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Aquesta investigació es desenvolupa en forma d’assaig estètic. El 
projecte gira entorn quatre fenòmens específics que es donen a 
internet: el Clickbait, el Nightcore, els r/ShittyMobileGameAds 
i els Speedruns. Cadascuna d’aquestes manifestacions és, al seu 
torn, convertida en una estètica, per mitjà de l’anàlisi i la traduc-
ció dels seus trets distintius. En primer lloc es determina, doncs, 
les raons i les emocions estilístiques de cadascun, considerant, el 
punt de partida d’aquesta constel·lació que tots quatre compar-
teixen: la presència en la superfície digital i la condició veloç sobre 
la qual es construeixen.
A partir d’aquest procés d’anàlisi, s’emprèn una deriva per cada 
una de les estètiques que aquests moviments despleguen de ma-
nera involuntària, i es navega per diferents qüestions temàtiques, 
elaborant, així, un fil discursiu íntegre sobre l’aspecte, el funcio-
nament i la configuració del consum.
Finalment, i en paral·lel a l’estudi, sorgeixen un conjunt d’aproxi-
macions formals que recolzen l’escriptura i donen cos a la 
investigació. Aquestes peces, que incorporen les característiques 
determinants de cada fenomen, permeten arribar a una compren-
sió i una reflexió sobre aquestes estètiques des d’una perspectiva 
que excedeix un apropament merament teòric i que les fa
transitar entre la dimensió digital i l’analògica.

Esta investigación se desarrolla en forma de ensayo estético. El proyec-
to gira en torno cuatro fenómenos específicos que se dan en internet: el clic-
kbait, el Nightcore, los r/ShittyMobileGameAds y los Speedruns. Cada una 
de estas manifestaciones es, a su vez, convertida en una estética, mediante 
el análisis y la traducción de sus rasgos distintivos. En primer lugar se deter-
mina, pues, las razones y las emociones estilísticas de cada uno, consideran-
do, el punto de partida de esta constelación que los cuatro comparten: la pre-
sencia en la superficie digital y la condición veloz sobre la que se construyen. 
A partir de este proceso de análisis, se entabla una deriva por cada una de las 
estéticas que estos movimientos desenrollan de manera involuntaria, y se na-
vega por diferentes cuestiones temáticas, elaborando así un hilo discursivo ín-
tegro sobre el aspecto, el funcionamiento y la configuración del consumo. 
Finalmente, y en paralelo al estudio, surgen un conjunto de aproximaciones for-
males que apoyan la escritura y dan cuerpo a la investigación. Estas piezas, que 
incorporan las características determinantes de cada fenómeno, permiten llegar 
a una comprensión y reflexión sobre estas estéticas desde una perspectiva que 
excede al acercamiento meramente teórico y que las hace transitar entre la di-
mensión digital y la analógica.

This research is carried out in the form of an aesthetic essay. 
The project revolves around four specific phenomena that oc-
cur on the Internet: Clickbait, Nightcore, r/ShittyMobileGa-
meAds and Speedruns. Each of these manifestations is turned 
into an aesthetic through the analysis and translation of its 
distinctive features. First, the reasons and stylistic emotions 
of each one are determined, considering the starting point of 
this constellation that all four share: the presence on the di-
gital surface and the fast condition on which they are built. 
From this process of analysis, a drift is undertaken 
for each of the aesthetics that these movements in-
voluntarily deploy and navigates different thema-
tic issues, thus elaborating a discursive thread on the 
aspect, the operation, and the configuration of consumption. 
Finally, and in a parallel way on the study, a set of formal 
approaches emerge while support writing and embodied re-
search. These pieces, which incorporate the determining cha-
racteristics of each phenomenon, allow us to reach an unders-
tanding and reflection on these aesthetics from a perspective 
that goes beyond a purely theoretical approach and move them 
between the digital and the analog dimension.
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El text establert s’ha desenvolupat des dels paràmetres determi-
nants d’un text assagístic. La teorització esdevinguda en ell gira en-
torn	quatre	fenòmens	específics:	
el Clickbait, el Nightcore, els r/ShittyMobileGameAds i els Speedruns. 
L’exercici a dissertar es disposa en un esforç descriptiu d’aquests 
moviments a partir de l’estètica. Així doncs, estudiar les raons i les 
emocions estilístiques de cada una d’aquestes manifestacions. Cal 
introduir, també, que aquest és el mètode a través del qual ens sub-
mergim en cadascun dels medis a investigar. Tanmateix, cap dels 
fenòmens a analitzar neix amb intencions o propòsits estètics. L’in-
terès primer s’assenta aquí, en la recerca de patrons funcionals i 
compositius	 que	 permetin	 una	 aproximació	 precisa	 a	 la	 definició	
particular dels moviments des de l’estètica. 

Les quatre es despleguen de forma individual, però la selecció no és 
accidental i el desig és que funcionin de manera circular en el dis-
curs sencer del text. Totes, comparteixen entre elles qualitats en 
comú. 
El tret sobresortint que il·lustra aquesta efectivitat compartida és la 
superfície on existeixen: la realitat digital. Tant el seu origen com el 
seu creixement no es comprèn fora dels entorns virtualitzats. Un al-
tre factor clau que provoca aquest aplec és el caràcter veloç que s’hi 
detecta en la seva naturalesa. A partir d’una acció auto-accelerativa, 
cadascuna es propulsa a si mateixa en favor de la pretensió anhelada 
que persegueixen: accelerar els processos o les formes de consum. 

Partint d’aquestes dues característiques inicials, s’emprèn una 
deriva íntima on es navega per conceptes com l’acceleracionisme, el 
punk, l’imperatiu, la presència digital, l’apropiació o les estructures 
comunitàries, entre d’altres. És motivador emprendre el raonament 
d’idees d’aquesta magnitud des d’ambients d’aspecte minoritari i 
amb un ressò dins l’acadèmia reduït o inexistent. Altrament, convé 
destacar la perspectiva semàntica on s’instal·la cada fenomen. La 
distribució teòrica no s’agència a cap esfera del saber singular, al 
contrari, els medis corresponents són: una tècnica de posiciona-
ment en xarxes, el clickbait; un gènere musical, el nightcore; un mo-
del de videojocs i la seva publicitat relativa, els 
r/ShittyMobileGameAds; i un procediment precís adoptat a l’hora de 
performar el gameplay d’un joc, els speedruns.  

L’assaig pren dues posicions remarcables en el moment d’exposició 
de les matèries. Aquest fet ocorre per la idiosincràsia constituent 
de les estètiques, talment: la primera i la tercera -clickbait i 
r/shittymobilegameads-,	en	ser	fàcilment	identificables	per	mitjà	de	
la	distinció	figurativa,	es	troben	sovint	recolzades	en	imatges	que	
acompanyen el text; la segona i la quarta -nightcore i speedruns-, no 
obstant, en ser disciplines relacionades amb el so i l’acció, 
respectivament, el tracte redactat serà més dens ja que l’ús de 
representacions	gràfiques	que	acompanyin	l’escrit	es	fan	menys	
accessibles. La disposició resultant ha estat plantejada així, de 
manera no consecutiva, per facilitar el flux de la lectura.     
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A partir de la postura que em correspon, exposo a continuació, 
l’origen suscitant d’aquesta investigació. Així mateix, el desenvolu-
pament teòric-estètic de fenòmens amb els que directament m’hi 
relaciono o, des de l’interval recorregut, contemplo. 
Alguns es troben molt presents en mi, d’altres certament no tant, 
però m’atreuen durant la meva presència i desplaçament pels medis 
digitals. Tots m’encurioseixen. M’anima poder compartir el meu en-
tusiasme vers ells per iniciar un diàleg participatiu introduint-los a 
través d’un text acadèmic, atès que, durant el traçat indagatiu, m’he 
adonat que el seu testimoni en aquest tipus d’escrits és escàs o nul. 

També	aprofito	aquest	estadi	subjectiu	en	el	qual	m’ubico	ara,	per	
mencionar certes lectures que m’han servit de mirall referent o 
inspirador, malgrat que no apareixeran en la redacció de manera 
directa ni tampoc en la bibliografía, perquè no m’hi he recolzat es-
trictament en el moment teòric.
El primer, és el llibre Cíborgs, zombis y quimeras de VV.AA (diferents 
autors), per la seva estructura desplegada en capítols individuals 
que	conformen	una	narració	completa	en	l’harmonia	final	aconse-
guida entre tots. També, per apropar-me artistes, projectes o pen-
sadors que desconeixia. 
El segon és el Quosque Tandem de Jorge Oteiza pel seu caràcter pro-
pi i la personalitat que desprèn a l’hora de sintetitzar i formular una 
síntesi	complexa	de	relacions	que,	confio,	apareixen	de	l’experiència	
i del recorregut d’una vida sencera dedicada al pensament. Aplau-
deixo el desconcert i el vertigen que em provoca aproximar-me a 
entendre’l. 
Per últim, l’ Ensayo sobre la vida privada de Manuel García-Morente, 
perquè m’acompanya. 
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Metodologia 
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EL CLICKBAIT



00:00:20 00:00:21

La Viquipèdia diu: “el clickbait és un neologisme en 
anglès utilitzat de manera despectiva per descriure 
els continguts a Internet que apunten a generar 
ingressos publicitaris usant titulars i miniatures de 
maneres sensacionalistes i enganyoses per atreure la 
major proporció de clics possibles.”

Clickbait

Puntualització d’obertura

Les investigacions existents sobre aquesta pràctica a 
nivell acadèmic són estudis lingüístics i comunicatius 
enfocats en l’exercici periodístic i en els mitjans de 
comunicació. 
En aquest escrit, l’aproximació que es fa sobre el 
fenomen succeeix dins la plataforma de YouTube i es fa 
a través de l’estudi estètic.  
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Clickbait

Internet s’ha modelat a través dels anys com un ecosistema social 
immaterialment sensible, intangible però cada cop més perceptible 
en la naturalesa dels individus. L’habituació de les persones en ell, 
ha esdevingut, respectivament, una saturació del medi. 
La informació es desplaça progressivament i de manera frenètica 
en una acceleració contínua imparable que succeeix en un temps de 
producció inassolible capacitivament. Aquest deliri agitat provoca 
en l’escenari digital una permanent necessitat d’adaptació al pre-
sent, en contínua transformació, provocada per una constant noció 
de pugna entre medis, plataformes i usuaris. L’esforç dels quals té 
l’objectiu d’aconseguir la màxima exposició enfront els altres, un 
propòsit que s’obté des dels clics dels clients, que esdevenen visi-
tes,	la	nova	moneda	de	canvi.	Els	mètodes,	doncs,	s’han	transfigurat	
en models estratègics amb una pretensió coordinada que combina 
immediatesa urgent i profunditat temporal: l’ambició no és només 
assolir	el	màxim	de	persones,	sino	també,	mantenir	aquest	tràfic	el	
màxim de temps possible. 

La superfície digital és, doncs, inestablement progressiva, sempre 
endavant però mai en línia recta. Això provoca una contínua 
mutació de les vies estratègiques dels medis, que es troben en una 
lluita permanent per la viralitat a uns nivells de competència entre 
generadors	que	no	haviem	observat	mai	fins	l’època	digital	actual.	
En el context físic, tot el produït té una limitació d’abastiment es-
pacial causada per aquesta propietat tangible, en canvi, l’àrea digital 
existeix en un espai únic i global: Internet. 
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El	clickbait	és	un	terme	que	defineix	un	tipus	d’estratègia	que	
pretén dirigir l’usuari cap a un contingut concret mitjançant 
tècniques orientades a provocar la curiositat, amb la intenció 
de captar la major part de receptors el màxim de temps possi-
ble. Té una intenció monetària i actua en favor de la viralitat, a 
canvi, però, d’una mancança de verosimilitud i de precisió en 
el missatge. Opera a partir del títol i la miniatura, que són un 
element base a la plataforma YouTube, on es funciona a partir 
de la búsqueda mitjançant paraules o mots clau. 
Freqüentment, les imatges funcionen per si mateixes, així com 
el text, que també pot ser autònom, però habitualment la in-
tenció persuasiva es troba en la coherència, o la falta d’aquesta, 
entre les dues formes. 

El fenomen, doncs, observa a l’usuari com a subjecte consu-
midor en un entorn híper-competitiu i l’interpreta, en favor 
del seu propi interès, com a client en un entorn de permanent 
trànsit on els destinataris esdevenen números enfront dels 
cibermedis. A partir de l’oportunisme i del populisme, no per-
segueix la qualitat del producte a oferir, sinó la quantitat de 
persones que hi accedirà, el que provoca una devaluació 
general del valor del contingut que cada cop és menys precís, 
menys imparcial i menys exhaustiu.  
Com a receptors, en un mercat saturat d’estímuls, el clikbait 
ens direcciona i intervé en la nostra decisió. Existeix, doncs, 
abans del consum. Actua en l’acció anterior i anticipa el nostre 
desplaçament per la superfície digital. És la forma que pren el 
recorregut que fa l’usuari cap al producte. 

Clickbait

El cos dels productes, en aquest cas els vídeos, 
no són clickbait per si mateixos, el valor matèric 
de l’audiovisual es pot considerar més alt o men-
ys, però aquest fet no determina el seu caràcer 
estratègic. És la intenció del procediment em-
prat	per	accedir	al	receptor	qui	justifica	aquest	
comportament sistemàtic. El clickbait, doncs, 
mai existirà durant el consum. La seva forma, 
s’observa abans, com ja s’ha esmentat, i poste-
riorment després. 
Existeix	també	en	el	final,	perquè	és	quan	el	pro-
ducte s’ha dissipat i l’usuari que ha estat 
encaminat i mogut per la curiositat creada, es 
fa conscient de que durant aquest visionat no 
s’han respòs les preguntes primerament plante-
jades en el títol, o la visualització del metratge 
no ha superat les expectatives suposades. 
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La percepció és un procés intern que realitza el subjecte, a partir 
de l’interpretació de les sensacions adquirides des dels sentits, 
per	a	figurar	una	forma	de	la	realitat	que	està	interpretant.	És	
el desenvolupament constructiu que fa una persona de l’infor-
mació exterior que li arriba a través dels estímuls, a partir d’un 
procés de selecció, estructuració i interpretació. Aquest procés 
requereix d’una experiència prèvia que permeti a l’individu 
deduir i entendre l’assumpte esdevingut. Des d’aquesta vivència 
anterior, la persona es capaç de construir un esquema informa-
tiu del fet, i, així, poder contrastar l’estímul. 
La realització de qualsevol acció passa en primera instància pel 
procés de percepció, és l’inici de tres procediments en els que 
s’estructura un fet: percepció, decisió i execució. 
L’acció consecutiva és la determinació d’aquest procés de raona-
ment. Decidir és concluir una opció davant un seguit de posi-
bilitats, establir una direcció. L’elecció apunta a l’objecte, però, 
el	fi	de	la	decisió	no	pot	ser	aquest	cos	sino	el	fet	o	l’acció	cap	a	
aquest element. La concreció, doncs, sempre estarà expresada 
mitjançant una proposició. És l’aplicació del desig, la resolució 
de l’intenció. Tot i que succeix des de la subjectivitat, existeix 
sempre i només en el pla objectiu, a partir de la psique, l’humà 
resol l’acte gràcies a la capacitat corpòrea del món físic. 
L’ultim esdeveniment que requereix una acció es la realització 
d’aquesta	 decisió	 prèviament	 percebuda.	 Executar	 significa	
cumplir, l’execució és la part que conclueix i també la que resulta 
de tot el raonament anterior. És la representació formal del fet, 
l’acte visible als ulls.  

