 
creixent reputació del film es confirmà amb l'obtenció del premi de la crítica al Festival de 
Cinema Fantàstic d'Avoriaz (en aquell moment el festival de cinema de gènere més reeixit
del panorama internacional), la seva inclusió en la prestigiosa col·lecció permanent del 
MOMA (Museu d'Art Modern) de Nova York, i la selecció per al Festival de Cannes, l'esde-
veniment cinematogràfic més important de l'any, que l'enclogué en una de les seccions 
amb més anomenada, la Quinzena de Realitzadors. Posteriorment seria prohibida la seva 
distribució al Regne Unit, França (per incitació a la violència -Quarles, 1993, p.109-), Ale-
manya Occidental i a d'altres països. Vista avui, la cinta sorprèn pel poc gore que presen-
ta (en contra de les histèriques reaccions de gran part de la societat britànica, que en 
molts casos ni havia vist el film) i per la virtuositat d'alguns dels moviments de càmera do-
nada l'escassetat dels mitjans amb els quals comptava Hooper, que utilitzà estilemes pro-
pis del documental i del reportatge televisiu, i una imatge granulada (Navarro et al., 2007, 
p.320) per a donar forma a un llargmetratge en el qual no hi ha espai per al sentit de l'hu-
mor, a diferència d'altres produccions coetànies. La contribució del film al gènere de terror 
es sustenta en dues figures imperibles: el personatge icònic de “Leatherface” (“Cara de 

                                                                                                                                           56 



cuir”) com a reflex de la bogeria immotivada i la serra de cadena com a generadora de 
l'horror més primari. Les desiguals continuacions, remakes i reboots produïts no han estat 
a l'alçada d'aquest film mític dins del gènere de terror.

The Texas Chain Saw Massacre fou presentada a la censura britànica, per a la seva exhi-
bició en sales, tres vegades (la primera el febrer de 1975, pocs mesos abans que en 
James Ferman ocupés la direcció de l'òrgan), i totes tres fou rebutjada, a banda que les 
paraules “chain saw” (que significa serra de cadena o de cinta) van ser prohibides de citar 
en el títol de qualsevol pel·lícula. Llançada en vídeo l'octubre de 1979 per IFS (Independ-
ent Film Services, figura 9), el 1983 és enllistada pel DPP, i a partir de 1984 és retirada 
completament de les estanteries en compliment de la VRA. Es valorà com a solució ac-
ceptable encabir-la en la nova categoria “R18”, però aviat es féu evident que la pel·lícula 
clarament no pertany a aquesta, i la idea es desestimà. La potent productora i distribuïdo-
ra angloamericana Hemdale (responsable d'èxits històrics com The Terminator -Termina-
tor, 1984- o The last emperor -El último emperador, 1987-) la intentà retallar a fi de poder 
aconseguir el segell d'aprovació del BBFC, però tampoc fou acceptada, perquè com afir-
mà James Ferman és un film molt difícil de tallar perquè es mostra molt poca violència en 
pantalla; hi ha molta tortura mental i per tant és quasi impossible canviar la natura del film 
(Petley, 2011, p.69). Aquesta opinió de l'ex-màxim censor és representativa del fenomen 
video nasty, ja que realça el vessant psicològic del film de Hooper i, de forma més gene-
ral, il·lustra com la censura (almenys la britànica) sovint concedeix una major importància 
a la violència simbòlica, verbal, més que no pas a la purament física. El 1998, tot i la pro-
hibició vigent, el municipi londinenc de Camden (fent valer la prevalença que aquests de-
tenen per llei) autoritzà el film. Respecte a la distribució videogràfica, el 1999 el BBFC 
(sense la intervenció de Ferman, ja jubilat) aprovà la cinta sense talls i amb el certificat 
“18”, curiosament argüint que els horrors de la pel·lícula és improbable que puguin ser 
presos gaire seriosament (Petley, 2011, p.166), i l'any següent va ser emesa per primer 
cop per televisió (a través del Channel 4). Val a dir que la primera seqüela, tardana (1986)
i amb un clar to de comèdia negra, també tingué els seus conflictes amb el BBFC: fou re-
muntada en tres ocasions per la seva productora (Cannon Films) a fi de ser revaluada, pe-
rò Ferman es mostrà inflexible i la rebutjà tant en cinemes com en vídeo. Finalment, fou 
certificada el 2001 per al mercat del DVD i per a sales amb la qualificació “18” i sense 
talls.

Figura 9

Capsa del VHS “pre-cert” editada (també en Beta) per IFS en la col·lecció Videorama l'oc-
tubre de 1979. És a dir, es tracta d'una de les primeres video nasties comercialitzades a 
Anglaterra, i sense cap censura. Es llançaren mitja dotzena d'edicions més, a través de 
distintes companyies, abans que el títol fos retirat del mercat amb l'adveniment de la VRA 
1984. Aquesta referència és molt preuada en els mercats especialitzats d'Internet, perquè 
l'inusual embolcall curiosament està dissenyat per a contenir, alhora, la cinta videogràfica i
la bobina en format Super 8mm, tot i només comptar (de fàbrica) amb la primera. 
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8.4. I spit on your grave (1978)
                                                                                                                                     
I spit on your grave (La violencia del sexo, o bé El día de la mujer, 1978, Meir Zarchi), diri-
gida i escrita per un poc prolífic cineasta israelo-estatunidenc, protagonitzada per una bes-
neboda de Buster Keaton, Camille Keaton, i pressupostada en 650.000 dòlars (2,40 mili-
ons amb la inflació), és una de les nasties més colpidores i paradigmàtiques de la llista 
per varis motius, entre els que destaca que continua estant legalment inèdita en la seva 
integritat en el mercat britànic. Influïda per The Last House on the Left, aquest exponent 
de “rape and revenge”, probablement el més qüestionat, és un implacable retrat de com 
una escriptora novaiorquesa (Jennifer Hills) que es trasllada a una zona rural de Connecti-
cut per a escriure la seva primera novel·la és violada de forma múltiple per uns pagerols, i 
com la resta del film es dedica a venjar-se dels seus quatre agressors (penjant, castrant, 
destralejant, ofegant i picolant), que la donaven per morta. Roger Ebert, reputat crític cine-
matogràfic de Chicago, manifestà el seu menyspreu pel film en els diversos mitjans on tre-
ballava, assegurant que el seu visionat havia representat una de les experiències més de-
priments de la meva vida (Ebert, 2000, p.178). La cinta també meresqué cert recolzament 
en l'època del llançament (quan el moviment feminista prengué força), per exemple de 
grupuscles feministes radicals que valoraven la forta càrrega explícita de la seqüència de 
la violació com a equivalent a l'impuls feminista de mostrar la violència sexual en tota la 
seva autèntica lletjor (Zinoman, 2011, p.192). En canvi, l'escriptora, crítica cultural i activis-
ta política feminista Julie Bindel organitzà piquets fora de la sala on es projectà a Leeds 
com a protesta pel que considerava un film de pura explotació (la pancarta proclamava 
"Violació no és entreteniment" -Bindel, 2011-). Aquesta anglesa, tot i això, posteriorment 
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canvià notablement de parer: en una columna d'opinió al rotatiu “The Guardian” (gener de 
2011 -veure bibliografia-) afirmà que havia estat equivocada sobre el flm, perquè tot i man-
tenir que és explotació, ara la percep com una producció feminista perquè no presenta al 
sistema de justícia com a aliat de les dones.  

La pel·lícula, originalment, rebé el títol de Day of the woman. Com que Zarchi no trobà cap
distribuïdora disposada a adquirir-la, ell mateix s'encarregà de vendre-la mitjançant diver-
sos autocinemes (“Drive-ins”²º) rurals, sense obtenir pràcticament beneficis. El 1978 fou 
exhibida al mercat cinematogràfic més gran del món, el de Cannes, on fou seleccionada 
per a projectar-se a competició al mític Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Keaton 
assistí al certamen garrafenc, en el qual fou llorejada amb el guardó a la millor actriu. El 
1980 fou comprada per un petit distribuïdor independent, que la reestrenà als EUA a canvi
de nomenar-la amb l'impactant títol actual. El 1988 es realitzà un fallida continuació, sen-
se vinculació de Zarchi però en la qual sí participà Keaton. El 2010 es produí un remake, 
que ha tingut dues seqüeles (2013 i 2015), i aquesta trilogia també ha tingut molts conflic-
tes amb els censors britànics. A més a més, Zarchi està ultimant una continuació directa 
del film original, i el seu fill ha dirigit un documental sobre aquest que també es troba en 
postproducció a novembre de 2016.

El film presenta indubtables punts en comú amb dos films que marcaren el cinema estatu-
nidenc dels anys setanta: Deliverance (Deliverance - Defensa, 1972) i Straw Dogs (Perros
de paja, 1971), ambdues prèviament qualificades “X” pel BBFC. Amb l'oscaritzat film de 
John Boorman comparteix un estil visual (fotografia amb il·luminació simple que afavoreix 
un realisme descarnat), específicament en el tractament de les escenes de la violació al 
bosc i les que tenen lloc entorn del riu Connecticut, que semblen literalment extretes de 
Deliverance (McCarty, 1984, p.153). Respecte al vessant argumental, no obstant, el film 
és més proper a la cinta angloamericana de Sam Peckinpah (la qual, en entrar en vigor la 
VRA, se li denegà la certificació de vídeo i fou retirada de les botigues), en què un mate-
màtic, interpretat per Dustin Hoffman, es desplaça de la gran ciutat a una àrea rural.