Clickbait

Les estratègies clickbait intervenen en el nostre desplaça-
ment digital participant-hi a través de l’influència en aquests 
procediments d’actuació. A partir de recursos estructurals i 
gràfics que recurren al sensacionalisme, l’oportunisme, 
l’ambuïguitat i l’exageració per immicir-se en el nostre procés 
de percepció, modificant així la direcció de les nostres deci-
sions i executant els clicks cap a aquest tipus de contingut. 
Actua, a partir dels discursos, directament en la primera 
causa que determina la percepció.   
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Variables caracteritzadoresClickbait

Es fa una distribució de les característiques que determi-
nen els mecanismes del clickbait a partir de l’estructura 
que proposa l’article de Bazaco, Redondo i Sànchez-García 
(2019, p.99) sota el nom “El clickbait como estratégia de 
periodismo viral: concepto y metodología”. La descripció, 
doncs, parteix de l’estructura que proposen aquestes 
autores,	però	ha	sigut	modificada	segons	els	principis	de	
la naturalesa del clickbait a YouTube i no en els mitjans de 
comunicació. 
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La configuració ha quedat disposada així:

Variables caracteritzadoresClickbait

 Mètodes discursius 
 · Informació incompleta
  - L’ausència de l’indici més important
  - Interrogants incontestats
  - L’ús de tops o enumeracions
  - L’ambigüetat en les imatges o discursos

  · Apel·lació directa de l’usuari

  · Reiteració del contingut

  · L’exageració

  · L’híper-sensacionalització dels discursos
  - Sexualització de la dona
  - Ficció de situacions de parella
  - Infants executant accions d’adult
  - Romantització de la violència o les desgràcies
  - L’artifici del misteri o del terror
  - La mentira noble

Mètodes visuals 
 · Fletxes
 · Cercles
  · Zooms
 · Emojis
 · Expressions facials
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Variables caracteritzadoresClickbait

Informació incompleta: Són tots aquells mètodes emprats 
que recorren a evitar donar la dada important. Invitant, de 
manera directa, a l’usuari a què entri al vídeo per satisfer 
aquesta manca de coneixement que li ha sigut presentada. 
El propòsit d’aquests mecanismes és succeir la curiositat en 
l’espectador. La curiositat és l’afany per saber el que es sap 
que s’està ignorant. 
És un tipus d’ignorància autoconscient. 
La realització voluntària d’aquesta carència provoca en el re-
ceptor una sensació d’inquietud, que només serà superada 
en el moment en què es comprenguin els antecedents que 
manquen d’aquest coneixement.    

Aquesta fòrmula la trobem presentada a partir de: 

   - L’ausència de l’indici més important
  - Interrogants incontestats
  - L’ús de tops o enumeracions
  - L’ambigüetat en les imatges o discursos

Informació incompletaMètodes discursius
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Variables caracteritzadoresClickbait

L’ausència de l’indici més important
La miniatura o el títol enuncien el fet, no informen, però inviten a 
la solució.
Freqüentment	s’aprofita	la	utilització	d’adverbis	com	‘así’	o	‘esto’	que	
refereixen directament a l’acció que els succeeix, de manera intro-
ductòria a l’enunciat i dirigint de forma intrigant els fets. 

Informació incompletaMètodes discursius
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Interrogants incontestats
Provoca la impresió de que accedint al contingut, on es troba, en 
principi, la resposta a la qüestió presentada, es resoldrà l’assumpte 
o el misteri. 
Generalment aquests interrogants els crea el mateix titular, no es 
una informació en realitat important, però la manera en la que es 
presentada crea una falsa sensació d’interès. Es durant el recorre-
gut de l’enunciat que apareix aquesta necessitat a contestar, abans 
no hi existia i probablement després del consum tampoc. 
S’aconsegueix captar l’atenció de l’usuari creant-li una necessitat 
il·lusòria per contestar aquell problema.
S’observa l’utilització reiterada dels punts suspensius.

Variables caracteritzadoresClickbait Informació incompletaMètodes discursius
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Variables caracteritzadoresClickbait

Tops, enumeracions
Es un tipus de contingut presentat a partir de l’enumeració dels 
assumptes. En el títol nomès es presenta el camp o la temàtica i 
el nombre d’unitats que formaran aquest inventari, així, només es 
completarà la informació si s’accedeix al producte. Sovint, aques-
tes enumeracions presenten temàtiques globals i generals que fan 
referència a les sensacions o als sentiments, la temàtica del top, 
doncs, ja no s’enfoca a un cercle en concret de seguidors o interes-
sats i es direcciona a tothom. “Las 10 ciudades mas peligrosas del 
mundo”. D’aquesta manera, esdevé un tipus de matèria accessible a 
la massa a través del consum ràpid, simple i còmode. Aquest tipus 
de forma reflexa el decreixement a l’hora d’invertir temps en l’exe-
cució de les nostres activitats i la falta de concentració progressiva 
que s’agreuja cada cop més. 

Informació incompletaMètodes discursius
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Ambigüitat 
En aquest cas, el títol o la imatge presenten el contingut d’una ma-
nera imprecisa, això crea confusió en l’usuari. La redacció és difosa 
i s’acompanya d’elements que puguin cridar l’atenció.  
Utilitza vocabulari o situacions complexes que denoten intriga. El 
cos del contingut declara quasi fals el títol, en realitat però, es po-
dria considerar que ha sigut l’espectador qui ha interpretat el titular 
de forma errònia, perquè aquesta és la seva naturalesa. En ser tan 
poc agut i desconcertant es renta les mans, ja que tampoc ha 
confirmat	res	perquè	es	recolza	en	la	seva	complexitat.	
Mostra una veritat que no és completament certa, però tampoc es 
falsa. S’ubica en unes circumstàncies en les que menteix per atrau-
re, però posteriorment el contingut sí que s’encamina en direcció 
amb el que s’ha presentat. 
En el cas de YouTube, aquesta ambigüitat freqüentment hi té lloc 
en el diàleg títol-imatge. És en la combinació d’aquests dos 
elements on s’hi troba la incongruència. Sovint, el títol es per si  
mateix aclaridor, però, l’acompanyament de la imatge és el que pro-
voca la inestabilitat del discurs, i així, succeeix a l’inrevés. 

Variables caracteritzadoresClickbait Informació incompletaMètodes discursius
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Apel·lar l’usuari  
El relat va en direcció directa al consumidor. A través de l’ús de for-
mes imperatives, el reclam que demana el vídeo s’eleva a una posició 
molt més influent, intensa i abusiva. Es busca la reacció immediata, 
és un recurs força agressiu perquè trenca qualsevol posició discor-
dant i escridassa l’espectador de manera incontinent. 
S’anticipa al coneixement de l’usuari des del prejudici i de manera 
imparcial considera que el contingut promès aportarà algun valor 
afegit	a	les	nocions	del	receptor.	El	destinatari	de	l‘assumpte,	doncs,	
en	un	exercici	de	fe,	clicarà	l’element	confiant	en	el	seu	desconeixe-
ment vers el presentat. 

L’apel·lacióMètodes discursius
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Repetició, reiteració del contingut 
És una forma de publicació reiterada de contingut que gira en vol-
tant d’un mateix fet. Freqüentment, el mateix canal, fragmenta el 
volum del producte i l’ofereix en porcions, replicant el que ja s’ha 
produït	en	vídeos	anteriors	afegint-hi	mínimes	modificacions	temà-
tiques o seqüencials. 
S’utilitza en aspectes que són tendència o en aquells que puguin 
tenir influència, així, la reiteració permet estirar i esprémer el tema 
perquè es sap que aquest crea interès en els consumidors, esdeve-
nint una multiplicació del tema a tractar des de diferents creadors, 
que es repeteixen entre ells, demostrant, una falta del valor creatiu 
en la producció dels audiovisuals. És un fet revelador, que evidència 
l’elusió	que	es	fa	de	la	significació	artística,	convertint-se	en	un	mer	
producte perdut en la búsqueda de la viralitat i la indústria del clic. 
S’identifiquen	estructures	oracionals	molt	similars,	fruit	de	l’excés	
d’ús de paraules clau (key-words). També es manifesta un compor-
tament similar a l’hora de determinar la miniatura del clip. Es reco-
neixen	imatges	molt	semblants	entre	si,	en	alguns	casos	fins	i	tot,	
es fa servir la mateixa imatge. 

Variables caracteritzadoresClickbait ReiteracióMètodes discursius
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Exageració
S’accentua el valor de la conducta o d’alguna singularitat 
a	partir	d’una	praxi	que	intensifica	la	transcendència	dels	
adjectius.	 S’identifica	 també	 l’ús	 d’adverbis	 comparatius	
com	‘más’.	Així	com	l’abús	dels	termes	adjectivadors	
‘super’,	‘épico’,	o	‘perturbador’,	per	exemplificar.	
Tots	aquests	mecanismes,	augmenten	la	significació	real	
del contingut. Dirigeixen cap a ells una major atenció de 
la que en realitat posseeixen, provocant d’aquesta mane-
ra, un interès superior del que vertaderament ofereixen. 
De la mateixa manera, es detecta una manipulació de l’or-
tografia	utilitzada,	que	persegueix	la	imitació	de	l’expres-
sivitat del llenguatge oral des de l’ús de majúscules i els 
signes d’exclamació o d’admiració. 
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Híper-sensacionalització dels continguts
Aquests procediments, aixequen el sensacionalisme a un pla supe-
rior. En una plataforma on el contingut majoritàriament és invertit 
en episodis personals, anecdòtics o circumstancials, cal exagerar el 
discurs sensacionalista si es vol sobresortir per damunt de la resta. 
El mètode doncs, esdevé un meta-mecanisme que potencia els dis-
cursos efectistes afegint-hi aglutinants com: la hipersexualització 
(freqüentment)	del	cos	de	la	dona;	la	ficció	desorbitada	de	
situacions	de	parella;	la	figuració	d’infants	executant	accions	d’adult;	
el fantasieig de la violència o les desgràcies; o la impostura il·lusòria 
de situacions de terror o de misteri.        

Variables caracteritzadoresClickbait L’híper-sensacionalitzacióMètodes discursius
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Sexualització del cos de la dona
Miniatures exageradament innecessàries, on es mostren situacions 
sexualitzades en circumstàncies que no sòn eròtiques però se’ls hi 
afegeix aquest caràcter sensual de manera arbitrària com a reclam 
del propi contingut. Cal mencionar que ens trobem en un medi on 
aquest tipus caràcter es troba força regulat, símptoma que denota 
que durant el cos del vídeo aquest erotisme probablement no serà 
mostrat. 

Variables caracteritzadoresClickbait L’híper-sensacionalitzacióMètodes discursius
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Situacions de parella ficcionades
Radicalització o enviolentament exagerat de les condicions d’una 
relació.	Utilitzant	la	posició	de	‘nòvio’	o	‘nòvia’	per	originar	una	mor-
bositat des de l’estadi sentimental respecte la situació personal de 
l’individu o de la parella. S’hi albira un evident pacte anterior entre 
els membres per generar la situació mostrada, és doncs, una forma 
d’espectacle dramatitzat ocultat sota la careta de l’autenticitat.v 
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Infants executant accions d’adult
Joves en l’edat de la infantessa exhibits en circumstàncies que co-
rrespondrien a l’amoïnament d’un adult. Se’ls mostra reproduint ac-
cions que requereixen d’una certa maduresa, però, que es manifesta 
de manera absurda en la nena o el nen. 
Així com en el cas anterior, s’entreveu un exercici premeditat 
anterior	 a	 la	 filmació	 i	 es	 creen	 condicions	 certament	 incomodes	
perque	es	fa	evident	aquesta	ficció	deliberada,	ja	que,	el	subjectes	
que hi apareixen no són en realitat actors i els episodis esdevenen 
forçats i inequívocament irreals. 

Variables caracteritzadoresClickbait L’híper-sensacionalitzacióMètodes discursius
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Romantització de la violència, la mort o les desgràcies
L’ostentació d’una defunció o d’una desgràcia de manera que se li 
afegeix espectacularitat a l’assumpte. En un acte insensible vers 
l’agreujant que ja hi existeix en la situació. Amb freqüència es pre-
senta	el	fet	de	forma	desorbitada,	arribant	fins	i	tot,	a	la	modificació	
digital de les imatges per a provocar una distorsió en l’enteniment 
de l’acció ocorreguda, en favor sempre, de les visites. 
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L’artifici en situacions misterioses o de terror
Tergiversació del discurs en favor de la creació de narracions enig-
màtiques i obscures. La imatge de la miniatura ha estat alterada, 
així com el cos del vídeo, que aspira a la representació real, però 
s’evidèncía a si mateix en la seva pròpia fal·làcia. És habitual l’ús de 
metratges de curta duració i de baixa resolució. Així com l’us recu-
rrent	de	construccions	ortogràfiques	del	tipus	 ‘caught on camera’, 
que pretenen afegir-hi un condicionant de realisme a l’audiovisual.   

Variables caracteritzadoresClickbait L’híper-sensacionalitzacióMètodes discursius
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El clickbait sincer. L’absurd absolut
Seguidament es recopilen les captures trobades que, exhaustiva-
ment, s’aixequen a l’extrem més àlgid d’aquest recurs, convertint-se, 
en el que s’observa quasi una paròdia de si mateix. 
Imatges notòriament falses acompanyades d’enunciats alarmants, 
eixordadors i pretensiosos.  
Des de la mentida esdevé el clickbait més sincer, no s’amaga del 
recurs	i	l’exagera	fins	a	fer-se	conscient	dels	seus	mecanismes	arti-
ficiosos.
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Durant aquest recorregut, es fàcil detectar que el mecanisme no és 
nomes un recurs discursiu. En una ràpida operació contemplativa, 
s’observa	l’ús	reiterat	de	certs	elements	gràfics	i/o	visuals	que	re-
forcen aquesta intenció abusiva del clickbait. Components, que a 
partir de l’imatge direccionen encara més la mirada cap al contin-
gut i s’estableixen com l’ingredient diferenciador en les miniatures. 
Escridassen l’espectador en busca d’atenció a partir de la saturació 
dels colors, les formes enlluernadores i les composicions carrega-
des. En destaca l’ús de fletxes i cercles amb el seu corresponent i 
característic color vermell, així com l’utilització de zooms, emojis i 
l’exageració de les expressions facials. 
Seguidament, s’aplega una selecció d’imatges del recull que s’ha 
anat compil·lant durant el desplaçament exploratiu que ha impli-
cat l’investigació. En desig demostratiu i anhelat, d’aquest caràcter 
arxivísic, que també es tempteja, en el desplegament resolutiu del 
text. 