La interminable seqüència de la violació, de pràcticament vint-i-cinc minuts, és una de les 
més cruentes i sòrdides de la història de l'audiovisual, perquè cada cop que aparentment 
els violadors deixen a la protagonista, tornen a violentar-la sense cap pietat ni empatia. 
L'ús de la música, força minimalista per a potenciar el realisme inherent a la narració, co-
bra un relleu significat en l'escena de la castració a la dutxa, en la qual la Jennifer escolta 
“Manon Lescaut” de Puccini i els crits de dolor es solapen amb l'òpera (Navarro et al., 
2007, p.164). A banda, només estan musicades la seqüència de la violació, amb tons har-
mònics, i una de les comptades escenes de transició entre l'estupre i la revenja, en la qual
la Jennifer es trasllada a una església en la qual s'escolta la música de l'orgue Hammond 
d'aquesta.

²º Sistema d’exhibició cinematogràfica consistent en una pantalla de grans dimensions enfront 
d’una sèrie de cotxes a l’aire lliure, molt propi dels EUA, on els vehicles motoritzats tenen tanta re-
llevància. Experimentà el seu màxim auge entre el final dels anys cinquanta i el principi dels
seixanta (amb assistència molt nombrosa tant de públic familiar com adolescent), en particular a 
les àrees rurals, i a partir dels setanta entrà en una decadència força ràpida, per motius com la cri-
si del petroli, la generalització dels televisors en color, la introducció dels sistemes domèstics de 
videogravació i reproducció, i l’encariment dels béns immobles (Nowell, 2014).
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Prohibida en un primer moment a països com Irlanda (on la prohibició de la versió íntegra 
també està vigent en compliment de la seva pròpia VRA, establerta el 1989), Noruega, Is-
làndia, Canadà i Alemanya Occidental, al Regne Unit es mercantilitzà directament en ví-
deo ja que no va ser presentada al BBFC per a la qualificació per a sales (cap distribuïdo-
ra s'arriscà a adquirir uns drets que, sota l'administració Ferman, difícilment podrien ésser 
amortitzats). Llançada el gener de 1982 per Wizard/Astra (figura 10), va ser un dels prin-
cipals objectius de la premsa moralista, i fou catalogada com a video nasty el juliol de 
1983. Es va mantenir en la llista de trenta-nou nasties del DPP fins que aquesta deixà de 
tenir validesa legal, i per tant és una de les cintes més valorades pels col·leccionistes. El 
2001 la distribuïdora International Trading la presentà al BBFC per a comercialitzar-la vi-
deogràficament, i aquest li retallà set minuts i dos segons. Es percebé que, posant l'ac-
cent en la nuesa juvenil de la Jennifer durant les escenes de violació, s'estava presentant 
l'excitació sexual des d'una perspectiva masculina de forma que podia predisposar als ho-
mes agressius per a gaudir de relacions sexuals no consensuades, tot escudant-se en 
proves científiques que suggerien que les representacions erotitzades de violació i violèn-
cia sexual podien tenir un efecte perjudicial sobre les actituds i comportaments de certs 
espectadors (Petley, 2011). En consonància amb aquesta idea, l'escena en la qual la 
Jennifer és violada damunt d'una roca va ser eliminada en la seva totalitat. Quan el 2010 
va ser representada per la companyia 101 Films a fi d'editar-se en DVD, l'equip que l'ava-
luà trobà que els talls introduïts anteriorment eren excessius, però tot i això es mantingue-
ren dos minuts i cinquanta-quatre segons censurats (Petley, 2011, p.2), els referits sobre-
tot a moments que semblaven centrar-se en la nuesa d'una manera lasciva, així com als 
plans que insistien en el gaudi dels violadors. Es determinà que tot contingut de la cinta 
que mostrés els horrors de la violència sexual podia restablir-se, sempre que no es foca-
litzés principalment en la nuesa. Com ja s'ha comentat, des del punt de vista legal segueix
sense poder comercialitzar-se una edició íntegra britànica del film. De fet, el director 
Ferman, sempre preocupat pels punts de vista que adopten els films i la possible influèn-
cia perniciosa de la violència sexual sobre el jovent, considerà que en la longeva seqüèn-
cia de la violació t'hauries de sentir identificat amb la jove dona novel·lista, però què pas-
sa amb els adolescents? Se suposa que són sexualment inexperts...(Petley, 2011, p.69). 
Aquest comentari, efectuat en una entrevista concedida a Petley el 1988, explicita que el 
BBFC ja estava al final dels anys vuitanta força fora de la realitat social i contextual britàni-
ca, com a mínim respecte a la transformació notablement generalitzada dels costums en 
l'àmbit adolescent (Barker et al., 2001). 

Figura 10: caràtula de la videocasset en format VHS (tot i que també va ésser editada en 
Beta i Video 2000) llançat el gener de 1982 per Astra, la distribuïdora anglesa de les refe-
rències de l'estatunidenca Wizard. El revers de la caràtula, analitzat des del punt de vista 
actual, en què els spoilers estan tan culturalment sancionats (i més encara si aquests pro-
venen de la companyia que factura la videocinta, com en aquest cas), és molt xocant:  
conté un resum de pràcticament tots els fets rellevants que esdevenen en el film, fins i tot 
de la conclusió, aportant fins i tot detalls de la trama. Segons Wingrove i Morris, la casset 
ascendí al capdamunt de les llistes britàniques de lloguer quan els rumors de la seva pro-
hibició imminent foren divulgades (Wingrove, Morris, 1998, p.23), i això emfasitza el factor 
contraproduent de la prohibició, o del rumor d'aquesta, d'un producte cultural.
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8.5. The Evil Dead (1981)

Realitzada per un equip de joves novells de Michigan encapçalats pel jove curtmetratgista 
de comèdia Sam Raimi, The Evil Dead (Posesión infernal, 1981) suposà un trencament en
el terror modern, molt marcat en aquell moment per la gravetat d'un ”American Gothic” ja 
en decadència. Basat en un migmetratge en Super 8 que realitzà quan només tenia dinou 
anys com a reclam per a possibles inversors (Within the woods, 1978), filmant en 16 mm i 
amb un pressupòsit d'únicament 350.000 dòlars abraçant la postproducció i promoció 
(933.000 amb la inflació), Raimi obtingué un resultat competent i audaç, molt recordat pels
seus vertiginosos i influents moviments de càmera (operada en algunes seqüències pel 
mateix Raimi). El film establí un personatge icònic de la cultura pop, Ash (encarnat per 
Bruce Campbell), i llançà una reeixida franquícia, conformada per dues seqüeles (la pri-
mera de les quals un remake de la primigènia amb un finançament molt superior i realçant
accentuadament els elements de comèdia) i per una tardana sèrie televisiva (actualment 
en emissió de la seva segona temporada, i ja amb tres més previstes). 

Produïda quan el cinema independent d'horror, respecte al context d'exhibició, estava ex-
perimentant la transició entre els autocinemes i sales “Grindhouse”,²¹ ja immerses en un 
clar declivi, i el vídeo domèstic, la cinta també se situa just en el moment quan els estudis 
de Hollywood tornen a invertir en la producció de films d'horror després del succés de Hal-
loween (Egan, 2011, p.97).

²¹ Als EUA sales d'exhibició emplaçades als decadents centres urbans, amb un cost de les entra-
des més econòmic i sessions continues dobles i triples, per a títols d'exploitation en el sentit més 
ampli del terme. Originades a l'equador de la dècada dels seixanta per a combatre el poder de 
convocatòria i la fàcil accessibilitat de la televisió, és durant el següent decenni quan obtenen una
major acceptació. La seva pràctica desaparició a la darreria de la dècada dels vuitanta coincideix 
amb la imparable difusió del vídeo domèstic i de la televisió per cable (Church, 2015).

                                                                                                                                           61 



El film, sintetitzant components de diverses tradicions, temàtiques i subgèneres,²² pot ser  
llegit tant com un còmic festival de gore, un “tour de force” estilístic, un joc interactiu de 
suspens o un inventari d'elements claus de la història del cinema de terror (...), però tots 
aquests elements també es cohesionen, superposen i xoquen entre ells a fi d'imbuir el film
amb una qualitat pertorbadora, desorientadora, que ha estat identificada i apreciada per 
molts dels seus fans (Egan, 2011, p.92). En definitiva, es pot considerar que el componi-
ment de subgèneres, juntament amb l'espontaneïtat i joventut dels seus responsables i les
circumstàncies que rodejaren la creació de l'obra, han contribuït al seu estatus de film de 
culte. 

A banda de la premiere a Detroit i de l'exhibició per a possibles distribuïdors al mercat de 
Cannes (en què fou adquirida per al territori nord-americà per New Line Cinema), la pri-
mera localitat on es projectà públicament el film fou al Festival de Cinema de Sitges (edi-
ció d'octubre de 1982), on va ser recompensat amb dos guardons (premis de la crítica in-
ternacional i als millors efectes especials), que foren recollits pel mateix Raimi en persona.
El novembre següent també fou ben rebut en dos certàmens europeus més (el Festival 
Fantàstic de Paris i el Festival de Cinema de Londres, aquest darrer la primer ocasió en 
què fou vist en territori britànic).