Variables caracteritzadoresClickbait Mètodes visuals
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El nuevo capitalismo demanda y crea redes de interdependen-
cia para las  que ordena que ejerzamos nuestras habilidades 
emocionales para identificarnos con el  punto de vista de otros 
anulando el conflicto social, nos pide que nos construyamos 
una personalidad a la medida de los requerimientos  socio-eco-
nómicos en una relectura del interés propio en términos de 
coaching adaptativo como salud emocional. Fraguando vín-
culos solidarios entre solitarios de los que quede al margen la 
justicia. Se ha instaurado el reino del “yo mismo” que conlleva, 
entre otros aspectos, que pensemos que nuestras emociones 
tienen validez por el simple hecho de que las expresamos, que 
nuestras opiniones (que consideramos propias) tienen vali-
dez porque son “nuestras” y proceden no ya de un saber sino 
de una experiencia “propia” (poder y querer frente a saber y 
hacer). Y que la expresivización es fruto de la espontaneidad. 
Se impone así una horizontalidad falsificada sin autoridad ni 
criterio reconocido que equipara y nos separa.  El “narcisis-
mo” complaciente contemporáneo que es ¿paradójicamente? 
un narcisismo de masas, producido y promocionado por dis-
positivos de masas (moleculares,  en términos Deleuzianos) se 
acompaña pues de una expresivización que en realidad im-
posibilita el diálogo o la confrontación social: enquistados en 
un lenguaje sentimental ya consignado, además de “en lo que 
sentimos”, damos vía libre a una “sinceridad” que sólo delata 
una sospecha de su interlocutor. La “espontaneidad” que este 
proceso requiere aboca a la dramatización  como género dis-
cursivo.
(Sánchez	Leyva,	2015,	p.254)

Clickbait

Los titulares empleados en los textos sobre la nueva gripe no 
se pueden considerar mayoritariamente de tipo divulgativo. 
En primer lugar, hay un amplio porcentaje de titulares apelati-
vos (32,7%), que tienen como misión principal la de atraer la 
atención de los lectores. En segundo lugar y aunque la presen-
cia de titulares de tipo informativo es mayoritaria, su finali-
dad se aleja de la divulgación puesto que se corresponden con 
textos que anuncian   la expansión del virus y sus consecuen-
cias en términos de muertes y afectados. A nivel cualitativo, 
se refuerza la tesis de un estilo de redacción sensacional, en 
el que el virus o la gripe se conviertenen un protagonista  que 
viaja a través del mundo afectando a distintos países y cau-
sando numerosas víctimas. Esto da lugar a lo que recogen las 
cabeceras como una especie de  guerra del mundo contra la 
gripe A, en la que debemos armarnos para   luchar contra su 
propagación. La prensa, por tanto, no deja de explotar lo sen-
sacional [...] en los grupos de titulación.
(Costa-Sánchez,	2011,	p.	40)
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EL NIGHTCORE
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Nightcore

La Viquipèdia diu: “El nightcore és gènere musical que 
es basa en remesclar una cançó augmentant el to i ac-
celerant el ritme del seu material d’origen entre un 20% 
i un 30%. Això provoca un efecte similar a la reproduc-
ció d’un disc de vinil de 33,3 RPM a 45 RPM . El nom 
deriva de Nightcore, un duo noruec que va llançar ver-
sions de cançons de trance i eurodance. 
El nightcore també s’associa habitualment a l’anime, 
amb moltes miniatures a YouTube d’aquestes remes-
cles que contenen personatges i art anime.”
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La primera vegada que es va fer ús online del terme nightcore fou 
el 2002. Era el nom que rebia el grup composat per: Thomas Nil-
sen	i	Steffen	Soderholm,	dos	joves	deejays	noruecs.	Durant	aquest	
any, publicaren cinc àlbums amb un modest impacte dins la web 
que consistiren en recopilacions de cançons remesclades. Aquestes 
remescles	 es	 limitaven	 a	 ser	 una	 modificació	 del	 tema	 original	 a	
través de l’acceleració del tempo i l’agudització del pitch de les veus, 
no s’afegia ni es proposava cap alteració més a nivell de producció. 
Les compilacions recollien la barreja de composicions dels gèneres 
tecno, trance i dance (així com, certs subgèneres respectius com l’ 
eurodance). 
Posteriorment, el 2003 la pàgina del grup va ser eliminada 
d’internet i, respectivament, qualsevol indici o noció respecte al 
duo desaparegué. Avui, gràcies a plataformes com l’Internet Archive 
o archive.today, tenim la capacitat de poder-hi accedir. Mitjançant 
això, podem resoldre el lloc d’origen del gènere (Alta, Noruega), on, 
es van distribuir les primeres còpies d’aquests àlbums, provocant 
un impacte més notori en format físic que de manera digital. De la 
mateixa manera, hi trobem les portades dels quatre primers discs. 
El que particularment, des de l’interès de la investigació, em sembla 
més considerable, és un breu statement on es detalla d’on sorgeix la 
intenció de produir la primera compilació: un treball de classe. L’es-
crit en qüestió és el següent:

Nightcore

“  ‘Nightcore’ are two boys from Alta (1), named Thomas S. Nilsen and 
Steffen Ojala Søderholm. We mix techno/dance music into faster and more 

happier sounds for your listening pleasure!

Our name, ‘Nightcore’, means that we are the core of the night, 
so you’ll dance all night long.

First we started making music with Dance eJay 2/3 for a school project, we 
got a 4+ on our first single, and 6 on the whole album, called ‘Energized’. To 

be honest, it sucked...

After this, we understood that we couldn’t come far with making music in 
Dance eJay so we began mixing music with our own personal, 

top secret program. Our next album was called
‘Summer Edition’. It was played in many CD-players here in our hometown. 

We were very satisfied with our product.
‘L’hiver’ is our 3rd. album, it’s French for winter. This album was a good 

one, but because our lack of promotion it didn’t get 
that famous as ‘Summer Edition’.

Then we made ‘Sensaciòn’, Spanish for feeling. We had a goal to make this 
the better one,and personally, we think it’s the best so far. 

After just 5 days the album has reached whole 
Finnmark (our region), with a big success.

We will continue mixing music, so don’t worry!    “
Thomas - Steffen
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Nightcore

(2)Els Peer-to-Peer són un sistema de co-
municació per Internet que no té clients ni 
servidors	fixos,	sinó	una	sèrie	de	nodes	que	
es comporten alhora com a clients i com a 
servidors dels altres nodes de la xarxa, en el 
qual les dades o les metadades es transfe-
reixen a través d’una xarxa dinàmica. 
Aquesta tecnologia permet l’intercanvi de 
fitxers	en	xarxa	sense	que	calgui	un	servidor	
central que redistribueixi les dades. Els 
arxius poden ser compartits de forma legal o 
il·legal (sovint il·legal).

Anys després, el 2006, gràcies al creixement i la popularització de 
plataformes de Peer-to-Peer (2) com Napster, Gnutella o LimeWire es 
començaren a distribuir entre els internautes determinades cançons 
corresponents als primers àlbums del grup. Per mitjà d’aquests mo-
viments entre usuaris, disposem de l’escàs nombre de temes origi-
nals, la resta van desaparèixer amb el tancament de la pàgina (o es 
troben en algun lloc del nord noruec). Posteriorment el mateix any, 
s’originà l’aparició en entorns de distribució de contingut audiovi-
sual com YouTube, que era un medi que començava a desenvolu-
par-se,	determinades	cançons	etiquetades	sota	el	nom	‘nigthcore’.	
Això va provocar una exposició més àmplia de la seva música a la 
xarxa. Aquesta agitació, però, originà un ambient difós en relació el 
grup, doncs, alguns dels vídeos atribuïts sota aquest nom ja no co-
rresponien a les produccions originals. Alguns dels seguidors em-
prengueren processos de producció musical a partir de l’acceleració 
i l’agudització, en un esforç per imitar i mantenir l’essència de les 
remescles del duet. Versions accelerades de cançons d’eurodance, 
trance i techno són pujades a diferents comptes de YouTube, etique-
tades	o	classificades	com	nigthcore,	acompanyades,	ja	des	de	l’inici	
del fenomen, de portades amb temàtica anime. Més endavant es 
detalla la relació del gènere amb la il·lustració japonesa. 

(3)Un Anime Music Video (video musical de 
anime,	más	conocido	por	el	acrónimo	AMV)	
és un vídeo musical realitzat a partir de la 
temàtica anime. La principal característica 
dels AMV és que estan compostos d’escenes 
de sèries o pel·lícules d’anime acompanyades 
per una cançó que cerca sincronitzar-se amb 
el ritme d’aquesta última. A causa del seu 
caràcter multimèdia i del fet que són realit-
zats de forma informal per fanàtics d’aquest 
gènere audiovisual, el major mitjà de difusió 
dels AMV és el Internet a través de llocs web 
com AnimeMusicVideos.org i Youtube.

Es comença a formar una voluntat micro-comunitària amb una na-
turalesa entusiasta, en favor de seguir el llegat del grup. Aquesta 
simpatia s’incrementa, exponencialment, amb la participació dels 
usuaris: L’esperit de col·laboració no discrimina nivells de capacitat 
tècnica com a productor musical, doncs, les mescles a nivell pràctic 
no requereixen de coneixement musical ni tampoc tècnic. La 
senzilla elaboració provoca que pràcticament tothom amb un 
ordinador tingui accés a produir les seves pròpies composicions. 
L’estil es retroalimenta i la facilitat capacitiva genera una quantitat 
considerable de peces que provoquen la seva expansió. 
Paral·lelament, es manifesta un altre fenomen creixent, els AMV(3), 
on es comença a originar la introducció del nightcore. La conseqüèn-
cia d’aquest efecte de propagació, genera desconcert en l’origen i 
la	finalitat	del	moviment,	i	moltes	de	les	cançons	publicades	ja	no	
pretenen imitar el constituït pel duet deejay sinó que repliquen les 
peces anteriors, que sí que tenien aquesta intenció, sense conèixer 
l’origen vertader. 
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Nightcore

La prosperitat de l’estil es desenvolupa, provocant, el 2011,  
l’aparició d’una remescla accelerada o nightcoritzada d’una 
cançó de la banda de rock Evanescence; Això representà la 
primera petjada cap a la pluralitat del génere d’avui i res-
pectivament la formació del fenomen com a gènere musi-
cal.  

A partir d’aquesta declaració, m’agradaria establir l’existèn-
cia del nightcore en dues formes o fases:
1.	La	primera	(2002-2011),	és	fruit	de	la	repetició	i	defineix	
la voluntat de seguir un llegat. 
2. La segona (2011-actualitat), quan l’estil s’estableix com a 
gènere. 

El que caracteritza el primer període és la condició prèvia de les 
cançons que seran nightcoritzades: l’estat inicial d’aquestes sempre 
estarà dins dels gèneres dance, trance i techno. De la mateixa 
manera	que	el	grup	‘Nightcore’	va	fer	el	2002.	El	moviment,	doncs,	
succeeix des del desig col·lectiu de seguir l’herència de la parella 
deejay. Estem parlant, doncs, d’un llegat. El patrimoni fantasma 
d’un grup desaparegut, l’ànima d’aquest repartida entre certs usua-
ris o l’espectre d’uns àlbums perduts.
Un	altre	tret	específic	que	marca	aquest	primer	estat	és	el	context	
musical	en	el	que	existeix.	Distingim	cançons	com	‘Ramp!	(The	Lo-
gical	 Song)’	 de	 la	 formació	 ‘Scooter’	 dins	 del	 subgènere	 hands up 
o dancecore on s’empra un pitch vocal molt similar o pràcticament 
idèntic al que el nightcore utilitza. Aquest tema fou llençat el 2001. 
Un any després, l’any d’aparició del duo Nightcore, el mateix con-
junt	Scooter	publica	l’àlbum	‘Encore’	on	s’hi	inclouen	cançons	com	
la	ja	mencionada	‘The	Logical	Song’	i	també	d’altres	com	‘Nessaja’	
que segueix utilitzant aquesta agudització del pitch caracteritzado-
ra.	 Destaquen	 també	 deejays	 com	 ‘Dj	 Satomi’	 amb	 composicions	
com	‘Waves’	i	‘Wonderland’	(2004)	o	‘With	You’	(2006),	on	s’hi	
adivina una veu feminitzada particular que s’apropa molt a les 
vocals del nightcore. Un fet remarcable d’aquestes tres cançons en 
concret és que avui en dia les trobem a YouTube repenjades i van 
acompanyades	de	fotografies	d’il·lustracions	anime,	el	que	succeeix,	
per una equivocada associació al nightcore, arrel d’aquesta simili-
tutd musical. 
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Nightcore

La diferència que provoca la separació d’estadis és que en el darrer 
interval no hi existeix cap condicionant en el gèneres de les cançons 
a remesclar. En la seva primera fase, el nightcore es limita a accele-
rar i aguditzar composicions trance, dance o techno; en canvi, en el 
segon període la seva forma passa per un procés de metamorfosis i 
es	configura	de	manera	heterogènia.	És	a	partir	d’aquesta	successió	
cap a la multiplicitat quan deixa de ser un fenomen usufructuari i 
s’institueix veritablement com a gènere.  Renuncia al fet de ser un 
moviment	sintetitzat	en	uns	gèneres	definits	i	agafa	la	condició	àvi-
da	que	el	defineix	avui.	Aquest	fet	estimula	l’obertura	a	un	públic	
més extens i facilita l’entrada de moltes més persones. Es conver-
teix en un gest omnívor que remescla el pop, el rock, el jazz, el R&B 
i en general tota la música de masses, esdevenint així, en un discurs 
vers el mainstream i la indústria musical que estableix el sistema 
ideològic que el caracteritza. Reinterpreta el corporativisme popu-
lar, apressa les produccions convencionals i sacseja la contemporeï-
tat melòdica radiofònica.

Aquesta separació, es podría representar des de l’orto-
grafía:	en	la	seva	primera	fase	escriurie’m	‘Nightcore’,	
amb l’inicial en majúsucla perque fa referència al nom 
del grup. La segona forma, en canvi, es redactaría amb 
minúscules,	‘nightcore’,	perque	correspon,	ja	en	aquest	
cas, a un gènere musical. 
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Una corresponent introducció al nightcore es podria dur a terme 
mitjançant, només, la menció de les seves dues característiques 
essencials. Acceleració i agudització. Remescles del mainstream 
afilades	amb	un	ritme	vertiginós.
Des d’aquesta facilitat de producció, el nightcore sacseja la densi-
tat estructural de la indústria musical, introduint-s’hi, mitjançant 
l’apropiació il·legal dels grans èxits de la cultura popular. Situat en 
la deslocalització, es desenvolupa a l’espai digital, on hi estableix el 
seu	particular	sistema	metòdic	que	es	configura	horitzontalment	de	
manera que els consumidors són també productors i viceversa.
Elimina la jerarquia celebritat-fanàtic i determina un model a partir 
de l’anonimat del creador en el que els usuaris són seguidors del 
moviment	i	no	d’una	figura	definida.	Reflexa	la	superfície	on	hi	
habita, internet, i exagera de forma satírica els seus sistemes incan-
sables i els intrèpids fluxos d’intercanvi. 

Nightcore

Pero, ¿qué vía revolucionaria, hay alguna? — ¿Retirarse del mer-
cado mundial, como aconseja Samir Amin a los países del tercer 
mundo, en una curiosa renovación de la «solución económica» 
fascista? ¿O bien ir en sentido contrario? Es decir, ¿ir aún más 
lejos en el movimiento del mercado, de la descodificación y de la 
desterritorialización? Pues tal vez los flujos no están aun bastante 
desterritorializados, bastante descodificados, desde el punto de 
vista de una teoría y una práctica de los flujos de alto nivel esqui-
zofrénico. No retirarse del proceso, sino ir más lejos, «acelerar el 
proceso».
(Deleuze, Guattari, 1972, p. 284-285)

Acceleracionisme
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En general, el sistema de protección de nuestros días es conserva-
dor, mientras que el sistema de libre comercio es destructivo. Este 
rompe con las viejas nacionalidades y empuja hasta un extremo el 
antagonismo entre proletariado y burguesía. En una palabra, el 
sistema de libre comercio acelera la revolución social. Es en este 
sentido revolucionario solamente, caballeros, que voto a favor del 
libre comercio.
(Marx, 2009, p.11)

L’acceleracionisme defensa que el capitalisme es superarà 
recoltzant-se en el mateix recorregut d’aquest. A partir de 
l’apressament i la saturació dels processos capitalistes, el 
sistema s’ensorrarà i s’autodestruirà en un suplici vers la 
seva	pròpia	tècnica.	Per	combatre,	de	manera	eficaç,	
l’artifici	capitalista	no	és	viable	la	reclusió	ni	la	protesta,	
tampoc la democràcia. El pensament acceleracionista con-
clou que la verdadera alternativa és l’increment veloç de 
les pròpies inclinacions fulminants d’aquest 
engranatge econòmic. 
És una de les doctrines més presents en les noves co-
rrents de pensament del segle XXI, s’ha tractat tant des 
de la política o l’economia com també a partir de l’estètica, 
el feminisme o l’ontologia. Tot i aquesta heterogeneïtat 
matèrica que il·lustra el pensament, és una corrent que 
s’inicia sempre en aquests dos textos anteriors. En aquest 
escrit posarem en diàleg l’acceleracionisme i la música ni-
ghtcore. 