El  mateix 1982, Stephen Woolley, aleshores programador i exhibidor de cinema indepen-
dent (i actualment productor de prestigi), decidí llançar una marca de vídeos pròpia (Pal-
ace Video), que a mitja dècada esdevingué una destacada productora. Woolley adquirí els
drets del film de Raimi al californià AFM,²³ i el llançà en territori britànic amb una estratègia
inèdita fins aquell moment, i que després s'ha repetit escassament: estrenar el film alhora 
en sales i en vídeo (conscient que el terror era un gènere que a Anglaterra havia calat fort 
entre els consumidors de vídeos), fet que comportà notoris conflictes amb els actors d'un i
d'altre sector. El primer país del món on el film s'estrenà, el gener de 1983, fou al Regne 
Unit, concretament a Escòcia, on funcionà molt correctament: es posicionà en el segon 
lloc del box-office, només per darrere de la imbatible E.T. the Extra-Terrestrial (E.T. El ex-
traterrestre, 1982), recaptant la primera setmana d'exhibició 100.000 lliures en el conjunt 
de la Gran Bretanya. En vídeo rendí encara més, ja que es vengueren 50.000 videocas-
sets (xifra rècord de 1983), tot superant a la cara producció The Shining (El Resplandor, 
1980), i també fou la més llogada segons les revistes professionals (West, 2003). Mary 
Whitehouse l'anomenà la “number one nasty”, fet que evidencia el seu enorme nivell de 
difusió a l'estat europeu (West, 2010). El succés massiu d'aquesta cinta creà un mercat, 
en el sentit que demostrà als grans grups de la indústria audiovisual que el negoci del ví-
deo domèstic no era quelcom menor que es pogués deixar de banda i cedir-ho a les fir-
mes independents. A diferència d'altres editors de cintes d'horror, que aprofitaren el clima 
opressiu i hostil generat pels mitjans i entitats conservadores envers el gènere de terror 
per a fagocitar l'expressió video nasties en benefici propi a fi de promocionar nous llança-
ments (com el segell Arcade amb Don't go in the house -La casa del terror, 1979- el maig 
de 1982), Palace i les publicacions del sector, entre les quals la més preeminent, “Video 
Trade Weekly”, el gener/febrer de 1983 (mesos del doble llançament en cine i en vídeo de

²² En destaca el denominat "Splatstick", acrònim que contrau “Splatter” i “Slapstick”, que defineix el
subgènere, molt popular a Japó, que conjumina el gore amb la comèdia física (Bernard, 2015).  

²³ “American Film Market”: fundat el 1981, és un dels mercats més importants de la indústria cine-
matogràfica independent.

                                                                                                                                           62 



The Evil Dead), intentaren molt clarament presentar el film com imbuït de qualitat i innova-
ció tècnica, i obertament trencar qualsevol associació amb els debats sobre video nasties 
(Egan, 2012, p.71). Certament, és comprensible aquesta tàctica, tant perquè és incontes-
table la preexcel·lència formal i conceptual de la pel·lícula sobre la gran majoria de cintes 
nasties, com per a intentar desvincular-se dels efectes jurídics i legals d'una regulació go-
vernamental que s'intuïa imminent i que l'acabaria, efectivament, estigmatitzant (i, a la llar-
ga, mitificant-la encara més, ja que fou una de les cassets nasties que major circulació ad-
quiriren entre mitjan anys vuitanta i final dels noranta). En aquest sentit, és molt clar que 
aquesta era la intenció de Palace per com es presentava, com una companyia distribuïdo-
ra d'art-house (denominació que ha adquirit el cinema d'autor en l'àmbit anglosaxó) i títols 
de culte (Egan, 2012, p.76). L'estrena als EUA, a partir del 15 d'abril de 1983 i també mit-
jançant “platform release”,²⁴ es realitzà sense que el llargmetratge hagués estat presentat 
a la MPPA per a ser qualificat (pel seu elevat grau de violència explícita i de gore), i això 
representà que no pogués ser anunciat en alguns diaris i en certes estacions de ràdio i te-
levisió (Egan, 2011, p.106), primordialment en els tradicionalistes estats del Mitjà-Oest. La
recaptació als EUA, per tant, fou desigual: la primera setmana d'exhibició aglomerà 
793.000 dòlars repartits entre Nova York (685.000 dòlars obtinguts en setanta-dues panta-
lles) i Los Angeles (108.000 en quinze sales), ciutat on funcionà molt menys que a l'àrea 
novaiorquesa. En conjunt, ni per als artífexs del film ni per a la distribuïdora New Line Cin-
ema (dos anys abans del succés massiu de A Nightmare on Elm Street) el recorregut co-
mercial de The Evil Dead als EUA, a priori el seu mercat natural, va ésser estimat com a 
suficient (Egan, 2011).                                         

La crítica anglesa fou dura i miop amb el film (no així l'estatunidenca, en general més po-
sitiva): la majoria de ressenyes foren molt breus i negatives, recalcant la seva falta de co-
herència i plausibilitat narrativa (Chibnall et al., 2002), quan és clar que el propòsit de 
Raimi es troba lluny del realisme o la il·lació cohesiva del guió. El “Financial Times” qualifi-
cà la cinta amb un sintètic paquet molt vell de bromes de barraca de fira (Egan, 2011, 
p.26). Una de les rares excepcions fou l'anàlisi de Kim Newman a la publicació “Monthly 
Film Bulletin”, que en ressaltà les seves virtuts com a producte gaudible, un passeig en 
muntanya russa a través del gènere “splatter” (Muir, 2003, p.54), així com la brillantor de 
les seves referències, de The Exorcist fins a la tradició de Lovercraft, passant pels còmics 
de terror. Paradoxalment, avui és considerada per la crítica especialitzada ja no només 
com una de les nasties més reputades i culturalment significatives, sinó com un dels films 
d'horror clau dels darrers trenta-cinc anys. Al principi dels anys vuitanta, la crítica britànica
posicionava el realisme com a màxim valor a l'hora d'avaluar un film i, per tant, tal com 
Petley copsa, les recensions de The Evil Dead partien de judicis basats en estàndards in-
apropiats per al subgènere en qüestió (Petley, 2011), oblidant el difícil equilibri obtingut en 
aquest maridatge d'horror amb força elements de comèdia negre (és discutible si aquests 
són voluntaris o no al llarg de tot el metratge, com a mínim en la part inicial, plena de dià-
legs naïfs), amb uns plantejaments que no responen a la lògica que imposa el realisme o 
a la solidesa en la caracterització dels personatges, sinó als requeriments que presenta 
un vehicle amb una decidida vocació comercial i amb una trama fundada en l'espectacle i 
la fantasia.  

²⁴ Plantejament estratègic de llançament gradual en sales, anomenat així perquè els distribuïdors  
aspiren a una expansió de còpies segons el seu possible èxit en les “key cities” (Blanco Lucas,    
2012, p.10), els principals mercats metropolitans on es presenten. 
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The Evil Dead va ser vist per primera vegada pel BBFC l'agost de 1982, i la reacció dels 
examinadors es va dividir entre els que opinaven que la pel·lícula era tan ridículament 
exagerada que no es podia prendre seriosament, i els que la trobaven nauseabunda. El 
director Ferman pressentí que aquesta divisió d'opinions es reproduiria entre les audiènci-
es del cinema, i per tant cregué que seria convenient reduir els moments més excessius 
de violència, amb l'expectativa que les retallades poguessin retenir l'humor de la proposta 
mentre neutralitzaven la violència més gràfica. En total, es van eliminar quaranta-nou se-
gons d'imatges per a obtenir el certificat "X" (figura 11). Això va abraçar la reducció del 
nombre de cops amb una destral, de la longitud d'un ull arrencat, i de les vegades que es 
produeix la torsió d'un llapis en un turmell. És a dir, s'introduïren una sèrie de petits talls al 
llarg de la pel·lícula per a reduir la suma total de violència i gore detallats. 

Tot i que la versió per a cinemes havia estat aprovada pel BBFC, existia la preocupació 
entre els seus directius que la manca d'un sistema eficaç de qualificació per edats en el 
mitjà videogràfic proporcionés un fàcil accés dels menors als vídeos una vegada aquests
entressin a les llars. Per tant, la versió per a vídeo (que ja tenia els talls implementats pel 
BBFC en la versió per a sales) va ésser retirada d'un gran nombre de botigues a tot el 
Regne Unit per no acceptar-se com a idònia per a consum domèstic i, en molts casos, els 
propietaris d'aquestes preferiren declarar-se culpables de proveir una casset obscena en 
comptes d'incórrer en les despeses addicionals d'intentar defensar-la de les causes que 
estava iniciant la Fiscalia en contra seva. El mateix Raimí anà a declarar a Anglaterra (a 
un tribunal penal de Leeds, el més important del comtat metropolità de West Yorkshire), 
però el viatge fou en va: el jutge no li deixà pas intervenir amb l'argument que aquell judici 
no estava tenint lloc per a donar veu al realitzador del film acusat (Hertz, 2007). Els propis 
distribuïdors van ser portats a un tribunal londinenc (Snaresbrook Crown Court) la jornada 
clau del 7 de novembre de 1983, on al·legaren amb èxit que la pel·lícula no era obscena. 
Per tant, la Fiscalia retirà el film del llistat nasty el setembre de 1985.

Amb la introducció de la VRA 1984, segons la qual quasi tots els vídeos havien de ser cer-
tificats pel BBFC, The Evil Dead necessitava ser presentada formalment per a rebre una 
qualificació de vídeo. El BBFC refusà concedir un certificat de qualificació, tot i que ja 
s'havien efectuat talls per a la versió destinada a sales, perquè seguia recelós de l'accep-
tabilitat de la versió videogràfica. Independentment del veredicte de Snaresbrook, la pel·lí-
cula havia rebut sentències de culpabilitat pel càrrec d'obscenitat en d'altres tribunals al 
llarg de tot el país. Sota els condicionants de la seva designació per la VRA, s'obligava el 
BBFC a evitar qualificar qualsevol material que pogués ser considerat obscè. Per a resol-
dre aquesta contradicció, el BBFC, presumiblement amb el vist-i-plau del Home Office, fi-
xà un període de quinze anys i, posteriorment, de deu anys, en el qual cap videocinta po-
dia ser validada sense talls (o, com en el present cas, amb el talls menors que havien re-
but les còpies per a sales) si havia estat considerada culpable en els termes de l'OPA, 
sense mai justificar degudament la raó per la qual el veredicte “culpable” hauria de tenir 
sempre prioritat sobre l'absolució (Chibnall et al., 2002, p.18). A banda, la decisió final so-
bre The Evil Dead va ser ajornada fins a 1989, moment en el qual el furor inicial sobre la 
pel·lícula s'havia apaivagat.

Palace Pictures i el seu segell Palace Video (darrer supervivent de primers dels vuitanta) 
sucumbiren el 1992 per la recessió que assolà el Regne Unit a la primeria dels anys no-
ranta juntament amb la dissemblant competència desenvolupada en el mercat britànic per 
la més diversificada Polygram, però dos anys abans de la liquidació l'empresa rellançà 
The Evil Dead al mercat britànic en una edició amb un minut i sis segons de talls afegits i 
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certificada “18” (figura 12), ja que els advocats del BBFC trobaren insuficient inserir po-
ques retallades en una producció que s'havia valorat com obscena i reclamaren una ver-
sió sensiblement diferent. En molts casos, les escenes que ja havien estat objecte de cen-
sura per a la seva difusió al cinema van ser sotmeses només a talls poc profunds. No obs-
tant això, alguns fragments que havien estat prèviament aprovats intactes per al llança-
ment cinematogràfic i videogràfic també van acurtar-se, el més significat dels quals fou la 
controvertida seqüència en què un arbre “posseït” viola força explícitament una de les pro-
tagonistes. Primerament es mantingué sense tallar, però posteriorment va ser retirada: el 
principal censor, James Ferman, adduí que en un primer moment no havia cregut que nin-
gú s'identificaria amb un arbre (Conrich et al., 2010). Es tracta d'un passatge del film que, 
només set anys després, el jove director ja es penedia d'haver enclòs en el muntatge final,
argüint que el seu objectiu com a cineasta és entretenir, espantar i fer riure, no ofendre 
(Harries, 1988). En total, un minut i sis segons van ser eliminats de la versió de vídeo, i 
això significà, comptabilitzant també els talls perpetrats el 1982, que The Evil Dead havia 
estat tallada en un total, notòriament inflat, d'un minut i cinquanta-cinc segons. 

Aquesta iniciativa de rellançar videocassets nasties, encara que aquestes estiguessin mu-
tilades pel BBFC, no passà desapercebuda a d'altres distribuïdors llavors ja desapareguts 
per l'acció de la VRA com la mítica VIPCO, que aprofità per a ressorgir com a segell vide-
ogràfic especialitzat en terror (concretament en nasties revaluades pel BBFC i aprovades 
amb talls), fórmula que li ha funcionat fins a l'actualitat. Curiosament, l'any de la fallida de 
Palace l'esmentada multinacional Polygram reedità en VHS el film de Raimi (amb el ma-
teix metratge retallat que l'edició de 1990), aprofitant que havia comprat els drets de tot el 
catàleg de l'empresa d'en Woolley.

El 1990, Ferman féu unes declaracions al respecte de la prohibició de la cinta estatuni-
denca. Preguntat per si, amb certa perspectiva, hagués actuat diferent envers els talls in-
fligits, respongué que personalment no crec que sigui corrupte i depravada, però els tribu-
nals tenen l'última paraula. Si tingués la certesa absoluta que el film serà vist únicament 
per adults, dubto de quines haguessin sigut les meves conviccions al respecte (Petley, 
2011, p.70).

L'any 2000, la versió íntegra del film va ser tornada a presentar al BBFC, que reconegué 
que les normes havien canviat des de 1990 (i per descomptat des de 1982) i que les audi-
ències modernes estan més acostumades als excessos de les pel·lícules de terror. Per 
tant, l'organisme acordà qualificar el film amb la certificació “18” i sense talls. El DVD ínte-
gre s'edità el 2001.
                                                                                                                                                
Figura 11: certificació “X” dispensada pel BBFC a la pel·lícula de Raimi (expedida el 4  
d'octubre de 1982, encara que no s'estrenaria fins el gener de 1983), prèvia a l'entrada en
vigor de la VRA, i només un any abans que la categoria passés a denominar-se “18”. Au-
toritzà l'exhibició del film en sales amb talls menors, però fou un certificat efímer perquè 
quan diversos municipis el processaren per obscenitat entre mitjan i la darreria del mateix 
1983, l'autorització quedaria, a la pràctica, sense validesa legal.                                          

Figura 12: certificació “18” atorgada per a la primera reedició videogràfica, obra de la ma-
teixa Palace (1990), versió que encara contenia més talls que la de 1982. Tot i que l'òrgan 
canvià de nom el 1984, se seguien emprant el certificats amb la denominació antiga (“cen-
sors” en comptes de ”classification”).       
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En ambdós certificats es pot apreciar la signatura del, en aquell moment, president del 
BBFC i del seu longeu director, James Ferman.  

Figura 13: imatge frontal de la capsa de la casset en VHS de The Evil Dead editada per la
londinenca Palace Video el febrer de 1983, que també la distribuí en format Beta. El mate-
rial gràfic promocional (pòster i coberta del vídeo) elaborat específicament per al mercat 
britànic fou encarregat a en Graham Humphries, artista de vint anys d'edat en aquell mo-
ment i autor d'altres imatges molt recordades de films de sèrie B en l'àmbit britànic com 
Evil Dead II (Terroríficamente muertos, 1987), Basket Case (Dónde te escondes hermano,
1982), i A Nightmare On Elm Street (parts 1-5, 1984-1989), totes distribuïdes també per 
Palace. La imatge, conceptualitzada a partir de la de pel·lícules antigues d'horror, en 
molts sentits, és una representació molt acurada de les qualitats del film en si mateix 
(Egan, 2011, p.24). Primer territori on es llençà comercialment, el tagline del reconegut es-
criptor nord-americà de terror Stephen King (que l'havia visionada al Festival de Cannes) 
avalà i contribuí a l'impacte i al succés extraordinari de la modesta producció a Gran Bre-
tanya (West, 2003), i d'altres mercats com el nord-americà i el suec també se l'apropiaren.
Actualment, aquesta cinta “pre-cert” té una cotització de 200 lliures (si es troba en bon es-
tat), 238 euros aproximadament, en la venda a través d'Internet.    

                              

Figura 14: caràtula de la reedició de Palace en VHS distribuïda el 1990 amb un minut i 
cinquanta-cinc segons de talls i qualificació “18”, amb un dibuix lleugerament diferent però
amb l'estil característic del mateix Humphries. Es pot visualitzar que l'obligatori segell de 
certificació “18”, inexistent a la versió de 1982 (el mercat encara no estava regulat), s'ha 
reproduït fins a tres vegades. En la franja superior de la part frontal es remarca en un tag 
que per fi la cinta tornava a estar disponible. El preu al qual s'ofereix per Internet és molt 
menor que el de la figura anterior (menys de 30 euros).                        
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9. El fenomen   video nasty   en l'era digital

El fenomen sociocultural video nasty, plenament immers en el segle XXI, ha revifat des de
múltiples punts de vista, molts d'aquests fundats en el revisionisme crític amb les instituci-
ons que demonitzaren les nasties però tots en consonància amb el moment present, ca-
racteritzat per l'expansió i abaratiment irrefrenable d'Internet i, en general, de les noves 
tecnologies (especialment de les formes de reproducció de vídeo), que impliquen un aug-
ment exponencial de l'accessibilitat a l'audiovisual. La consegüent digitalització ha redefi-
nit de manera irreversible la forma com el consumim i ens hi relacionem. Les possibilitats 
són quasi il·limitades, ampliades a un àmbit global(itzat) (Fez et al., 2012, p.171).

En primer lloc, com que les cintes nasties circulen per la Xarxa en muntatges integrals (in-
dependentment de si la forma com estan difoses és legal, il·legal o al·legal), poden ser vi-
sionades en streaming o baixades per part dels consumidors britànics (i mundials) que 
gaudeixin d'una connexió a Internet, i això minora ostensiblement el marge de maniobra 
de la censura. Tot i això, el fet que la VRA 1984 encara tingui gairebé plena vigència i que 
el BBFC rebi progressivament les competències²⁵ per a qualificar també el VoD (“Video on
Demand”), les descàrregues i lloguers digitals (legals) i d'altre contingut online, ha dificul-
tat el consum obert de les produccions nasties distribuïdes lícitament, que no estan obliga-
des legalment a representar-se al BBFC però la majoria de plataformes ho reclamen a 
canvi de redistribuir-les. Jurídicament, com ja s'ha comentat, continua sent il·legal la co-
mercialització d'edicions llançades per distribuïdores britàniques d'una desena de títols 
llistats en la relació elaborada per la Fiscalia entre 1983 i 1985 que es mantenen prohibits 
(amb la llei a la mà, alguns d'aquests poden considerar-se pornogràfics), i fins i tot l'adqui-
sició de versions d'aquests que no siguin les aprovades pel BBFC publicades en d'altres 
països (indiferentment si aquestes estan censurades o no), fonamentalment per mitjà de 
plataformes d'Internet com Amazon. Tot i això, a la pràctica les autoritats no exerceixen   
aquesta darrera prerrogativa per pura impossibilitat (haurien de mobilitzar grans recursos i
seria incompatible amb certs drets, com el de la privacitat), i això suposa una gran diferèn-
cia respecte a quan s'inicià la persecució a les video nasties, quan els afeccionats hague-
ren de recórrer al mercat negre o desplaçar-se a comprar a l'estranger, amb l'innegable 
risc que això comportava (detenció, judici, multa, empresonament). Fa només dues o tres 
dècades, o inclús menys, era summament complex poder visionar alguns d'aquests pro-
ductes d'abast restringit, i no només al Regne Unit.