Nightcore Acceleracionisme

Si hay algún sistema que se haya asociado con ideas de acelera-
ción, ese es el capitalismo. El metabolismo esencial del capitalismo 
demanda un crecimiento económico constante, una competencia 
permanente entre entidades capitalistas individuales y un desa-
rrollo continuo de las tecnologías para aumentar la ventaja com-
petitiva, todo ello acompañado de una fractura social cada vez 
más grande. En su forma neoliberal, su proclama ideológica es la 
liberación de las fuerzas de destrucción creativa para despejar el 
camino a las innovaciones tecnológicas y sociales, en constante 
aceleración.
(Williams,	Srnicek,	2014,	p.	73)
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El nightcore té una naturalesa que sembla involuntàriament 
conscient de la superfície sistemàtica i temporal on existeix. Es 
desenvolupa, de manera innocent, en un terreny rude, brusc i 
fulminant: el sistema capitalista. I des d’aquesta ingenuïtat apa-
rent es determina a si mateix en una postura inconformista i 
irònicament crítica.  
L’estil s’orienta en la mateixa direcció que pren el capitalisme, 
s’adapta als seus mètodes i accelera la velocitat en curs dels rit-
mes. Realça i multiplica el moviment cinètic constant, 
s’incorpora amb hilaritat a les abusives maneres de producció 
apoderant-se del que ja és popular en el sistema de la indústria 
musical, el model de funcionament de la qual consisteix en una 
carrera de fons cap a l’èxit on tothom competeix, i només són 
les	grans	figures	mega-capitalitzades	les	que	aconsegueixen	el	
‘hit’	deixant	enrere	un	llistat	innmens	de	fracassos	que	han	per-
dut en aquest intens frenesi cap a l’èxit. El nightcore no tem a 
aquest gegant mediàtic i el critica estimant-lo i abraçant-lo cap 
al seu terreny, apropiant-se i reciclant aquests grans èxits de 
la cultura popular contemporània, generant resultats exagerats 
d’aquest consum ràpid caricaturitzats en formes agradables, co-
lorides i enèrgiques. Des d’una mirada discordant que 
oscil·la entre la fascinació i el rebuig, el nightcore menysprea i 
refusa les barreres imposades per el complex econòmic musical, 
però no vol derruir-les: s’atribueix les produccions originals i 
les reinterpreta saltant-se la legalitat, en un exercici de sàtira, 
d’aquesta arbitrarietat tirana econòmicament establerta. 

Nightcore Acceleracionisme

Incrementa el volum de les cançons produïdes, tenint en compte 
que, les remescles apareixen al mateix ritme nerviós que les cons-
truccions que reinterpreten. Fins i tot, es podria considerar que 
transita a una velocitat més precipitada, doncs, una gran massa 
de	les	peces	que	són	modificades	són	produccions	generades	amb	
anys d’anterioritat. El nightcore, en conseqüència, esdevé en un 
dinamisme més dens que el del procediment que imita. Aquest 
augment de composicions provoca una multiplicació del con-
sum.	Un	consum,	però,	que	s’ha	assolit	des	de	la	confiscació	dels	
mitjans de producció, a través de la reducció dels paranys de la 
ideologia corporativa, provocant la caricaturització de si mateixa, 
mentre	l’extrema	fins	al	seu	límit	més	ràpid	sense	pretendre	justi-
ficacions	monetàries.									
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El nightcore es distibuït, en gairebé tota la seva extensió, de mane-
ra gratuïta. S’estableix en plataformes de lliure disposició com 
YouTube o Soundcloud. El gènere habita en aquests espais de suport 
per a l’intercanvi i la difusió de contingut perquè funcionen com a 
alternativa als mitjans de comunicació de masses tradicionals. Es 
desplacen de la mà l’un de l’altre, comparteixen aquest enllaç des-
obedient i transiten junts vers aquesta resistència en front el circuit 
mercantil	existent.	S’identifica	en	aquests	medis	un	caràcter	obert,	
lliure. Així com en el nightcore, no es discriminen les produccions 
del usuaris, i, qualsevol internauta té accés a compartir les seves 
peces sense la necessitat de distingir si hi existeix una intenció 
professional	o	si	es	pertany	a	una	discogràfica.	
La rebel·lió del gènere i les superfícies on aquest es distribueix, 
però, no busca tombar cap estructura econòmica o política: es des-
envolupen en la mateixa direcció. Més aviat ofereix una alternativa 
a tothom aquell qui cregui en aquest consum variable. L’estructu-
ra resultant d’aquesta unió gènere-plataforma és, doncs, sòlida: a 
causa de la seva voluntat sincrònica es posicionen alhora en front 
la indústria i la condició d’un es recolza en les qualitats de l’altre. 
Ambdós creuen en aquesta suma col·laborativa per aguantar-se i 
coexisteixen per resistir en la seva pròpia doctrina discrepant.

Nightcore

Si el ciberfuturismo landiano puede parecer algo anacrònico, es por la misma 
razón por la que el jungle i el techno son cosa del pasado: no porque hayan sido 
superados por nuevos futurismos, sino porque el futuro como tal ha sucumbido 
a la retrospección. El verdadero futuro cercano no tenía nada que ver con el 
Capital desprendiéndose de su máscara de látex para revelar a la muerte ma-
quínica que había detrás; fue más bien lo contrario: Nueva Sinceridad, compu-
tadoras Apple vendidas con pop tierno y kitsch. 
(Fisher, 2014)

La descodificación de los flujos, la desterritorialización del socius for-
man, de este modo, la tendencia más esencial del capitalismo. No cesa 
de aproximarse a su límite, que es un límite propiamente esquizofrénico. 
Tiende con todas sus fuerzas a producir el esquizo como el sujeto de los 
flujos descodificados sobre el cuerpo sin órganos —más capitalista que 
el capitalista y más proletario que el proletario. Tender siempre hacia 
lo más lejano, hasta el punto en que el capitalismo se enviaría a la luna 
con todos sus flujos: en verdad, todavía no hemos visto nada. Cuando 
decimos que la esquizofrenia es nuestra enfermedad, la enfermedad de 
nuestra época, no queremos decir solamente que la vida moderna nos 
vuelve locos. No se trata de modo de vida, sino de proceso de producción. 
No se trata tampoco de un simple paralelismo, aunque el paralelismo ya 
sea más exacto, desde el punto
de vista del fracaso de los códigos, por ejemplo, entre los fenómenos 
de deslizamiento de sentido en los esquizofrénicos y los mecanismos de 
discordancia creciente en todos los estratos de la sociedad industrial. De 
hecho, queremos decir que el capitalismo, en su proceso de producción, 
produce una formidable carga esquizofrénica sobre la que hace caer todo 
el peso de su represión, pero que no cesa de reproducirse como límite del 
proceso. Pues el capitalismo no cesa de contrariar, de inhibir su ten-
dencia al mismo tiempo que se precipita en ella; no cesa de rechazar su 
límite al mismo tiempo que tiende a él.
(Deleuze, Guattari, 1972, p. )

Acceleracionisme
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Nightcore

La perifèria del capitalisme es satura, esdevé una superfície densa. 
La seva naturalesa així ho vol, s’eixampla forçant-se al límit. Des 
d’un caràcter desobedient, el nightcore accelera, també, els seus 
processos. Multiplica les cópies incrementant així les xifres i el vo-
lum del medi, contribuint, al creixement accelerat en direcció a 
aquest	extrem	que	sembla	infinit.	No	pretén	crear	ni	originar	nous	
continguts	de	zero.	Recicla	el	que	ha	sigut	tendència	intensificant	
aquesta	condició	circular	del	capitalisme.	Recodifica,	doncs,	el	que	
ja ha estat superat i elabora noves composicions que dilaten l’àrea a 
consumir.   
El	gènere	passa	pel	seu	propi	filtre	el	capital:	el	nightcoritza.		Aquest	
procés de nightcorització esdevé en la superfície, en les remescles 
que genera. Però també en els sistemes: el seu caràcter simpàtic i 
virolat és present en les seves maneres d’actuar. Converteix el con-
fiscat	en	enunciats	amables,	la	seva	pràctica	exagerada	no	és	abusi-
va i esdevé l’antagonista amic. 
El nightcore és també esquizofrènic, molt. Ho és perque exagera la 
superfície on es desenvolupa, que així avança. Aquesta praxis, però, 
és en realitat una resposta extrema del frénesi industrial. La seva 
contracultura discursiva es posiciona en la mateixa direcció que cri-
tíca. 
És (o s’atansa a) el futur verdader del que parla Mark Fisher. El futu-
risme	il·lusori	no	arribarà	de	cop.	Només	en	la	ficció.	El	capitalisme	
es reinterpretarà sempre, així es com prospera. No s’origina res de 
zero. L’acceleració necesita de l’anterior, tot el que s’incrementa ha 
d’haver-se establert abans.        

Esquizofrènia kitsch
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‘Quienquiera que esté tratando de elaborar qué es lo que piensan 
sobre el aceleracionismo mejor que lo haga pronto. Esa es la natu-
raleza de la cosa. Ya estaba atrapada en direcciones que parecían 
demasiado veloces de rastrear cuando comenzaba a volverse auto-
consciente, hace ya décadas. Ha adquirido gran velocidad desde 
entonces.’
‘Hay que sospechar que si recién está comenzando la discusión pú-
blica sobre la aceleración, es justo a tiempo para llegar demasiado 
tarde.’
(Land, 2017)

Nick Land desenvolupa l’idea d’aquesta anticipació tardana, l’auto-
consciència eternament darrere dels ritmes de l’acceleracionisme. 
Una velocitat inassolible pel pensament. Land, en aquesta roman-
tització conceptual, esbossa la teoria en la que expressa que l’acce-
leració sempre estarà davant la percepció, i que, en el moment d’en-
tendre-la, arribarem tard, perque ja estarà en un estadi superior.   
Des d’aquesta retòrica especulativa en la que juga Land s’executarà, 
també,	una	ficció	per	assenyalar	el	caràcter	anticipatiu	que	també	
observo en el creixement del nightcore. 

Nightcore

En efecte, el nightcore se’ns mostrà davant molt abans d’adonar-nos 
que	existia.	S’avançà	a	la	definició	distintiva	del	gènere	que	avui	po-
dem fer. I no només s’avantatja al gènere si no que també 
sobrepassa la seva primera forma com a fenomen. Ja s’ha mencionat 
la	figura	del	grup	‘Scooter’,	formació	apareguda	a	principis	de	se-
gle. Es aquí on el nightcore, tímidament, es deixa veure. En petites 
dosis, fragmentat de manera dissimulada en parts de cançons, es 
percep aquesta atmosfera agradablement nightcoritzada. 
Les	composicions,	també	esmentades,	Ramp!	(The	Logical	Song)	i	
Nessaja	es	podrien	identificar	com	el	primer	nightcore:	D’inici,	si	
fem una aproximació estètica, destaca per la seva similitud sono-
ra aconseguida, doncs, el pitch aguditzat i la velocitat que prenen 
s’assimila	summament	al	nightcore.	Aquesta	afinitat,	però,	va	més	
enllà i esdevé profunda si hi penetrem endins. Distingim d’on apa-
reixen	aquestes	dues	cançons:	Ramp!	(The	Logical	Song)	és	en	
realitat	un	remix	de	la	cançó	del	grup	‘Supertramp’	The	Logical	Song	
(1979) i Nessaja és una remescla, també, en aquest cas de la cançó 
de	Peter	Maffay	amb	el	mateix	nom	(1983).		El	que	cal	considerar	
aquí són els gèneres d’aquestes dues peces remesclades: la prime-
ra es determina en el rock i la segona és synth-pop. Concluim, per 
tant, que aquests dos temes no només s’anticipen a la formació del 
gènere	 una	 dècada	 abans,	 si	 no	 que	 s’avancen	 fins	 i	 tot	 a	 aquells	
que l’imiten en una primera instància. Es podria considerar, també, 
que	les	dues	cançons	de	‘Scooter’	s’apropen	més	al	neo-nightcore	o	
l’hyperpop d’avui que al nightcore original, ja que, utilitzen el feno-
men només com a recurs dins d’una producció original, que és, en 
realitat, un factor més sumat a la resta per completar un total.

Esquizofrènia kitsch
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Nightcore

La senzillesa de producció és una de les característiques principals 
per entendre el gènere. L’actitud desperta i astuta amb la que el 
moviment	aconsegueix	definir-se	i	separar-se	de	la	producció	ori-
ginal que remescla, en només dos passos: l’acceleració i l’aguditza-
ció. Això possibilita que l’entrada a l’escena com a productor sigui 
còmodament assequible per a qualsevol. Perque, tot i que la pro-
ducció si s’escau pot ésser complexa,  en la seva forma més bàsica, 
el nightcore es simplement una cançó mesclada des de l’augment 
del tempo i l’increment del pitch.	El	valor	no	descansa	en	la	dificul-
tat tècnica de les peces. Les cançons amb més reproduccions no 
utilitzen elements compositius originals tret d’aquestes dues mo-
dificacions.	La	facilitat	d’accés	al	gènere	ocasiona	l’estructura	en	la	
que aquest es desenvolupa.  Una distribució lineal entre productors 
i consumidors que comparteixen escena sense establiments jeràr-
quics ni diferències de superfícies graduals. Aquest fet potencia 
el creixement del volum total de les peces existents, doncs, en no 
existir barreres, l’usuari pot produir les seves pròpies remescles, si 
no existeixen encara i pujar-les a les plataformes digitals per poder 
consumir-les amb la resta, convertint-se així en productor. Una me-
tamorfosi, tanmateix, que no neix de la voluntat d’autoria. L’única 
intenció és incrementar l’escena i compartir amb la resta d’interna-
tutes consumidors i productors les peces. S’observa aquest caràcter 
despreocupat vers el reconeixement com a creador perque no es 
detecta	cap	propòsit	específic	que	posi	en	relleu	la	figura	del	deejay.	

Minimalisme punk

En la major part de cançons nigthcoritzades el títol de la peça se-
gueix	així:	‘‘	‘Nightcore’	-		‘Nom	de	la	cançó	remesclada’	’’	o	bé	“	‘Nom	
de	la	cançó	remesclada’	(‘Nightcore’)”.	L’estructura	de	la	nomencla-
tura	és	modificada	i	no	té	una	ciència	exacta	mai,	ara	bé,	en	la	for-
mulació d’aquestes, que funcionen com a exemple, s’hi detecta un 
fet que ja s’ha introduït però hi tornaré a fer una breu aproximació 
aprofitant	que	estem	tractant	l’autoria:
En la distribució de les paraules del primer cas si que s’hi detecta un 
rastre de potestat: la manera en la que la paraula nightcore es troba 
ubicada podria fer referència al nom d’un grup. De fet, aquest pri-
mer enunciat es referència en la primera fase del nightcore, s’està 
referint, en efecte, al grup Nightcore. És l’espectre d’aquesta fase 
inicial. En el segon cas, en canvi, la forma que pren la paraula night-
core dins l’oració exposa la condició que aquest agafa vers la cançó, 
se l’hi atribueix qualitat: és una declaració del que està provocant 
el fenòmen en la peça, la nightcoritza. El segon exemple, doncs, 
s’expressa	 en	 la	 darrera	 fase	 del	 nightcore,	 quan	 és	 definit	 com	 a	
gènere.