En segon lloc, aquesta simplificació en el consum de les produccions nasties ha revifat la 
seva avaluació des d'àmbits heterogenis: l'acadèmic, la crítica cinematogràfica i, molt pro-
pi del moment present, els fans, que traslladen totes aquelles activitats il·legals i pseudo-
clandestines, analògiques i presencials (comentades a l'apartat 6.5), desplegades des de 
mitjan anys vuitanta fins al final dels noranta, a un entorn digital, accentuant així el seu ar-
relament i recursos, coadjuvant-se i guanyant adeptes mitjançant les xarxes socials, capi-
talment Facebook, Twitter, YouTube i Daily Motion. Aquestes darreres són, alhora, plata-
formes de vídeo en streaming gestionades pels propis usuaris, que en molts casos són 
també generadors de contingut que enregistren, editen i pengen documentats anàlisis so-
bre els films que conformaren la llista nasty. 

²⁵ Els poders politicojurídics, conscients de la relativització de les atribucions del BBFC pels aven-
ços tecnològics, les han eixamplades a fi de minvar el progressiu empoderament de la ciutadania 
que aquests han vertebrat (a través dels canvis en el marc legislatiu representats per l'Audiovisual 
Media Services Regulations 2014 i el Digital Economy Bill 2016–17 -Noto La Diega, 2015-).
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El Fandom²⁶ nasty autoprodueix una diversitat de productes culturals com webzines (he-
reus directes d'aquells confeccionats en format imprès més de dues dècades enrere), els 
precitats vídeos propalats a través de xarxes socials, websites (en destaca “Realm of 
horror”), o podcasts monogràfics (entre els que excel·leix l'exhaustiu “Video Nasties 
Podcast”). Autoorganitzats digitalment a partir de 1998, tenen per principal objectiu l'ob-
tenció dels títols “pre-cert” en el seu format primigeni. Aquest col·lectiu també dota de molt
relleu a les distribuïdores originals que llançaren les nasties, situant-les com a pioneres en
el marc britànic i analitzant l'estreta associació entre film i distribuïdora (com el blog espe-
cialitzat en la companyia “VIPCO”), així com el valor històric-cultural de les video nasties 
originals (detalladament, revisant els muntatges de les diferents versions minut a minut i 
copsant-ne la variacions) i el seu estatus reconstituït dins la subcultura britànica centrada 
en el col·leccionisme del vídeo de terror (Egan, 2012).                   
 
Des del vessant de la crítica especialitzada, el fenomen està motivant una multiplicitat de 
publicacions culturals obra d'experts en la temàtica, ja siguin digitals com portals temàtics 
sobre les cassets nasties i el cinema de terror, o bé impreses, com edicions limitades de 
volums per a col·leccionistes (The art of the Nasty; Shock!Horror!) que compendien i des-
glossen tot aquell icònic material promocional de l'època vedat pel VPRC. Alguns exem-
ples de webs britànics de referència escrits per crítics i periodistes culturals són “Melon 
Farmers”²⁷ (focalitzada en la censura cinematogràfica patida en el seu país) o l'edició digi-
tal de la mencionada revista “The Dark Side”, que dediquen segments amb molt pes espe-
cífic al fenomen nasty recopilant valuosa informació sobre el mateix, incloent entrevistes 
amb responsables del BBFC durant els anys vuitanta, noranta i fins al principi del dos mil, 
i examinant en profunditat un per un tots els films implicats en el mateix, així com les cir-
cumstàncies, detalls i conseqüències del seu enllistament.

Primerament estigueren disponibles per al públic mitjans com el Betamax, el VHS i d'al-
tres suports secundaris, i posteriorment el DVD, el Blu-ray (les vendes dels quals es tro-
ben en plena davallada per factors com la pirateria) i Internet. Tot aquests recursos tenen 
en comú que afavoreixen dos aspectes que són claus en l'aproximació contemporània al 
cinema de culte: la possibilitat de la repetició, és a dir, de dur a terme reiterats visionats 
d'una mateixa obra, i l'oportunitat de l'intercanvi (Fez et al., 2012, p.170). Respecte a 
aquest últim, representa una transferència d'arxius entre usuaris recíproca, lliure i gratuïta,
ja sigui a través de pàgines de descàrrega directa d'arxius, de software P2P (peer-to-peer,
com eMule o Torrent), o d'altres sistemes dependents d'Internet. Les diverses mesures 
d'índole judicial, legislativa, política i policial implantades per a criminalitzar i judicialitzar 
les videocassets nasties (i per a constrènyer el mercat del vídeo en favor dels productes 
estandarditzats de les majors) estimularen la curiositat i el desig d'aconseguir allò prohibit,
transgressor, entre sectors de la població eminentment joves i adscrits a la classe treba-
lladora (Egan, 2012, p.260). Per tant, si la persecució de les nasties entranya quelcom mí-
nimament positiu, això resideix en que contribuí a forjar una generació nasty de videòfils 
que han crescut i madurat sota l'ombra de la prohibició i la censura sobre l'audiovisual, i 
actualment molts d'ells han consagrat part de la seva creativitat o treball al fenomen, com 

²⁶ Encunyada el 1903, aquesta paraula d'origen anglès (“Fan Kingdom” o "the realm of avid enthu-
siasts") es refereix al conjunt d'aficionats a algun passatemps, persona o fenomen en particular. 

²⁷ Els seus artífexs el començaren com a afeccionats el 1996 i s'ha convertit en una referència en-
ciclopèdica, i això assenyala com Internet i la digitalització poden difuminar els límits entre l'òrbita 
amateur i la professional. 
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els directors anglesos Christopher Smith i Jake West (aquest, a banda de realitzar films de
gènere, és director i coproductor dels dos documentals de referència que s'han concebut 
sobre l'àmbit nasty -veure Documentació audiovisual-) o les acadèmiques Kate Egan i 
Sian Barber (figures clau per a entendre la revaloració del fenomen en l'esfera università-
ria més jove i la revaluació acadèmica dels films considerats prèviament com a exploits 
que ha tingut lloc durant la present dècada -veure Annexos-), entre d'altres, tots ells molt 
marcats per les nasties des de la seva (pre)adolescència, i que amb el resultat de la seva 
productivitat han potenciat la legitimació cultural de les estigmatitzades video nasties. 

El canvi recíproc de vídeos nasties i arxius relacionats entre usuaris afeccionats a l'uni-
vers nasty (tot i que no necessàriament tenen perquè ser elements consolidats d'aquestes
comunitats especialitzades) i el procés de cerca d'aquests encara preserva el seu estatus 
romàntic d'activitat fora de la llei, el que enllaça perfectament amb l'esperit antisistema, in-
dependent, del fenomen de culte (Fez et al., 2012, p.171), tot i que pel que fa a la seva re-
cepció, si les pel·lícules nasties a l'època eren percebudes pels seus seguidors com a   
contraculturals, avantguardistes, desviades o simples acumulacions de disbarats, avui es 
parteix d'un predomini de la distància irònica en uns consumidors de ficció amb paladars 
cada cop més sofisticats (Fez et al., 2012, p.158).

En l'actualitat, un ampli nombre de les setanta-dues cintes nasties són reivindicades com 
a films de culte per la seva singularitat, influència i/o qualitat històrica, i per tant les comu-
nitats estructurades entorn dels films nasties convergeixen i fins i tot es superposen amb 
les pròpies dels films de culte. L'emergència del nou mitjà, Internet, ha estat essencial per 
a organitzar i impulsar aquest “cult interest” (Egan, 2011, p.31). En aquest sentit, des del 
final dels noranta han proliferat sites especialitzats en un únic títol nasty realitzats i admi-
nistrats per afeccionats: la pàgina web britànica més complerta dedicada monotemàtica-
ment a una cinta nasty és “Book of the dead” (títol que Raimi atorgà a la seva cinta en un 
primer moment), que consagra un espai molt important de la mateixa a la seva ineludible 
vinculació amb el món nasty. Es tracta del web més complert sobre la pel·lícula després 
de “Deadites Online”, font d'informació també elaborada i actualitzada per fans, en aquest 
cas estatunidencs.

Cal destacar que els suports digitals de caràcter òptic i demés mitjans d'emmagatzematge
i gravació exacerben notablement les ja al·ludides possibilitats de la imatge videogràfica 
de consum domèstic (tan temuda per la censura pels suposats efectes negatius de repro-
duir repetidament escenes violentes o sexuals en vídeo, i especialment perquè els menors
poden visionar-les amb major facilitat) perquè, a diferència dels formats magnètics i/o ana-
lògics, habiliten l'accés directe, el que significa que un usuari pot saltar a qualsevol punt 
d'un disc molt ràpidament i fer irrellevant allò tan transcendent per al BBFC, el context jus-
tificatiu, categòric per a poder arribar a redimir certes seqüències. En comparació, el VHS 
i demés mitjans magnètics requerien els tediosos rebobinats o avançaments ràpids per a 
assolir punts específics (Mathijs et al., 2008).
 
Un format híbrid com el Laserdisc (el primer suport òptic domèstic, que presentava una 
major qualitat i durabilitat que el formats magnètics), en la mesura que l'àudio és digital i la
imatge analògica, prengué una significació notable per a la comunitat nasty al llarg de la 
dècada dels noranta perquè fou el primer mitjà que va permetre incorporar extres, tan pre-
uats per als col·leccionistes (encara que aquests fossin menors en les primeres etapes), i 
també fou precursor en l'accés aleatori i per capítols als continguts del disc. Com que les 
versions britàniques dels films reeditats estaven força censurades, el mercat d'importació 
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de videodiscs estigué força actiu degut a que es comerciava amb productes sense talls, 
originaris sobretot del Japó, on el suport estava plenament integrat, i dels EUA. Amb tot, el
videodisc tingué una repercussió minoritària a Gran Bretanya, ja que només era apte per 
als col·leccionistes que a l'època tenien força poder adquisitiu (és a dir, una minoria dins 
els aficionats nasties). 

L'opció de rescatar obres nasties gràcies a programes de descàrrega i blogs altament 
segmentats ha inspirat les estratègies comercials de molts segells especialitzats (Fez et 
al., 2012, p.158), que han substituït o, com a mínim, han construït alternatives als cinemes
de repertori i sales alternatives. Un cas paradigmàtic és el simbolitzat per la distribuïdora 
britànica Arrow Video, una de les que més despunta en el nínxol del cinema de gènere i 
de sèrie B, i que disposa en el seu site d'una secció consagrada a les video nasties (òbvi-
ament en format DVD/Blu-ray). Curiosament, entre la mitja dotzena de títols enclosos en 
la mateixa, es troba encabida The Hills Have Eyes, la qual mai va ésser una videocinta 
nasty. És remarcable com el significat dels dos mots video nasty, sobretot amb l'entrada 
en el segle XXI, ha esdevingut una folgada etiqueta comercial que, inclús quan els agents 
suposadament més autoritzats del mercat l'empren, sovint la confonen i/o utilitzen amb la 
mateixa falta de rigor que aquells encunyadors originaris del concepte. La vindicació del 
format físic en una era marcada per la pirateria i les còpies digitals s'ha hagut de recolzar 
sobre els nínxols de mercat, en el quals els continguts extres esdevenen centrals. Aquests
estan conformats per materials extratextuals com documentals que cobreixen totes les fa-
ses de la producció i el seu impacte i legat (en alguns casos específics sobre el fenomen 
nasty i produïts distintament per al mercat britànic, com en el cas de The Evil Dead i l'edi-
ció especial que Anchor Bay UK comercialitzà el 2002 -Egan, 2011-), entrevistes amb 
membres de l'equip tècnic / artístic, i amb historiadors i crítics, “Making of” elaborats a 
l'època de producció, múltiples pistes amb audiocomentaris, llibrets escrits per especialis-
tes, preses alternatives i seqüències eliminades, muntatges amb el metratge íntegre (un 
extra especialment interessant per als col·leccionistes de nasties, a fi de posseir el metrat-
ge que el BBFC impedí visionar a l'època) i d'altra documentació gràfica i promocional del 
film (reculls de tràilers, de fotografies, campanyes publicitàries de cada mercat, rodes de 
premsa, presentació en festivals, reportatges sobre la restauració o remasterització, si 
s'escau, entre molts d'altres). Tot aquest contingut també ha de ser avaluat, aprovat i qua-
lificat pel BBFC, que des de febrer de 2001 valora individualment cada component d'un 
producte videogràfic.

La recomercialització de video nasties com a productes “retro” implica, a banda d'una 
oportunitat per a avaluar-les des d'una òptica renovada, actual, la seva legitimació comer-
cial contemporània (Egan, 2012, p.191) com a artefactes amb un valor històric que trans-
cendeix la mera etiqueta promocional. Per exemple, la reedició en DVD de The Boogey-
man (Satanás, el reflejo del mal, 1980) que la renascuda VIPCO llançà l'any 2000, pre-
senta una caràtula que reserva un espai de privilegi per a proclamar banned since 1982 
(en realitat, la cinta fou retirada l'octubre de 1983) as a “nasty” [but] is at last presented 
uncut!! És a dir, s'empra una distintiva estratègia comercial (consistent en realçar) la signi-
ficança històrica (d'aquest títol) a través de l'ús de la data en què va ser vedat (Egan, 
2012, p.194), i també s'exalça que es tracta d'una versió sense censura i remasteritzada 
digitalment. Un altre dels vessants ineludibles d'aquest fenomen, i que subratlla l'assimila-
ció del concepte com a pur producte de consum, és el comerç d'articles de marxandatge 
(samarretes, pins, pòsters, entre molts d'altres) que utilitzen el terme com a al·licient co-
mercial, disponibles tant en tendes físiques com mitjançant la Xarxa, i venuts sobretot en-
tre aficionats anglosaxons.               
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Tot i que el concepte nasty és, de forma indenegable, profundament britànic i inherent a 
l'estat illenc, Internet i les xarxes interconnectades que aquesta promou l'han propulsat 
molt més enllà de les seves fronteres, encara que la seva exportació als EUA ja tingué lloc
al final dels anys vuitanta (com a terme genèric per a anomenar els films ultraviolents), tal 
com demostra la seva menció en alguns programes televisius dels acreditats crítics cine-
matogràfics Roger Ebert i Gene Siskel. Un exponent valuós d'aquesta proliferació arreu 
del món és el paradigmàtic web Movie-Censorship, creat i gestionat per un ciutadà austrí-
ac, que destina diverses seccions a estudiar profusament les nombroses edicions video-
gràfiques de les videocassets nasties, i que a més a més ha eixamplat la seva recerca a 
d'altres disciplines artístiques, com els còmics, la música o els videojocs. Això suggereix 
que el fenomen s'integra, de forma coherent, en un context cultural que cobra gradual-
ment unes dimensions més globals i tecnificades (Egan, 2012). 
      
Figura 15: caràtula frontal de la darrera edició (novembre de 2016) de The Driller Killer, 
composta per dos discs (Blu-ray i DVD) i llançada per l'anglesa Arrow Video. Presenta un 
disseny nou, i està fornida amb una dotzena de continguts suplementaris, en els quals 
destaquen documentals i assajos visuals produïts específicament en què ha participat el 
propi director Abel Ferrara. Aquesta profusió de documentació addicional recalca la forta 
significació simbòlica del film en l'Anglaterra prohibicionista dels anys vuitanta, i el (re)con-
textualitza de producte d'exploitation barata a sofisticat artefacte art-house punk, òpera 
prima (fora dels circuits pornogràfics) d'un dels directors que han obtingut major ressò 
dins la seva dilatada trajectòria en el cinema independent estatunidenc. La imatge és res-
ponsabilitat dels creatius “Twins of Evil” (treballen assíduament per a Arrow), que aposten 
per una il·lustració pròpia de la coberta d'un comic-book, menys truculenta que la caràtula 
de l'edició original. El film no compta amb cap censura i està qualificat pel BBFC, per des-
comptat, amb la certificació “18” (tot i no aparèixer els preceptius segells per tractar-se 
d'una novetat molt recent i no ésser el disseny definitiu que pot trobar el consumidor als 
establiments físics o virtuals).  

Figura 16: la present edició compte amb els mateixos continguts que els de la figura 15, 
també està comercialitzada per Arrow (i en les mateixes dates), i per tant se li ha concedit 
un idèntic certificat de qualificació. L'òbvia diferència és que la caràtula reprodueix la ma-
teixa imatge fotogràfica que la de la perseguida edició nasty de VIPCO, que és la que ori-
ginà el fenomen de les cintes nasties per les queixes que rebé la mateixa, no el contingut 
del film pròpiament dit, i que acabaren provocant que fos una de les primeres nasties pro-
cessades (respectivament, per les jurisdiccions locals l'agost de 1982 i per la Fiscalia el 
juliol de 1983, i fins el 2002 no fou reeditada sense talls). Com que el VPRC es manté vi-
gent, molt probablement només podrà ser distribuïda per Internet i no de manera física, 
pel que aquest comitè denomina “excés de sang vessada, detalls de violència, especial-
ment en les armes reals, contemporànies”. És un disseny efectiu (sintetitza els quatre mo-
tors del film, una trepadora, sang, violència i dolor -Egan, 2012, p.54-) i que apel·la clara-
ment a la nostàlgia per l'època del principi dels vuitanta, quan moltes de les caràtules de 
les nasties (i per extensió de les cassets de terror) mostraven una sola imatge impactant 
extreta del film, concretament d'un instant en què la violència estava tenint lloc (o el mo-
ment previ o o immediatament posterior a l'esclat d'aquesta). La conjuminació del caracte-
rístic tagline i de l'escabrosa caràtula visualment i textualment fan literal el títol del film 
(Egan, 2012, p.52). Aquest estil gràfic de promoció basat en una única i xocant fotografia 
actualment s'ha bandejat de manera força generalitzada en els mercats de DVD/Blu-Ray, 
exceptuant els llançaments de caire nostàlgic i usualment limitats (tirades d'uns pocs mi-
lers d'unitats) que recuperen cobertes antigues, com en aquest cas.                              
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Figura 15
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Figura 16
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10. Conclusions

El Regne Unit, al principi de la dècada dels anys vuitanta, experimentà el boom del vídeo 
domèstic, la resposta governamental al qual consistí en implantar, a mitjan de la dècada, 
un nou marc regulador molt restringent, la llei VRA 1984 (i les posteriors esmenes 
d'aquesta i d'altres modificacions de la legislació), que delegava en el septuagenari òrgan 
censor cinematogràfic, el BBFC, la funció de qualificar i censurar els llançaments video-
gràfics comercials. Això posa de relleu que un nou producte de consum (com eren, en 
aquell moment històric, el conjunt de sistemes videogràfics domèstics comercialitzats i les 
seves respectives cintes preenregistrades), aliè a una cultura determinada, té propensió a 
ser econòmica i culturalment redefinit per aquesta societat complexa en la qual es llança, 
a fi de procurar jerarquitzar-lo i regular-lo com un article mercantilitzat més dins del siste-
ma econòmic de l'estat capitalista, controlat majoritàriament per companyies multinacio-
nals. 