En els dos models tractats, es manifesta aquesta poca voluntat per 
aixecar-se	com	a	creador,	fins	i	tot	en	el	primer,	on	si	que	s’hi	de-
tecta una disposició autoritària, tanmateix, la postura no l’agafa el 
productor si no que s’està al·ludint a l’alè d’un grup extraviat. 
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En el fòrum Nightcore Universe, un dels primers tòpics de la pàgina 
es una entrada en forma de tutorial en el que s’explica com nightco-
ritzar una cançó. En el tutorial es proposa Audacity com a primera 
eina. Aquest software es presenta perque és senzill alhora que és 
una eina de codi obert, és a dir, que es pot obtenir legalment de 
manera gratuïta, això redueix més la capacitat d’entrada al gènere 
i el fa accessible a un gruix més gran de gent perquè el programa 
tampoc	demana	unes	especificacions	de	l’ordinador	molt	elevades.	
El tutorial s’estructura en cinc passos. El primer i el segon fan re-
ferència a la descàrrega d’Audacity i a l’importació de l’arxiu al pro-
grama, respectivament. L’últim pas refereix a l’exportació del arxiu. 
Per tant, les instruccions que van dirigides al mètode musical són 
només la tercera i la quarta. Aquestes, però, són més una aproxima-
ció al coneixement de les competències del software que un acosta-
ment a un mínim de concepció rítmica o melòdica. Són: 

‘3: Press Effect ---> Change pitch, Increase the pitch between 20 to 
30 percent.’

‘4: Press Effect ---> Change Tempo, Increase the tempo between 20 to 
30 percent.’

La presència aparent del nightcore és d’un caire dinàmic, saturat, 
intens. Això succeeix en la superfície, però en el seu interior, a nive-
ll tècnic, té en realitat una naturalesa minimalista. Són només dos 
passos els que el productor hi intervé creativament. Si tenim da-
vant la cançó a mesclar, només ens separen dos simples moviments 
entre la cançó primera i la peça nightcoritzada. 

Nightcore Minimalisme punk

Captura extreta del fórum de la web 3djuegos
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Nightcore

Seguidament, es planteja a partir de la numeració de 
captures de fils dels fórums Reddit i Quora els motius 
de l’associació del nightcore amb l’anime.

Nightcore i anime
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Nightcore Nightcore i anime
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Captura en la secció de comentaris del canal de 
YouTube	‘Nightcore	Català’.	
S’observa com sense una interacció anterior, 
els usuaris consumidors de nightcore anticipen 
l’afició	per	l’anime	també.	

Nightcore Nightcore i anime
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“The label’s called PC Music, which alludes to how 
the computer is a really crucial tool, not just for ma-
king electronic music but for making amateur music 
that is also potentially very slick, where the 
difference between bedroom and professional studio 
production can be very ambiguous.”
 A.G. Cook, fundador del segell PC Music.

Nightcore
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Els r/ShittyMobileGameAds
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La Viquipèdia en aquest cas no diu res perque no 
hi existeix cap entrada sobre aquest fenomen. De 
fet, aprofitant aquesta puntualització, cal men-
cionar que a nivell acadèmic tampoc he advertit 
cap article o escrit sobre aquests mecanismes de 
reclam. 

r/ShittyMobileGameAds
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Abans de començar a desenvolupar estètica i ideològicament el fe-
nomen, cal fer una parada, i introduir unes anotacions o comentaris 
en particular per fer un correcte submergiment en la matèria. 
El nom que decideixo atribuir-li a aquesta pràctica és originari 
d’una	comunitat	de	Reddit	batejat	amb	aquest	mateix	nom:	‘r/shi-
ttymobilegameads’, creat el 14 de gener del 2019. S’adopta aquest 
terme, primer de tot per consideració, tant al subreddit en concret, 
i a les seves qualitats arxivistes; com a la plataforma, Reddit, font 
d’informació i acompanyant des de fa un llarg període de temps en 
el meu desplaçament digital. Així doncs, establir el nom d’un dels 
fenòmens a partir d’un vocable iniciat per la lletra minúscula r/, en 
desig de cortesia i d’admiració cap a la xarxa de coneixement que ha 
aconseguit fomentar aquest fòrum de fòrums. És coherent, també, 
iniciar la investigació des d’aquí per la similitud ideològica d’alguns 
subreddits amb un caràcter similar al d’aquesta exploració. Així com 
succeeix en altres moviments que apareixen en el text, els r/shit-
tymobilegameads comencen a aparèixer esporàdicament durant el 
moviment per xarxa dels usuaris, però és la voluntat comunitària 
qui, en la successió d’esdeveniments comença a arxivar aquest tipus 
de contingut i, respectivament, construeix el fenomen, en aquest 
cas a partir de Reddit. 

r/ShittyMobileGameAds

De la mateixa manera, cal destacar l’estructura en la que s’ordena el 
funcionament de la web. Com ja s’ha esmentat, aquest ciberespai 
és un fòrum construït a partir de subfórums, es a dir, és una super-
fície	que	no	va	enfocada	a	un	tema	específic,	sino	que	el	servidor	
s’estableix com a plataforma per a l’assentació de totes aquelles co-
munitats o temàtiques amb l’intenció d’instal·lar-se en el lloc,  els 
usuaris, doncs,  es subscriuen a aquests subfòrums. 
És un medi on l’intercanvi d’informació i la circulació de dades és or-
ganitzada	però	frenètica,	el	tràfic	a	l’espai,	tot	i	que	es	troba	estruc-
turat, és saturat i provoca una sensació ambiental densa. L’evolució 
es progressiva i es troba en constant creixement. La participació 
creix a diari i la creació de nous jacim ents de contingut prospera. 
El moviment marxa de manera heterogènia en múltiples direccions, 
però, en conjunt, sempre es dirigeix endavant. 
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El desenvolupador de videojocs E. Hervàs redacta en el seu blog 
una breu introducció a aquest fenòmen des del seu parer recorre-
gut en el que cita:  
“¡Mata	al	goblin!	Muestra	el	rótulo	que	encabeza	un	puzzle	de	apa-
riencia sencillo. Unas manivelas cortan o abren, como llaves de paso, 
los conductos por los que fluye el fuego de un dragón. El jugador, 
simbolizado mediante un simple dedo, intenta resolver el terrible 
puzzle. Y falla, por supuesto. El espectador queda impotente ante 
los gritos del pobre guerrero cuya existencia se basa en morir achi-
charrado una y otra vez. El mismo rompecabezas puede dejarse ver 
anunciando un juego muy distinto. Esta vez, en lugar de un 
guerrero y un goblin, muestra un pez similar al de una famosa 
película de Pixar enfrentado a una araña. Pero ambos videos acaban 
igual. Estos son solo un par de ejemplos de la oleada de propagan-
da engañosa que lleva un tiempo inundando las redes. Hay muchas 
variantes, a menudo incluyendo rótulos del tipo «Solo un 5% de 
jugadores puede resolverlo» para apelar a la competitividad del 
espectador. Sin embargo, los juegos que se anuncian así son, en 
realidad, muy diferentes a lo que muestra la publicidad en cuestión. 
Y, aun así, resultan ser títulos para móvil muy exitosos.”
 (2020, Los anuncios engañosos de juegos para móvil)

Games that doesn’t exist
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Per a executar un anàlisi més profund del fenomen, s’ana-
litzen per separat els components dels anuncis a partir de 
l’observació	i	els	elements	‘in-game’	estudiats	des	del	ga-
meplay. Posteriorment s’alça la mirada i es reflexiona l’es-
tètica sencera des d’un pla general.  

Els	anuncis,	segons	les	seves	configuracions	compositives	
i/o	narratives	es	poden	classificar	en	tres	grups	de	contin-
gut. Així, en virtut d’aquestes tipologies publicitàries, els 
anuncis s’organitzen en: 

-Jocs anunciats a partir d’animàtiques
-Jocs anunciats a partir del gameplay
-Jocs anunciats a partir d’imatges estàtiques

r/ShittyMobileGameAds Variables tipològiques
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El	 primer	 grup	 específic	 fa	 referència	 a	 aquells	 jocs	 que	 utilitzen	
cinemàtiques a partir de l’animació digital, és a dir, en les peces no 
s’aprecien imatges de l’experiència jugable del joc. Aquesta caracte-
rística	no	defineix	aquest	tipus	de	pràctica,	en	realitat	és	un	recurs	
existent en la indústria a l’hora de promocionar videojocs, aquest 
exercici	permet	als	desenvolupadors	configurar	una	atmosfera,	una	
narrativa o un apropament estètic i categòric respecte el joc. En 
el cas a tractar, però, els anuncis provoquen efectes desplaçats i 
aquesta intenció d’apropament és llunyana i gairebé inversa.  

r/ShittyMobileGameAds Variables tipològiques

Distingim narratives que van de lo grotesc a lo estúpid, se’ns pre-
senten	situacions	faltes	de	tacte,	insensibles,	amb	ficcions	distants	
del que en realitat experimentarem jugant. Narracions absurda-
ment surrealistes amb caràcter sexual (sovint masclistes), amb una 
evolució hiper-accelerada on s’endevina un progrés fàcil i ràpid 
mostrant connotacions fantasioses de l’èxit instantani obtingut de 
forma senzilla. En cap moment es percep una categorització del joc 
i segons l’anunci aparegut podríem posicionar el mateix joc en gè-
neres tant dispars com de conducció, de gestió de recursos o shoo-
ters. L’ambient que provoca cap al receptor és difós i busca, a partir 
de la desproporció quantitativa d’anuncis, que l’usuari es descarre-
gui el joc en alguna d’aquestes aparicions repetides. Si depenent de 
la publicació, el consumidor pot associar el joc a un gènere que el 
sedueixi, l’abundància (i la repetició) de circulació d’aquestes peces 
es converteix en un factor clau: funciona perque n’existeixen molts 
i perque broten freqüentment en un extens llistat d’espais digitals. 
A partir de tres exemples reals s’analitzen aquestes peculiaritats que 
defineixen	aquesta	distinció	classificatòria	primera.	Els	jocs	són:	Li-
ly’s	garden	i	Mafia	city.	El	primer,	amb	una	clara	tendència	cap	al	
públic femení, s’utilitza com a mostra d’aquestes narratives difoses 
que no apropen a cap gènere en concret. El segon, que en canvi té 
inclinacions masclistes i classistes, és l’arquetip dels anuncis que 
presenten	 ficcions	 irreals	 amb	 un	 progrés	 extremadament	 ràpid	 i	
fàcil.  

Jocs a partir d’animàtiques



00:00:124 00:00:125

r/ShittyMobileGameAds Variables tipològiques Jocs a partir d’animàtiquesLily’s Garden

La protagonista (Lily) està fent la bugada.
Tanca la comporta de la rentadora, però, aquesta al es-
tar molt plena s’obra.
La Lily es senta damunt per, gràcies al seu pes, poder 
tancar la tapa.
Encén la maquina.
La màquina comença a treballar i genera les vibracions 
habituals d’aquest electrodomèstic. 
En estar damunt, la protagonista sent plaer.
La Lily es masturba amb aquestes vibracions.
S’acaba l’anunci amb l’entrada del títol del joc i un car-

tell	de	‘play	now’.
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S’observen unes mans subjectant una prova d’embaràs. El test mostra que 
la prova és positiva. 
Es la Lily qui l’agafa. Mostra una actitud de satisfacció.
La protagonista li ho fa saber a la seva parella, que en aquest moment està 
bebent café i llegint el diari. 
Ell, en escoltar-ho, escup el café i es queda en posició reflexiva. 
Es fa un tall i es canvia a l’escena d’un paisatge. Veiem la parella de la Lily 
marxant (escapant-se). 
Tornem a visualitzar la prova d’embaràs.
La protagonista hi passa el dit per damunt i es borra una de les línies. En-
tenem, els espectadors, que la prova en realitat es negativa.  
Es	veu	l’entrada	de	la	casa	de	perfil	i	observem	que	es	tira	una	capsa	amb	
les	paraules	‘Blaine’s	stuff ’,	adivinem	que	la	parella	fugada	es	diu	Blaine.	
S’entén	que	tot	ha	sigut	un	artifici	de	la	lily.
S’acaba	l’anunci	amb	l’entrada	del	títol	del	joc	i	un	cartell	de	‘play	now’.

Jocs a partir d’animàtiquesLily’s Garden
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En el primer pla apareixen a cada terç de la pantalla tres noies. La del 
mig és la Lily, porta casc. La noia de l’esquerra porta una motxilla i 
la de la dreta està fent estiraments. El tipus d’imatge recorda a una 
estètica superheroica o de còmic. 
En el següent pla la protagonista condueix en moto per sobre uns 
edificis.	
L’escena a continuació mostra l’amiga que en primera instància s’ubi-
caba a l’equerra saltant des d’un helicòpter, entenem que la motxilla 
és el paracaigudes. 
El que segueix és la darrera amiga desplaçant-se per l’espai fent par-
kour. 
El que observem desprès es la Lily treient-se el casc, està en un jardí. 
Es seu a una taula.
L’amiga del paracaigudes arriba sobrevolant i també es seu a taula. A 
l’equerra de la Lily.
Quan ja hi són les dos assegudes arriba la darrera amiga saltant per 
sobre d’elles i, posteriorment, es es senta. 
Obren	una	botella	de	vi	i	treuen	unes	copes,	finalitza	l’anunci
S’acaba	amb	l’entrada	del	títol	del	joc	i	un	cartell	de	‘play	now’.

Jocs a partir d’animàtiquesLily’s Garden
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Veiem la Lily amb roba d’esport sobre 
una estoreta tumbada realitzant un 
escalfament. 
Passa per davant de càmera un home 
en malles verdes.
La protagonista s’aixeca de la seva 
posició inicial, per canviar de postura, 
però, en mirar als laterals es queda 
mirant els glutis de l’home en malles 
verdes amb cara de satisfacció. 
S’acaba l’anunci amb l’entrada del títol 
del	joc	i	un	cartell	de	‘play	now’.
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Aquest és l’unic anunci que fa referèn-
cia directa al joc. En el vídeo, que es 
un	comercial	en	favor	del	discurs	‘stay	
home’ per la cuarentena del covid-19 
durant el 2020, observem la Lily ju-
gant al seu propi joc a casa des d’un 
dispositiu tablet. En un exercici na-
rrativament	 metafísic,	 en	 la	 ficció	 del	
videojoc entenem, doncs, que el joc 
també existeix dins del seu propi món. 
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Captures del joc:

Jocs a partir d’animàtiquesLily’s Garden

A l’hora del gameplay, Lily’s Garden és un joc de gestió de jardins la me-
cànica	del	qual	funciona	a	partir	dels	puzles	del	gènere	‘match	3’	(segona	
i	quarta	imatge)	com	podría	ser	el	‘Candy	Crush’	o	el	clàssic	‘Bejeweled’.	
És un joc, doncs, que en la seva major part es desenvolupa a partir de 
la	 jugabilitat	 d’aquesta	 forma	 específica	 de	 trencaclosques	 presentada.	
La	consecució	del	fil	narratiu	es	determina	succeint	aquests	nivells.	En	
avançar l’història es presenta una altra mecànica jugable: la presa de de-
cisions. Tanmateix, aquesta tècnica s’enfoca més als efectes decoratius 
espontànis i no té un gran pes dins el gameplay. 
En els anuncis, no s’hi detecta en cap de totes les peces existents aquesta 
pràctica jugable. Al contrari, observem escenes de conducció, al gimnàs, 
situacions de parella, de desplaçament a través del parkour i un llarg et-
cètera. En síntesi, tot el recorregut d’anuncis, ens mostra l’història d’una 
noia	,	la	Lily,	en	un	extens	desplegament	de	clixés	vers	la	figura	femeni-
na. Sembla voler empoderar el discurs feminista, però l’us d’estereotips 
en relació l’idea de dona lliure provoca un efecte distorsionat i poc cla-
rificador.	Tot	i	aquesta	falta	de	tacte	en	la	ficció	proposada,	de	tots	els	
casos d’anuncis que es mostraràn, Lily’s Garden és qui té la consciència 
moral menys nociva. Doncs és l’únic videojoc on s’hi vislumbra una cer-
ta coherència en la relació anunci-gameplay: si s’ordenen els anuncis en 
ordre	d’aparició	de	manera	consecutiva,	notarem	com	es	succeeix	un	fil	
històric de la vida de la protagonista, que mínimament es relaciona amb 
la	ficció	del	joc.	(Cal	destacar	la	feina	de	l’usuari	de	YouTube	‘Tygosaurus’	
que ha encaixat tots els anuncis de Lily’s Garden en quatre extenses pe-
ces audiovisuals, que es poden trobar al seu canal d’aquesta plataforma.)
Certament, la pràctica que utilitza aquest primer cas d’anunci és un mo-
del	que	fins	i	tot	resulta	prou	atractiu.	El	que	ocórre,	no	obstant,	és	que	
els anuncis apareixen individualment, fet que provoca la descontextua-
lització en quant el joc. 
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L’escena que se’ns presenta aquí és la d’un home cami-
nant pel centre d’una carretera. A la part superior del 
cap	llegim	un	cartell	que	indica	‘Lvl.1	Poor’.	S’interpreta	
que és pobre i de nivell 1. 
En el seu camí es troba uns auriculars al terra amb un 
cartell	damunt,	tambè,	que	indica	‘Lucky	Earphone’,	au-
riculars de la sort. Els agafa i se’ls col·loca. El cartell can-
via	a	‘Lv.15	Lucky	Poor’.	Ha	incrementat	el	seu	nivell	del	
1 al 15 en posar-se els auriculars. En aquest punt el seu 
pas adquireix un caràcter de ball. Segueix caminant però 
amb aquest ritme ballaresc. 
En un moment concret apareix al seu voltant un àuria 
vermella i es transforma en un personatge calb i gros. 
El	 cartell	 que	 s’ubica	 damunt	 el	 cap	 ara	 indica:	 ‘Lv.50	
Crook’, endevinem que ha ascendit del nivell 15 al 50 i 
ja no és un pobre amb sort de nivell 15 sinó un lladre de 
nivell 50. Segueix avançant la seva trajectòria mentre 
balla i es troba una pistola i dos feixos de diners. 
En passar per sobre la pistola apareix un altre text que 
indica +1000 de poder. La pistola desapareix, entenem 
que l’ha agafat. 
En passar per sobre els diners apareix un altre text que 
indica +1000 de diners. Els feixos desapareixes, ente-
nem que els ha agafat. 
Progresa la seva marxa dansant endavant. Torna a emer-
gir la mateixa àuria vermella apareguda abans, el perso-
natge desapareix un frame i torna a surtir el mateix per-
sonatge	però	ara	el	seu	cartell	indica	‘Lv.99	Mafia	Boss’.	
Ha	adquirit	el	títul	de	cap	de	la	mafia	i	és	nivell	99.	
S’acaba l’anunci.
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En aquest vídeo contemplem un control policial. S’ens 
presenten tres escenes començades igual però amb des-
encadenants diferents: 
En la primera un vehicle groc para al control. Porta un 
text sobre el cap que ens indica que es crook (lladre) de 
nivell 5. Els policies el detenen.
En la segona hi para un vehicle negre de tipus ranxera. 
El conductor és un crook de nivell 3, els policies proce-
deixen a la seva detenció. Aquest, però, senyala a la part 
posterior de l’automòvil on s’hi troben dos personatges 
amb	els	seus	cartells	corresponents	on	s’hi	indica	 ‘Lv.20	
Hitman’ (sicaris de nivell 20). L’agent en veure-ho deixa 
passar el vehicle. 
En la tercera escena també hi para un vehicle, en aquest 
cas un deportiu vermell. El cartell superiror del pilot del 
cotxe	indica	que	és	un	‘Lv.60	Boss’.	El	conductor	(que	ens	
recorda al personatge James Bond interpretat per Daniel 
Craig)	li	ensenya	una	insignia	dorada	al	policía	on	hi	fica	
‘Boss’.	 L’agent	 no	 només	 el	 deixa	 passar,	 com	 es	 podria	
pronosticar pel seguiment de la narració, sino que el gra-
tifica	amb	feixos	de	billets.	Observem	dos	cartellismes	de	
‘+10000$’.	El	vehicle	avança	i	desapareix.	
S’acaba el metratge. 
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Aquí	 la	 ficció	 presentada	 es	 resu-
meix en el mateix personatge amb 
un animació repetida. Durant tot el 
llarg del vídeo el personatge replica 
la mateixa acció de picar. 
Primer pica una casa de pedra, que 
en un moment donat es transforma 
en un apartament modest de fusta. 
Segueix	picant,	ara	en	aquest	edifici	
unifamiliar, que es torna a transfor-
mar en un apartament també, però 
que s’adivina més exhuberant. 
En l’escena de la primera casa es de-
tecta	un	text	que	indica	‘LV.	1’,	en	la	
segona	‘LV.20’	i	en	la	tercera	‘LV.30’.	
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Detectem 4 plans diferents, tots 
semblen extrets de simuladors de 
conducció.
El	primer	indica	‘Lv.	1	Hoody’.	‘First	
day	of	Mafiya’
El	 segon	 indica	 ‘Lv.	 30	 Underboss’.	
‘30th	day	of	Mafiya’
El	 tercer	 indica	 ‘Lv.	 60	 Boss’	 ‘188th	
day	of	Mafiya’
El	 quart	 indica	 ‘Lv.	 100	 GodFather’	
‘1888th	day	of	Mafiya’
En tots, a les parts inferiors esque-
rra i dreta hi apareixen, a més, uns 
indicadors	de	‘Value’	i	‘Glamour’,	da-
des que es van incrementant respec-
te avancen les escenes així com els 
nivells i els vehicles. 
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L’escena que se’ns mostra succeix en un 
espai que, s’interpreta, és un bar. Un per-
sonatge crook nivell 1 intenta flirtejar amb 
dues noies. El refusen. Arriba un boss de 
nivell 35, Treu una pistola, dispara al cel. 
El crook marxa i el boss s’asseu al seu lloc. 
Amb la seva mà esquerra tira billets. De 
les dues noies que anteriorment havien 
refusat el crook sorgeixen icones de cors. 
Mostren una actitut de interés en quant 
el noi. 
S’acaba l’anunci.
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Observem un personatge pes-
cant des d’un pàrquing. És 
crook nivell 1. Primer pesca un 
automòvil	blau.	Ascendeix	a	‘Lv.	
5 hitman’ en obtenir aquest ve-
hicle. Seguidament pesca una 
dona,	 que	 el	 converteix	 en	 ‘Lv.	
15 Boss’. 
S’acaba l’anunci. 
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Captures del joc

r/ShittyMobileGameAds Variables tipològiques Jocs a partir d’animàtiquesMafia City
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Mafia	City,	és	en	realitat,	un	joc	de	gestió	de	recursos.	L’únic	que	com-
parteixen en comú els anuncis i el gameplay és aquesta estètica que ens 
descriu el seu nom: gàngsters, conflictes entre bàndols, diners i éxit. Ara 
bé,	tot	i	aquesta	aproximació	temàtica,	la	imatge	del	joc	en	gràfics	2D	es	
separa	prou	dels	gràfics	3D	que	presenten	els	anuncis.	
En els metratges que s’utilitzen per l’anunciament, no s’hi transcriu en 
cap ocasió aquesta mecànica jugable, i caldria fer un esforç interpretatiu 
gegantesc per acabar adivinant la forma real del joc. La publicitat ens 
mostra escenes que evoquen a jocs de món obert, de construcció, de 
conducció	de	tot	tipus	de	vehicles,	‘shooters’	i	una	extensa	llista	d’exem-
ples. Es fa evident, doncs, que els anuncis no s’encaminen a ensenyar 
cap mètode de gameplay en concret. Tanmateix, si que es detecten certs 
procediments qualitatius o peculiars que ens permetran fer una aproxi-
mació estètica a l’esdevenir pràctic d’aquest cas. 
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En primer lloc, el fet que es fa més evident a l’hora de detectar possibles pa-
trons, és aquesta necessitat de progrés cap endavant les posicions dels càrrecs. 
El desenvolupament narratiu dels anuncis avança i es basa en aquest fet d’aug-
ment de rang. L’ascens que se’ns presenta és ràpid i aparentment fàcil. S’ob-
serva un evident discurs classista en pro del posicionament respecte el poder 
social i es denota una presència d’ideologies racistes i masclistes. Els cartells 
que	 desigen	 la	 postura	 condicionant	 -‘Poor’,	 ’Crook’,	 ’Hitman’,	 ’Boss’,	 ‘God-
father’- es revelen com un dels elements estilístics més caracteritzadors de 
Mafia	 City.	Mostren,	mitjançant	 aquests	texts,	una	senzillesa	de	 prosperitat	
econòmica	i	de	condició	social	que	sembla	definir	aquesta	idea	capitalitzada	
de	‘ets	pobre	perque	ho	vols’.	En	la	curta	llargada	del	vídeo	es	revela	com	una	
persona passa de ser pobre a succeir en els diners, l’amor i la fama, en qüestió 
de segons. 
Aquest surrealisme cretí també és un atribut distintiu d’aquest videojoc, l’ab-
surd	 trascendeix	 la	 narrativa	 i	 s’adverteix	 en	 faltes	 ortogràfiques	 -	 ‘mafiya’,	
‘boos’-	;	en	la	qualitat	audiovisual	dels	anuncis,	que	és	absurdament	amateur	i	
desacurada, aquest tret, es detecta per exemple, en les animacions, que estàn 
descarregades d’internet i són reutilitzades en la majoría dels metratges. En 
conjunt, l’irrealitat ignorant que desprén el visionat d’aquestes peces publici-
tàries,	és	l’atmòsfera	que	defineix	i	engloba	el	determini	final	que	assenyala	
la seva estètica. Aquest caràcter estúpid, no ha provocat la caiguda al buit del 
joc,	ans	al	contrari,	Mafia	City	ha	patit	un	procés	de	‘memeification’	(esdevenir	
meme) que l’ha construit com un dels jocs de mòbil free-to-play més ràpida-
ment	identificables.	

Jocs a partir d’animàtiquesMafia City



00:00:146 00:00:147

El	segon	grup	distintiu	classificatori	fa	referència	a	aquells	
jocs anunciats a partir de la representació de la jugabilitat, 
el gameplay. De la mateixa manera que en el primer apar-
tat,	l’utilització	d’aquesta	pràctica	no	defineix	l’estil,	ja	que	
es un tipus de recurs propagandisitc existent en el mercat 
dels videojocs, aquest exercici permet apropar l’experièn-
cia recreativa del joc als consumidors des de l’anunci, així 
com un atansament cap a l’estètica i el gènere. En aquest 
cas, però, s’utilitzen els mètodes de tal manera que, en 
efecte, acaben ocasionant un allunyament en la percepció 
de la realitat i es provoca un distanciament que desvincula 
la publicitat del gameplay genuí. 
Identifiquem	 diferents	 maneres	 d’utilitzar	 aquesta	 pra-
xi: se’ns introdueixen mecàniques o seqüències que són 
inexistents o que es troben en un percentatge molt petit 
del total del joc; es mostren escenes on s’hi observa una di-
ficultat	ridicula,	suggerint	conflictes	exhibits	d’una	forma	
exagerada, mostrats com a irrealitzables, però que tenen, 
veritablement, respostes obvies i evidents; s’aprecia una 
repetició constant en tot el seguit de peces aparegudes, el 
mateix tipus de problemàtica o d’enigma reiterat anunci 
rere	anunci	amb	només	modificacions	estètiques	o	temà-
tiques; contemplem falses performances de gameplay; i la 
utilització de text en la imatge amb certa reminiscència 
al discurs clickbait a partir d’un caràcter compositiu que 
recorda al meme. 
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No es busca, ni es pretén acostar l’usuari al joc, l’objectiu d’aquest 
tipus de peces és accelerar la quantitat de descàrregues a par-
tir de l’abundància i la repetició. L’estratègia que persegueixen 
aquests procediments és la d’interferir en el desplaçament digital 
dels usuaris el major nombre d’ocasions possibles. A partir d’una 
gran quantitat d’anuncis per al mateix producte que presenten 
mecàniques similars però llenguatges estètics diferents. 
Es desenvolupa, a partir d’exemples reals, totes aquestes peculia-
ritats identificades que defineixen la segona categorització dels 
r/shittymobilegameads. El primer cas, desplegat des dels jocs de 
la desenvolupadora Playrix, servirà per aprofundir en els dis-
positius que mostren falses seqüències de gameplay, així també, 
s’utilitzen com a arquetip de l’exageració i repetició de l’ingenu. 
Seguidament, es mostren diferents models de les pràctiques que 
performen una falsa interpretació de la jugabilitat. I per últim, 
s’aprofunditza en aquelles peces que afegeixen text al vídeo com 
a via persuasòria, el que ens permetrà enllaçar de manera fluida 
l’últim punt tipològic.      

·Fals gameplay (cas Playrix)
·Falsa performance
·Gameplay amb text

Jocs a partir del gameplay 
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Playrix és una desenvolupadora de videojocs rusa que 
es podria estimar l’exemple ideal dels r/shittymobilega-
meads. Si accedim a la seva pàgina web observarem que el 
seu catàleg de jocs es prou extens. En penetrar una mica 
més endins, advertirem però, que la major part d’aquests 
són una repetició l’un de l’altre dissimulats sota noms i 
temàtiques diferents. El conjunt, fa ús de les mecàniques 
de	trencaclosques	ja	presentades	‘match	3’	en	tot	el	des-
plegament seqüencial del gameplay d’aquests jocs. En 
aquest	escrit,	s’exposaràn	tres	exemples:	‘Gardenscapes’,	
‘Homescapes’,	i	‘Fishdom’.	Els	tres	casos	s’ubiquen	dintre	
dels jocs amb més descàrregues en les seccions d’aplica-
cions	gratis	en	les	botigues	digitals	‘appstore’	i	‘playstore‘.	

r/ShittyMobileGameAds Variables tipològiques Playrix Jocs a partir del gameplay 
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Gardenscapes

Playrix Jocs a partir del gameplay 
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Homescapes

Playrix Jocs a partir del gameplay 
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Fishdom

Playrix Jocs a partir del gameplay 
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Homescapes Gardenscapes

r/ShittyMobileGameAds Variables tipològiques

Fishdom

Playrix Jocs a partir del gameplay 
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Aquests particulars exemples d’anunci fan al·lusió a una 
pràctica que denota certa singularitat camuflada, en la 
que	si	ens	hi	aturem	a	observar,	esdevé	fins	i	tot	còmi-
ca. Hi distingim dos elements distintius: el primer és una 
animació	 de	 la	 jugabilitat	 del	 joc,	 res	 diferenciador	 fins	
aquí. Cal destacar però, que es percep l’esmentat, és a 
dir, l’animació. El footage utilitzat, doncs, és fàcil adver-
tir que no pertany a una captura del gameplay real. 
El que separa aquest cas de la resta, és l’acompanyament 
que	segueix	al	metratge	ficcionat	del	joc.	El	vídeo,	és	as-
sistit	 per	 la	 figura	 d’un	 suposat	 ‘streamer’	 o	 ‘youtuber’	
que sosté l’acció succeïda al joc. Acompanya el gameplay 
i	 l’il·lustra.	 Aquesta	 conducció,	 però,	 és	 també	 fictícia	 i	
és fàcilment interpretable en detalls tant absurds com: 
l’irrupció d’un cursor en un joc que s’està jugant en un 
dispositiu mòbil; comportaments que es realitzen, mira-
culosament, sense haver-hi una manipulació en l’aparell; 
o senzillament en la sobreactuació dels individus que es 
troben	‘jugant’.	
La combinació d’aquestes dues particularitats és sublim. 
Tot	és	fals	però	desitja	ser	real	i	confia	en	que	la	ignoràn-
cia que el descriu també es trobarà en els usuaris.  

r/ShittyMobileGameAds Variables tipològiques Jocs a partir del gameplay Falsa performance
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El darrer cas dels jocs anunciats a partir de la jugabilitat 
evidencien comportaments imperatius o ambigus que ja 
han aparegut discernits en altres metodologies estudia-
des en el text. 
Aquest mecanisme s’estructura compositivament en una 
disposició que resulta força familiar als ulls. L’imatge fa-
bricada	ens	recorda	a	la	configuració	imatge-text	que	evo-
ca en certa manera al meme. Tanmateix, les oracions aquí 
no busquen provocar l’humor sino que funcionen com a 
reclam.	 El	 gameplay	 per	 si	 mateix	 no	 capta	 la	 suficient	
atenció del consumidor i es necessita recolzar en aquests 
texts que augmenten la capacitat de direcció de l’interés a 
partir de l’apel·lació directa. 
Així com en els casos anteriors, es mostren circumstàn-
cies absurdes i irracionals. Situacions aparentment fàci-
ls	encobertes	en	una	dificultat	inexistent	o	decisions	es-
túpidament òbvies que són errades intencionadament. 
Aquestes pràctiques busquen despertar la suggestió del 
subjecte receptor fent-lo sentir distint de la resta. Això és: 
si l’usuari detecta que ell si que podrà superar el nivell pre-
sentat, però el text superior l’està informant que, presu-
miblement,	és	una	fita	complicada	d’aconseguir,	creixerà	
en l’individu un sentiment de distinció de la resta que el 
motivarà a jugar. 

r/ShittyMobileGameAds Variables tipològiques Jocs a partir del gameplay Gameplay amb text
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Arxiu d’oracions

r/ShittyMobileGameAds Variables tipològiques

Are you retarded
I can’t reach Wisconsin
I can’t reach the yellow room
I can`t reach the pink
After 23 tries, i still can’t reach circle
If you shave that face, you’re legally a barber
Watch out the falling stones
95% of people can’t pass
I can’t reach pink weeds
I have parke 50 times and it still fails
If you reach Borat, you are legally skilled
Only “Left-brained” can fill in the cat
If you win you can go to japan
Only left brained people reach pink color
I sold my soul to reach level 3
Can’t reach the pink!!!
Only aries can pass level 12
I can’t reach pink
90% of people can’t clear
if you reach Arkansas, you’re legally master
Only left brained people reach pink color
Avoid the black
I’ve tried 3333 times but still i cannot pass
If you reach good, you are good!
I can’t reach pink color
I can’t reach germany 
i can’t score 2048!
I’ve spent hours but still can’t pass the level!!
Giant keeps beating me

Jocs a partir del gameplay Gameplay amb text
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If you survive 60 sec you can go to Disneyland
99% of people can’t this level
Swallow balls properly to cross the finish line
Harder than you think
Me on my way my booty call with satan
Time flies when i play this game
Elon musk would be proud
IQ: -203/IQ: 512
This is sooo satisfying
99% of people can’t make it past the suez canal level!
If crowd city is too easy, try crowd city
Only 1% can solve this
Only 1% can reach level 99
Puedes sobrevivir 60 segundos?
Can you bounce her high enough?
Hacker/Starter
I’ve played day and night to pass this
This app will ruin your life
This game will ruin your life
Seriously, I’m trying
Which one to choose
Do you even know how to walk
Try not to shoot yourself

Jocs a partir del gameplay Gameplay amb text
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Composicions saturades, discursos irracionals, ambigüe-
tat, l’ús de text apel·latiu, contingut popular robat, sexua-
lització innecesària. És la resolució de tots els mecanismes 
anteriors, però en aquest cas, a partir d’imatges estàtiques.   

Jocs a partir dimatges
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ELS SPEEDRUNS
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La Viquipèdia diu: “Un speedrun és jugar a un 
videojoc amb la intenció de completar la his-
tòria principal en el menor temps possible. Al 
voltant d’aquest fenomen s’ha creat una gran 
competició entre jugadors. Per aconseguir 
aquest objectiu, és molt comuna la utilització 
de “glitches” o errors de programació que es 
troben el joc, els quals els jugadors aprenen a 
manipular i utilitzen a favor. Aquesta utilitza-
ció de glitches, que s’utilitzen, per exemple, per 
permetre al jugador saltar- se una certa part 
del joc i així poder estalviar segons o minuts, 
moltes vegades crea controvèrsia si haurien 
d’utilitzar-se o no, però com que es consideren 
part del joc original i no calen eines externes per 
fer-ho, es deixen utilitzar.”

Speedruns
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Speedruns

L’speedrunning, doncs, és un tipus de competició en la que 
l’usuari juga amb l’intenció de completar el videojoc, o una part 
d’aquest, de la manera més ràpida possible. 
El desenvolupament de l’activitat del speedrunning requereix 
d’un judici espacial, técnic i seqüencial del videojoc anterior a 
l’acte del gameplay. Els corredors han de fer un estudi o una re-
flexió prèvia, per tal d’aconseguir aquest assoliment veloç, que 
sovint necesita d’un raonament alternatiu al que està inscrit 
en el desplegament narratiu o mecànic del joc. Aquesta inten-
ció determina noves rutes de desplaçament que transformen el 
progrés espacial i del relat. Depenent del tipus d’speedrun es 
provocarà una desordre en la consecució d’escenes, arribant a 
evitar, en alguns casos, la major part de l’història. Així com en 
la comprensió dels escenaris, que són transitats en discordàn-
cia del plantejament original establert pels desenvolupadors. 
En algunes circumstàncies, els usuaris també afecten aquest 
progrés a partir d’errors en la programació, des de la búsqueda 
de	glitchs	o	bugs,	que	permetin	un	avantatge	a	poder	aprofitar	
de	cara	a	aquest	objectiu	final	nerviosament	apressat.	
Dins d’aquesta pràctica existeixen diferents tipus d’auto-impo-
sicions que depenen segons l’anhel de la comunitat o del juga-
dor. Aquests objectius, que sostenen sempre aquesta determi-
nació	voluntària	de	concluir	acceleradament,	defineixen	cada	
praxis: coleccionar un seguit d’items, fer un seguit d’accions 
concluides, jugar amb els ulls tapats, etc. Més endavant es des-
envolupen en profunditat aquestes categoritzacions existents. 

L’speedrun és tant l’acció en directe dins el joc, la jugabilitat, 
com	l’enregistrament	audiovisual	de	la	fita.	Aquesta	gravació	
del	gameplay	és	requerida	a	l’hora	de	certificar	la	consecució	
en	temps	del	jugador,	per	certificar	que	s’han	executat	totes	
les normes i regles de manera correcta, aixó però, no és l’úni-
ca funció d’aquests registres en vídeo. Les gravacions tenen 
un clar propòsit comunitari, doncs, permeten a la resta d’in-
dividus conèixer quins són els passos a seguir per tal de com-
pletar de la manera més ràpida el videojoc. Sovint els metrat-
ges	van	acompanyats	d’especificacions	en	text,	que	expliquen	
els diferents procediments seguits que han fet possible la 
realització de les operacions executades, en ocasions també 
s’hi manifesten certes puntuacions en accions, ón el subjecte 
identifica,	que,	de	la	manera	deguda,	encara	són	afinables.	
Lluny	d’identificar-se	en	front	d’una	constel·lació	de	caràcter	
competitiu, el membre, individualment, reconeix la dimensió 
col·lectiva del fenòmen i participa, generosament, compartint 
les troballes que ha documentat des de l’investigació, així, 
de manera respectiva, contribueix en la recerca. A partir de 
l’experiència acumulada de tots els usuaris s’arriba a conèixer 
la forma més apresuradament dinàmica de completar la run. 
Finalment, també s’hi observa en aquestes peces un mer pro-
pòsit d’entreteniment, de cara als speedruners, però, sobretot 
al públic general, que ocupa un gruix més gran dins la comu-
nitat. 
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Els videojocs, com a pràctica creativa, són intervinguts des del des-
envolupament de la peça i des de la jugabilitat d’aquesta, l’execució 
doncs, s’observa a partir de dos agents: el creador i el jugador (en 
el cas dels jocs autònoms, aquest diàleg varia. No es desenvoluparà 
l’estudi del fenòmen autònom en els videojocs perque no afegeix 
contingut coherent en el desplegament conceptual dels speedruns). 
Els	jocs	‘són’	per	‘ser’	(jugats).	L’intenció	o	l’enfocament	central	del	
productor sempre va dirigit a l’interacció que mantindrà l’usuari 
amb l’obra.
L’escriptor	Roland	Barthes	constituí,	el	1967,	la	redacció	del	text	‘La	
mort	del	autor’.	En	aquest	escrit	Barthes	teoritza	l’idea	que	defineix	
el títol. Defensa que el text (o l’obra, aquest cas), en ser publicat, 
deixa de pertànyer al seu autor per correspondre i concernir a l’au-
diència i, respectivament, a la cultura. Relata que la peça no sorgeix 
de l’enginy de l’escriptor, si no que és la suma d’un imaginari cultu-
ral històric. És la forma que pren en l’autor l’acumulació d’experièn-
cies i estímuls, reproduits i expresats a partir de la seva consciència. 
El text estableix una qüestió, un diàleg, una crítica. Aquests plan-
tejaments escrits, però, seràn interpretats mitjançant la lectura, i 
serà el lector, qui des de la seva posició subjectiva li donarà el sentit 
conclusiu.	Barthes	certifica:	“l’autor	ha	 de	desaparèixer,	per	a	 que	
pugui existir el lector”. Això és degut a que “no existeix un lector 
absolut, així, seràn múltiples les interpretacions que se li puguin 
donar	a,	per	exemple,	una	novel·la”.	Ell	declara	que	la	figura	de	l’au-
tor refereix al gest, a la signatura, a l’apropiament de les idees; és 
un constructe modern que parla del prestigi. Finalment, és en el 
discurs on s’hi troba la rellevància, en l’escrit, en el lector. 

Speedruns

L’speedruning alça aquesta ideologia i s’estructura com a exemple 
d’aquesta manifestació cognitiva de l’usuari que, subjectivament, 
interpreta la peça de manera lliure, sense suposar l’autoritat del 
desenvolupador sobre el videojoc. Aquest fet, és analitzat en la ma-
joría (escassa) d’estudis sobre l’speedrun com a acte transgressor, 
més endavant es desplegarà sobre aquest plantejament.

Volvamos a la frase de Balzac. Nadie (es decir, ninguna «persona») la está dicien-
do: su fuente, su voz, no es el auténtico lugar de la escritura, sino la lectura. Otro 
ejemplo, muy preciso, puede ayudar a comprenderlo: recientes investigaciones 
(J.-P. Vernant) han sacado a la luz la naturaleza constitutivamente ambigua de 
la tragedia griega; en ésta, el texto está tejido con palabras de doble sentido, que 
cada individuo comprende de manera unilateral (precisamente este perpetuo mal-
entendido constituye lo «trágico»); no obstante, existe alguien que entiende cada 
una de las palabras en su duplicidad, y además entiende, por decirlo así, incluso la 
sordera de los personajes que están hablando ante él: ese alguien es, precisamente, 
el lector (en este caso el oyente). De esta manera se desvela el sentido total de la 
escritura: un texto está formado por escrituras múltiples, procedentes de varias 
culturas y que, unas con otras, establecen un diálogo, una parodia, una contesta-
ción; pero existe un lugar en el que se recoge toda esa multiplicidad, y ese lugar no 
es el autor, como hasta hoy se ha dicho, sino el lector: el lector es el espacio mismo 
en que se inscriben, sin que se pierda ni una, todas las citas que constituyen una 
escritura; la unidad del texto no está en su origen, sino en su destino, pero este 
destino ya no puede seguir siendo personal: el lector es un hombre sin historia, sin 
biografía, sin psicología; él es tan sólo ese alguien que mantiene reunidas en un 
mismo campo todas las huellas que constituyen el escrito. Y ésta es la razón por 
la cual nos resulta risible oír cómo se condena la nueva escritura en nombre de un 
humanismo que se erige, hipócritamente, en campeón de los derechos del lector. La 
crítica clásica no se ha ocupado nunca del lector; para ella no hay en la literatura 
otro hombre que el que la escribe. Hoy en día estamos empezando a no caer en 
la trampa de esa especie de antífrasis gracias a la que la buena sociedad recrimi-
na soberbiamente en  favor de lo que precisamente ella misma está apartando, 
ignorando, sofocando o destruyendo; sabemos que para devolverle su porvenir a 
la escritura hay que darle la vuelta al mito: el nacimiento del lector se paga con la 
muerte del Autor.
(Bartes, 1968)
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Our species currently inhabits an intermediate stage between being human 
and posthuman;we are currently (post)human, engaged in a process of 
constantly becoming posthuman. 
(Hayles, 1999)

Speedruns

Existim en una realitat hiper-conectada amb la tecnolo-
gía	 on	 hi	 co-habitem	 ‘des	 de’	 i	 (quasi)	 ’per	 a’	 els	 nostres	
enllaços amb els medis digitals, en aquest sistema actual 
sembla improbable pensar que l’activitat en quant els vi-
deojocs es troba dins d’un marc excepcional o insólit. Po-
dem, a través de l’àrea d’una pantalla, enviar una imatge 
en segons a una persona que es trobi, físicament, a milers 
de quilòmetres; seguidament, obrir una pestanya i consul-
tar, pràcticament de manera instantània als fets, les notí-
cies	d’arreu	del	món;	afegir	una	altra	finestra	i	jugar	un	joc	
del	 tipus	 punt	 io	 ‘(.io)’;	 i,	 respectivament,	 encara	 seríem	
capaços d’escoltar, simultàniament a aquestes accions, un 
EP* recentment publicat a YouTube. *La durada d’un EP 
serviría com a exemple del que tardaríem en desenvolupar 
tots aquests gests (d’uns cinc minuts a uns vint-i-cinc, de-
penent del nostre apressament temporal). 
Comprenem, doncs, que els videojocs, en aquest context, 
constitueixen part d’aquest teixit cultural apropa’t a través 
de les relacions que mantenim amb els medis tecnològics. 
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Aquesta incorporació dels videojocs a les pràctiques hàbils corrents 
provoca una habituació del medi, existent en la resta d’exercicis que 
esdevenim dia a dia. La familiarització sobre els procediments res-
pon a una costum rutinària reflexada en reiteracions vers el mateix 
acte. La repetició cansa, les operacions automatitzades no reque-
reixen	 reflexió,	 i,	 sovint,	 	 se’ns	 oblida	 la	 seva	 funció	 final.	 Aquest	
costumbrisme diàri s’adivina també en els videojocs. L’experiència 
jugable està directament lligada amb la reproducció insistida de 
gestos o operacions, necessàries per la consecució del joc o bé pel 
progrés individual del jugador. La regularitat freqüent es transfor-
mada des de la pretenció insaciable del subjecte humà que sempre 
necesita més formes d’entreteniment, en una falsa sensació de des-
plaçament endavant. 
El speedruning, doncs, aixeca de manera frenètica l’acte del game-
play	fins	l’excitació,	com	a	resposta	a	l’habituació	ordinària	en	l’exer-
cició dels videojocs, demostrant, que la situació regular d’aquests 
es pot sobrepassar. 
La naturalesa dels jocs està, en realitat, preestablerta. En el trans-
curs de la jugabilitat, l’usuari es fa conscient d’unes habilitats, un 
espai, ítems,..; el jugador adivina, però, que l’interacció vers aques-
tes característiques és limitada. El recorregut, aparentment lliure, 
serà en un punt obstruit, perque no ha estat prèviament programat 
el desplaçament per aquell cert espai, que observem, però una paret 
invisible ens obstrueix l’accés. Les habilitats no serviràn per des-
truir un objecte concret ja que tampoc estava programada aquesta 
capacitat en quant l’objecte. Un llarg etcétera d’exemples que inter-
venen en la subjectivitat interactiva, mentre l’individu, exponen-
cialment, es va fent sabedor de que aquesta realitat és cada cop 
menys subjectiva. 