Les video nasties són una sèrie de films desiguals (pràcticament tots de producció no bri-
tànica) distribuïts per petites empreses locals en format videogràfic, demonitzats des de 
l'inici dels anys vuitanta per la premsa conservadora i pels grups de pressió retrògrads, i 
perseguits judicialment per les autoritats competents per la seva violència i/o sexe explí-
cits, en els quals els elements d'horror, presentats en formes i textures molt diversificades,
són hegemònics. Dins de l'ampli succés del mercat dels magnetoscopis domèstics (enca-
ra sense regular) com a entreteniment barat i popular, els vídeos del gènere de terror ob-
tingueren una forta acceptació entre la deprimida classe obrera, que anhelava cercar una 
forma d'evasió econòmica i altament accessible, forjant així un grupuscle molt actiu d'afec-
cionats a l'horror en un moment de transició per a aquest, quan les tendències vinculades 
a l'”American Gothic” entraven en declivitat i emergien corrents multigenèrics, caracterit-
zats per la conjuminació de motius i tons dispars, que rebien la confiança del capital de 
Hollywood. Segons l'autor Martin Barker, els aficionats que envigoriren el fenomen nasty 
eren joves de sexe masculí integrants de la classe treballadora. En aquest sentit, fora in-
teressant per raons d'aprofundiment social, estadístic i poblacional, efectuar una recerca 
rigorosa a fi d'explorar si efectivament és aquest el segment demogràfic preponderant en-
tre els fans històrics de les video nasties, tot i que la sorprenentment limitada disponibilitat 
de materials històrics dificulta força una avaluació exhaustiva. El que és incontrovertible 
és que la comunitat autoorganitzada de fans i col·leccionistes de l'horror que es confegí a 
partir de l'aprovació de la VRA, reconvertida, revifada i actualitzada per les noves tecnolo-
gies a partir de la darreria dels anys noranta, desafià en el moment de la seva formació 
espontània a la regulació estatal i a d'altres restriccions censores i, d'aquesta manera, pot 
ésser interpretada com un repte a les idees prevalents d'identitat cultural nacional i les tra-
dicions vinclades a aquesta. Tot això dota a aquesta comunitat de significació cultural (els 
membres del col·lectiu són constructors d'un discurs cultural específic), tal com acrediten 
la multitud de productes (comercials o no) i activitats que segueixen conreant, promovent i
debatent, d'una forma o altra, el fenomen nasty i els seus efectes en la societat de con-
sum actual, fet que evidencia la seva legitimació cultural, acadèmica i econòmica en el 
present.

En el subapartat 1.3, entre d'altres, he comentat com l'experiència col·lectiva que repre-
senta l'exhibició en sales de projecció, per tant corresponents a l'esfera pública, es tras-
llada amb el vídeo de consum domèstic a la privada, habilitant-se així la probable pèrdua 
del control sobre qui i com es consumeixen les imatges. Les possibilitats de reproducció 
il·limitada de la imatge videogràfica (congelació del frame per a recrear-se, per a observar 
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els detalls o defectes, lectura repetida -endavant i endarrere- d'una seqüència determina-
da, alteració de les velocitats de reproducció -ràpid, ultraràpid, lent, ultralent-) conformen 
l'argument que el BBFC empra com a descàrrec per a aplicar una superior severitat en la 
censura videogràfica, però això es desmunta des de la seva base quan constates amb la 
reiteració seqüenciada de determinades imatges d'impacte (per exemple, el tall d'un ull 
amb una fulla d'afaitar, enquadrat en primeríssim primer pla, a la purulenta nasty Lo 
squartatore di New York -El destripador de Nueva York / The New York ripper, 1982-, diri-
gida per Lucio Fulci) que no són més que trucatges o efectes de maquillatge resolts de 
manera més o menys realista o afortunada, restant-se així gran part de la seva capacitat 
de torbació, i descobrint-se com a l'artifici que és l'art cinematogràfic, sigui quin sigui el 
format o suport que prengui. 
 
En el subapartat 3.2 i en l'apartat 9 he analitzat com ha tingut lloc una recategorització cul-
tural i comercial del terme video nasty en funció de quins col·lectius se l'han apropiat al 
llarg del temps, partint dels periodistes de diaris sensacionalistes al principi dels anys vui-
tanta fins els distribuïdors audiovisuals i col·leccionistes globalitzats actuals, passant pels 
juristes que el dotaren de significat legal a mitjan de l'esmentat decenni.

A l'apartat 9, a més, també he consignat com la forta implantació d'Internet, que ha univer-
salitzat el fenomen cultural nasty, i els canvis experimentats en els valors dels habitants 
de la societat britànica, més heterogenis i pluralitzats, han resituat la censura com a quel-
com parcialment anacrònic, si bé la precitada ampliació competencial del BBFC a la Xar-
xa, encara fragmentària però previsiblement eixampladissa, ha problematitzat aquesta li-
beralització de l'assumpte.                

Considero que seria sa i productiu des d'una òptica social i econòmica impulsar un progra-
ma de reformes (també a Irlanda) de l'aparell censor per a desmantellar-lo internament, a 
fi de normalitzar i equiparar el panorama audiovisual britànic amb el de la resta d'estats 
europeus, una alternativa que cap govern (i ja han estat al poder tres partits de distint sig-
ne des de la legislació de la VRA) s'ha atrevit a implementar en més de tres dècades, pos-
siblement per una decisiva manca de voluntat. Les mesures instituïdes per la trentenària 
llei han demostrat ser contraproduents i ineficaces, sobre la base que han conduit a diver-
ses generacions a rebre una dieta audiovisual empobrida i coercitiva (impel·lides a recór-
rer i a engrossir el mercat negre), que ha desembocat en l'articulació d'una rica i ramifica-
da subcultura on les video nasties posseeixen un considerable pes específic. D'altra ban-
da, no existeix cap prova concloent (els estudis acadèmics al respecte no són irrefutables 
o bé estan mediatitzats per foscos interessos) que pugui relacionar directament la comis-
sió de delictes amb el consum d'imatges violentes, i consegüentment és il·lícit esgrimir 
aquest argument com a justificació per a mantenir la norma. No obstant, si la intenció dels 
poders fàctics era estrènyer el mercat videogràfic i potenciar la influència de les multinaci-
onals, no es pot negar que la VRA ha acomplert aquestes expectatives, sempre amb la 
connivència dels grans distribuïdors. Encara que es desactivés la VRA el BBFC, que so-
vint ha cedit a les pressions mediàtiques, governamentals i d'altra condició per a poder 
subsistir (amb excepcions comptades com el cas de Crash, detallat al subapartat 7.2), po-
dria seguir operatiu com a mer òrgan de qualificació videogràfica i cinematogràfica, volun-
tari per als distribuïdors que desitgessin acollir-se al sistema de qualificació, i consultiu, ja 
que és indubtable que la seva tasca pot representar una eina útil per als consumidors, es-
pecialment aquells amb fills de curta edat. També hauria d'estar a l'agenda dels reformis-
tes abolir la potestat dels governs locals per a censurar, rebutjar o aprovar l'exhibició de 
films, perquè és un anacronisme inacceptable en la present etapa que els poders munici-
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pals conservin aquesta competència (és l'única disciplina artística en què aquesta prerro-
gativa perdura), quan s'han de cenyir a la significativa labor d'administració local que els 
pertoca.

La legislació britànica respecte a l'audiovisual s'ha endurit encara més a partir de la dèca-
da passada, tal com proven fets com que, a partir de 2003, el delicte per distribuir o exhi-
bir imatges d'adolescents despullats s'ha modificat dels menors de divuit anys als de setze
(en el moment en què aquestes fossin enregistrades), i això impedeix la certificació total o 
parcial de certes cintes nasties, diverses de les quals responsabilitat del prolífic Jesús 
Franco. Un altre indici inequívoc d'aquest retrocés és que darrerament s'ha paralitzat l'en-
tera legalització de la llista nasty, i predominantment no per carència d'al·licients comerci-
als entre els distribuïdors: es manté la interdicció total sobre títols força cobejats com L'ul-
tima orgia del III Reich (La última orgía de la Gestapo/The Gestapo's Last Orgy, 1977) o la
ja referenciada Fight for your life, entre d'altres; i la majoria dels aprovats teòricament no-
més poden ser consumits per majors d'edat en versions censurades. El Brexit (referendat 
el juny de 2016), amb tota la incertesa que genera, no augura expectatives democratitza-
dores en aquest sentit, ans al contrari: podria intensificar els criteris conservadors, marca-
dament insulars i de tarannà victorià. Tot i aquestes inquietuds de regressió, prou justifica-
des, és ben cert que la UE ha permès que la VRA, de dubtós encaix legal en la normativa 
comunitària, es mantingués vigent tots aquests anys en la seva pràctica integritat i, en 
conseqüència, es pot considerar que les autoritats de la Unió han estat permissives amb 
els tics autoritaris del Regne Unit, i no pas tant amb els d'altres membres amb una trajec-
tòria comunitària i amb un pes politicoeconòmic decididament menors, com les centreeu-
ropees Polònia i Hongria.
 
Cal tenir present que les videocintes nasties ni tan sols eren les produccions amb més 
gore disponibles al mercat britànic, però sí les que presentaven, per motius d'atractiu co-
mercial, les caràtules més cridaneres; això derivaria en la sanció, el 1988, del vigent comi-
tè d'autocensura VPRC (subapartats 6.1, 6.2 i 6.3), recalcant el relleu que es dona medià-
tica i socialment a la imatge dels productes videogràfics en l'era de la cultura de la imatge.
Aquesta certa aleatorietat en la configuració de la llista elaborada per la Fiscalia emfasitza
que les cintes d'horror esdevingueren instrumentalitzades pel govern tory (tal com he sub-
ratllat als apartats 5 i 7), que les elevà a un pretext on concentrar el focus mediàtic i social 
a fi d'allunyar l'atenció de les nombroses contradiccions de caire socioeconòmic de la so-
cietat britànica durant la dècada dels vuitanta i de la major part dels noranta, estratègia 
que se saldà amb indenegable succés, com atesten les successives victòries electorals 
del Partit Conservador fins a la desfeta de 1997. Com argumenta de forma clarivident 
Martin Barker al començament del documental Draconian Days, si les veus crítiques de 
què disposa la societat britànica no donen la importància que es mereix a la història, esta-
ran permetent que els mitjans de comunicació de masses d'arrel sensacionalista, tan influ-
ents sobretot a Anglaterra, les entitats tradicionalistes, i els estaments polítics i jurídics pu-
guin orquestrar una altra onada de Moral Panic que patirien les generacions futures, tal 
com ja succeí al país prèviament a l'emersió del vídeo domèstic amb, per exemple, els cò-
mics de terror al llarg dels anys cinquanta, no per casualitat també satanitzats per “obs-
cens” pels moviments ideològics contraris al canvi social per tractar-se d'importacions es-
trangeres (dels EUA). En definitiva, el fenomen de les video nasties, que impactà conside-
rablement la societat britànica fins el punt d'assimilar-se en la seva psique col·lectiva, mo-
tivà l'establiment d'una fèrria regulació videogràfica encara vigent transcorreguts més de 
trenta anys, fet que emfatitza com les elits de l'estat britànic segueixen regint-se per la in-
clinació paternalista a subestimar els seus conciutadans adults (especialment les classes 
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populars) com a excessivament immadurs o directament com a desequilibrats mentals 
com per a poder accedir lliurement als productes audiovisuals d'entreteniment que consu-
meixen. Tot això és clarament simptomàtic de com els legisladors i els sectors que els 
sostenen parteixen de postures arrelades en un ranci conservadorisme polític i en una ar-
caica pretensió de control social impropis d'una democràcia parlamentària consolidada, in-
dependentment de quin partit ocupi el poder executiu.
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12. Annexos

12.1. Breu qüestionari a Sian Barber

La comunicació amb la doctora Sian Barber, experta en censura sobre la indústria audiovi-
sual britànica (veure referents teòrics al subapartat 1.4), fou establerta per correu electrò-
nic, i les respostes es remeteren el 19 de desembre de 2016.

-En la teva opinió, el BBFC va ser, especialment durant l'època Ferman, una institu-
ció amb una actitud paternalista cap a les audiències? Això sembla, potser, una ma-
nera de dir a la gent com ha de pensar o sentir sobre qüestions determinades.

S.B.: Crec que, definitivament, això es va donar. Ferman va heretar un BBFC (1975) que 
havia lluitat al llarg de l’inici de la dècada de 1970 amb el canvi dels patrons respecte als 
gustos i a la permissibilitat. La censura va ser un tema molt calent en aquests anys i es va
incrementar l’escrutini sobre el BBFC. Ferman estava disposat a rehabilitar el BBFC i allu-
nyar-se del paternalisme que aquest desprenia, però si ens fixem en les seves decisions, 
encara hi ha un gran element de 'sabem el que és millor per a vostè´. També va fer un 
gran nombre d’entrevistes on es va esforçar a justificar les decisions preses pel BBFC i la 
responsabilitat que tenia l’organització amb el públic per a prendre la 'decisió correcta'. 
Això va continuar a la dècada de 1980 amb els debats sobre el límit entre les qualificaci-
ons “15”/”18” i la protecció dels nens / adolescents respecte al material no considerat 
"adequat" per a aquests (segons el parer del BBFC).

Des d’un punt de vista més general, el BBFC ha estat sempre una organització paternalis-
ta, i molts segueixen considerant que les seves accions i la seva pròpia existència signifi-
quen que s'està tractant constantment de prendre decisions sobre què i què no és apropi-
at per al públic.

-Quins són els temes específics que, des del teu punt de vista, més molesten al 
BBFC o provoquen que aquest introdueixi més retallades en les pel·lícules, i quina 
és la raó causant que, en general, l'aplicació de les regulacions al vídeo / DVD / Blu- 
ray sigui més severa que la qualificació per a sales de cinema?

S.B.: Aquesta és una resposta difícil. En general, la violència sexual i la violència extrema 
són els temes més polèmics per al BBFC des d'un punt de la regulació, però el públic so-
vint té preocupacions diferents. Aquestes poden consistir en paraulotes, llenguatge racista
o mal comportament (especialment quan apareix en pel·lícules aptes per al públic més jo-
ve). Amb freqüència, el problema és el context. Si vas a veure una pel·lícula policíaca 
qualificada “18”, esperes trobar violència, llenguatge malsonant i acció. Si vas a veure una
pel·lícula de fantasia qualificada “15” , què esperes veure en aquest cas? Si la violència 
és generada per “CGI” (“Computer Generated Images”, “Imatges Generades per Ordina-
dor”) es fa menys gràfica?

Sovint, el BBFC pren decisions sobre el comportament sexual -per exemple, BDSM,²⁸ se-
xualitat femenina, fantasia homoeròtica, plaer, etc., etc., etc!- amb el qual molts membres 

²⁸ “Bondage i Disciplina, Dominació i Submissió, Sadisme i Masoquisme”: sèrie de pràctiques i afi-
cions sexuals vinculades al que es denomina sexualitat extrema.
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de l'audiència poden estar en desacord. De manera freqüent, els realitzadors han d'argu-
mentar que aquestes pràctiques no són desviades sinó més aviat part d'un comportament
sexual "normal". Això enllaça amb la teva pregunta sobre el paternalisme, el BBFC actua 
per a protegir allò "normal", però què és normal??? El que una persona considera un 
comportament sexual desviat, una altra el pot considerar normal i acceptable. Freqüent-
ment, la diferència resideix en com els temes es tracten a la pantalla i si la pel·lícula és 
considerada com a cinema independent, “blockbuster” de gran pressupost, film dirigit al 
gran públic, exhibit en un festival, estrenat online, etc. A qui va dirigit?

El tema del tractament (dels films) hauria d'incloure, també, com són rodades les seqüèn-
cies i com s'enfoquen les temàtiques? És de bon gust i artístic o d'explotació? Està conce-
but seriosament o per a divertir-se? Tot això ho té en compte (el BBFC) quan s'examina 
una pel·lícula. Si això hauria de ser així o no, és una qüestió diferent...!

-Moltes gràcies per les teves respostes, Sian.

S.B.: Gràcies a tu.

12.2. Breu qüestionari a Kate Egan

La comunicació amb la doctora Kate Egan, especialista en el fenomen de les video nas-
ties (veure referents teòrics al subapartat 1.4), també fou endegada per correu electrònic, i
les respostes es facilitaren el 29 de desembre de 2016.

-Quines són les raons per les quals consideres que el BBFC aplica un major nom-
bre de retallades de censura sobre els llançaments de vídeo domèstic que en els 
mateixos títols exhibits als cinemes comercials?

K.E.: En la meva opinió, això es deriva principalment dels debats públics sobre les pel·lí-
cules que es veuen a la llar (amb la preocupació que els nens puguin tenir accés, en 
aquesta, a pel·lícules certificades per a espectadors adults). Aquest tema va ser al centre 
del pànic mediàtic a l'entorn de les “video nasties” entre primers i mitjan de la dècada de 
1980 al Regne Unit.

-Si us plau, pots destacar breument un títol concret de la llista de video nasties que 
consideris valuós o representatiu per alguna raó?

K.E.: És difícil per a mi proposar un títol que sigui representatiu de la llista de "nasties", ja 
que un aspecte clau d'aquesta llista és que els títols eren, al meu entendre, un grup arbi-
trari de pel·lícules d'una varietat de tradicions de l'horror i l'explotació posteriors a 1960, 
d'origen europeu i nord-americà. Potser el principal que els uneix és que van ser comerci-
alitzats utilitzant imatges o títols sensacionalistes, o estratègies de màrqueting  sensacio-
nalistes. En aquest sentit, “The Driller Killer” és representatiu d'aquestes tendències en 
termes de l'impacte de la seva campanya de màrqueting sensacionalista al Regne Unit. 
La imatge de la portada d'aquest vídeo al Regne Unit es manté al moment present, en 
molts sentits, com un emblema de la imatge pública dels vídeos d'horror.

-Moltes gràcies per la teva atenció, Kate.

K.E.: De res, i molta sort amb el teu projecte.
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