Speedruns

L’speedruner s’ubica en una superfície intermitent entre el que ha 
estat programat i el que no ho ha estat. Vertaderament sempre es-
tarà condicionat per aquest límits programats, però, els força a l’ex-
trem i es posiciona des d’una perpectiva disjuntiva en l’ús de les 
propietats que ofereix el joc. Mai podrà esdevenir el que no ha estat 
codificat,	però	si	que	succeirà	el	que	ha	estat	pensat:	emprén	rutes	
alternatives,	 utilitza	 ítems	 canviant	 la	 seva	 funció,	 s’aprofita	 dels	
errors o fa ús de les interfícies com a part del desplaçament. L’spee-
drun,	per	tant,	s’anticipa	al	fil	narratiu	plantejat	pels	desenvolupa-
dors i s’avança a la proposta prèvia establerta per aquests. L’exercici 
és emocionant, perque en realitat l’usuari fa ús de les propietats 
existents a l’abast, (l’speedruner no programa ni modela de nou) 
però les activa d’una manera que no havia estat concebuda en el 
desenvolupament. 
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Speedruns

A	l’hora	del	speedrun,	els	gèneres	específics	dels	videojocs	
desparèixen. Tant si ens troben davant un joc de platafor-
mes,	una	novel·la	gràfica	o	un	hack-n-slash tot es tornarà 
una carrera. El jugador esdevé corredor. Qualsevol línia 
d’argument es desmontada i l’enfoc que agafa el subjecte 
es	 figura	 només	 en	 conseqüencia	 a	 un	 punt	 inicial	 i	 un	
punt	final.		El	recorregut	entre	aquests	dos	punts	no	pen-
sa en si mateix, es a dir: el trajecte travessat no es consi-
dera de manera continent, és només una vía a un objectiu 
final.		

L’argument ideològic de l’speedrun s’estructura en una 
condició discrepant a aquests versos d’Antonio Machado. 
El seu sistema discursiu pren una forma totalment inver-
tida en la que es tomba aquesta romantització del relat 
succeit durant el curs de la travessia. El seu propòsit es 
troba sempre davant, la seva marxa serà sempre i només 
en aquesta direcció.       

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.

Antonio Machado, Cantares



00:00:186 00:00:187

Apperley claims that “the players are insinuated into the rhythm of the 
game through the process of play; they must ‘fit’ into the rhythm of the 
game and not vice versa,” and in this way “the player is also forced to 
accept the ideological underpinnings of the game as absolute” (2010, 24). 
What speedrunning offers at this point is a way of playing outside these 
limitations. Playing outside of the limitations of the implied player or the 
game’s rhythm is, Aarseth claims, “a symbolic gesture of rebellion against 
the tyranny of the game, a (perhaps illusory) way for the played subject to 
regain their sense of identity and uniqueness through the mechanisms of 
the game itself ” (2007, 132). Speedrunning, I will argue, is a demonstra-
tion of that. It is an example of a mode of play that allows players to remo-
ve themselves from the game’s inscribed ideological framework, and possibly 
even make it anew. The player makes the game.
Dom Ford. Speedruning: Transgressive Play in Digital Space

Speedruns

Aparentment, si que es podría resoldre que el fenòmen s’orienta a 
un discurs de caire transgressor. Des d’una maniobra apropiativa 
els corredors fan ús de tot el que el desenvolupament els deixa a la 
mà, i consecutivament, utilitzen aquesta auto-atribució de les pro-
pietats per empendre un ús discordant vers aquestes. Considero 
que cal tenir en compte, però, l’intenció i el desig de l’acte. 

Dom Ford fonamenta un paral·lelisme entre l’speedrun i el parkour. Es-
tructura una disposició que configura una superfície d’equivalència entre 
les dues estétiques. Comparteixen certs punts en comú i, de fet, conforma 
una indagació comparativa sobre la matèria prou entusiasmant. Així com 
el corredor d’un speedrun es replanteja el seu desplaçament per l’espai i 
origina noves rutes de moviment; el traceur, en el parkour, també s’aproxi-
ma a aquesta resignificació de l’àrea arquitectònica establerta i, diversifica 
la superfície transitable d’una manera alterna. L’actitud del parkour, ara bé, 
s’erigeix a partir d’un propòsit provocador i empoderat en front la ciutat, 
l’urbanisme i l’entorn capitalitzat. Tanmateix, la conducta del speedrun, no 
és fruit d’un desencadenant transgressor. El seu desig no s’origina en la 
búsqueda del canvi i no té pretencions destructives. Per contra, la seva exe-
cució s’atança més a un acte creatiu. Germina de l’essència de la necessitat 
per produir i reproduir. L’hanhel humà que repensa i modifica quan s’ha-
bitua. S’inicia aquí, en la assiduïtat vers el medi. La redundància esgota i el 
subjecte en familiaritzar-se amb l’àmbit aspira a la novetat. 
Aquesta repetició reincident de la que pretén escapar el fenòmen es troba, 
però, en el propi moviment. Doncs, de manera progressiva, l’estil s’alimen-
ta a si mateix i l’aparició d’speedruners fomenta el sorgiment de més co-
rredors. En un creixement exponencial de l’ordenació comunitària que no 
només es formada per aquests speedruners sino també d’espectadors que 
segueixen aquesta estètica del videojoc frenètic.  
Els speedruns són, una resposta a la regularitat i, alhora, una mostra de la 
proximitat entre la performance física i la digital. Evidencia, que la petjada 
humana és també virtual i que la nostra presència i comportament en es-
pais intangibles és equivalent a les conductes que succeim en la dimensió 
física.   
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Els speedruns es defineixen segons les caràcterístiques 
que descriuen la carrera i segon el tipus d’execució 
d’aquesta. 

Speedruns

Any%: És el model més ràpid de competició. Obvia la narrativa pro-
posada i es trenca l’ordre de les seqüències. S’allunya de la col·leció 
d’items, la progressió i de qualsevol funció que no sigui estricta-
ment necesària per avançar. Sovint, el desplaçament es fa a partir 
de defectes en la programació com glitchs o bugs, el que permet 
poder evitar aquestes tasques i anticipar el desenvolupament de la 
narració sense necesitat de complir les missions que, en l’evolució 
natural del joc, fan succeir l’història. 

100%:	Aquests	exemples	d’speedrun	no	tenen	un	patró	definit	per	
a	tots	els	videojocs.	Les	comunitats	defineixen	les	accions	conside-
rades importants a esdevenir per a reconèixer aquesta totalitat o 
100%.	Coleccionar	el	total	d’un	objecte	específic,	completar	l’abso-
lut establert d’escenes o ascendir el personatge a un nivell estipulat 
són	exemples	de	quins	comportaments	o	artificis	s’han	completar	
paral·lelament a aquesta cursa contrarelotge cap als títols de crèdit.
pràctica auto-competitiva en forma de cursa contrarelotge cap als 
títols de crèdit. 

Categoritzacions
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Low%: Podem utilitzar l’exemple anterior i, invertir-lo. Les carreres 
amb	 aquesta	 especificació	 concreta	 també	 són	 determinades	 per	
les comunitats, en aquest cas, però, els trets condicionants expres-
sen	intencions	superficialment	quasi	paròdiques,	però	que	són,	en	
algunes	 circunstàncies,	 d’una	 dificultat	 equivalent	 o	 superior.	 Les	
normes en aquests casos van des de l’impediment de l’obtenció d’un 
ítem (freqüentment, amb una considerada importància per la juga-
bilitat i el progrés o en la narrativa) a la conclusió del videojoc amb 
el mínim nivell d’experiència, i tot un seguit d’imposicions declara-
des des de la funció col·lectiva depenent per a cada joc, tot seguint  
aquesta idea de progrés minimalista. 

X%:  També depenen del concert comunitari, que és qui estableix, en 
virtud de les propietats del joc, uns mínims i uns màxims d’aquestes 
singularitats. El nivellatge, la quantitat de power-ups, la quantitat 
d’ítems dins l’inventari, en són exemples.
 
IL:	‘Individual	Level’.	Speedrunejar	un	sol	nivell.	

Inbounds/Out	of	bounds:	Aquests	termes	són	una	especificació	nor-
mativa, fan referència a l’espai que es pot recórrer. D’aquesta mane-
ra, el mot inbounds limita la superfície transitable a la que proposa 
els	 límits	 del	 joc.	 En	 canvi,	 si	 s’especifica	 que	 la	 carrera	 ha	 estat	
outbounds s’està relatant que el moviment també s’ha produit per 
zones que es troben fora del mapa (generalment a partir del glitch). 

Speedruns Categoritzacions
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Speedruns Segons l’execució

RTA/Single Segment: S’inicia el temporitzador en l’inici 
del	joc	i	no	s’atura	fins	que	s’acaba.	RTA	és	un	mot	adaptat	
del	japonés	que	significa	‘atac	en	temps	real’.		

Segmented Speedrun: Es permet aturar el temporitzador 
i fraccionar el gameplay per seqüències, amb l’opció de 
repetir	el	nivell	fins	que	el	jugador	decideixi	avançar.	

TAS: Tool Assisted Speedrun.  El mot TAS refereix a totes 
aquelles runs que són reproduides a partir d’emuladors o 
de	softwares	específics	alternatius	al	videojoc	original.	
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Per concloure la part teòrica de la memòria, es proce-
deix a afegir un fragment de text del llibre ‘Elogio de 
la lentitud’ de l’autor Carl Honoré. Aquest escrit, però, 
és adherit de manera directa a partir del còpiar-pegar 
sino que es redacta seguint les praxis que caracteritzen 
els speedruns. Es tradueixen els mecanismes i les meto-
dologies d’aquest a la pràctica textual. S’escriu doncs, 
de la manera més ràpida possible el mateix text en tres 
formes diferents: 100%, Any% i Low%. A partir d’una 
execució en single segment. 

Speedruns
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La	 maldición	 del	 hábito	 de	 la	 velocidad	
va	 más	 alá	 de	 la	 carretera.	 Lo	 vemos	 en	
la navegación por la Red. Nunca esta-
mos satisfechos de la velocidad de nues-
tra conexión a Internet. Cuando empecé 
a navegar con un módem de banda an-
cha, parecía funcionar a la velocidad de 
la luz. Ahora es algo corriente y molien-
te, incluso un tanto cachazudo. Cuando 
una	página	no	se	carga	al	instante,	pierdo	
la paciencia. Incluso un retraso de dos o 
tres segundos basta para hacerme pulsar 
el	ratón	a	fin	de	acelerar	las	cosas.	La	úni-
ca	respuesta	parece	ser	un	conexión	más	
rápida,
A medida que seguimos acelerando, 
nuestra relación con el tiempo es cada 
vez	 más	 difícil	 y	 disfuncional.	 Cualquier	
manual	de	medicina	te	dirá	que	una	ob-
sesión microscópica por el detalle es un 
clásico	 síntoma	 de	 neurosis.	 El	 impulso	
implacable de acepillar el tiempo como si 
fuese una tabla, conviertiéndolo en pie-
zas	 cada	 vez	 más	 pequeñas	 -por	 cierto,	
hacen falta quinientos millones de na-
nosegundos para chascar los dedos-, nos 
hace	más	conscientes	de	su	paso,	más	de-
seosos	de	sacarle	el	máximo	partido,	más	
neuróticos. 

Speedruns

100%
4:52’78min.

L maldicion del habito d l velocidad va + 
alla d la carretera. Lo vemos en l navega-
cion x la red. Nunca estamos satisfechso 
de l velocidad d nuestra conexion a inter-
net. Cuando empece a navegar con 1 mo-
dem d banda ancha,, parecia funciobnar a 
l velocidad d l luz. Ahora es algo correinte 
y moliente, incluso un tanto cachazudo. 
cuando una pagina no se carga al instante 
pierdo l paciencia, incluso 1 retrsao de 2 
o 3 segundos basta xa hcaerme pulsar el 
raton	a	fin	d	acelerar	las	cosasd,.	La	unica	
reswpuestra parece ser una conexions + 
rapida. 
A mediad q seguimos acelerando, cual-
quier manual d medician t dirà q una ob-
sesion microscopica x el ddetalle es un 
clasico sintoma d neurosis, el impulso 
implacable d acepillar el tiempo como si 
fuese 1 tabla, conviertiendolo en piezas 
cada vez + peqeñas -x cierto, hacen fal-
ta 5000 millones d nanosegundos parar 
chascar ls dedos-, nos hace + consciente 
d su paso , + deseosos de sacarle l maximo 
partido, + neuroticoas.

L maldicion del habito d la velocidad va 
mas alla d la carretera. Lo vemos en la na-
vegacion x la red. La unica respuesta pa-
rece ser un a conexion mas rapida. 
A medidad que seguimos acelerando, 
nuestra relación con el tiempo es cada 
vez	 mas	 dificil	 y	 sifuncional.	 El	 impulso	
implacable de acepillar el tiempo como si 
fuese una tabla, no hace mas consciente, 
mas deseosos d sacarle el maximo partido 
mas neuroticos. 

Any%
3:43’18min.

Low%
1:32’75min.
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INVESTIGACIONS 
FORMALS

APROXIMACIONS 
ESTÈTIQUES
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Investigacions formals

Recull de totes les peces que han brotat en paral·lel a l’escriptura 
del text assagístic. Són una extensió de la part escrita i funcionen 
alhora, aquests atansaments des de l’interior dels fenòmens, contri-
bueixen a l’enteniment d’una manera més profunda i extensa. 
Es divideixen en quatre estadis segons el seu pes continent o ma-
tèric. Així, les fases es distribueixen segons la següent enumeració:

1. Peces que han aparegut a partir de temptatives de formalitza-
ció. Aquest procés consistí en durant una setmana i mitja esdevenir 
cada día una peça.

2. Les creacions que es troben en aquesta etapa apareixen de la 
dil·latació de l’interval anterior. Per la seva ocupació necessiten 
d’una longitud més dedicada i extensa i deixen de formar part de 
les temptatives primeres. Finalment, també tenen un pes sustantiu 
més gran. 

3. Aquí s’hi assenten totes aquelles formalitzacions amb un presèn-
cia estética més concloent.

4. L’última fase només està formada per una peça, que tot i ésser la 
columna conceptual més influent en la resta de formes, actua només 
a mode de brúixola i el seu valor no es troba en la seva presència 
física ni digital. Serà activada en el moment de la presentació.  
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Investigacions formals

Nightcorització d’una campana

Assolir una reproducció similar a la del nightcore en una 
campana	sense	modificar	l’acció	activadora	d’aquesta.	
El moviment en quant l’instrument no s’altera (el sac-
seig reproduit és tota l’estona el mateix), el que si que es 
transforma és la pròpia estructura de la campana. S’afe-
geix en cada cas un batall* més. 

*batall

Estadi primer
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Nightcorització de sons no-musicals

Selecció i posterior procés de nightcorització de sorolls o 
elements sonors que no tenen una intenció compositiva 
musical,	per	a	finalment	observar	com	actua	el	procés	del	
nightcore en sonoritats que no tenen un propòsit melò-
dic. 
Es modifca el so d’uns escàners de ressonància magnètica, 
l’espectre d’audio d’un test d’oïda que es desplaça de 20Hz 
a	20kHz	i	finalment	el	vídeo	‘112Dirtbag’.	

Investigacions formals

Captures	extretes	de	‘Six	Scanners	Getting	
Nightcorized’

Estadi primer
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Investigacions formals

Captures	extretes	de	‘20Hz	to	20kHz	(Hu-
man Audio Spectrum) - Nightcore’

Estadi primer

Captures	extretes	de	‘112dirtbag	-	Nightcore’
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Nightcorització d’una trucada

Un	dels	principis	que	defineix	el	gènere	del	nightcore	és	
que sempre haurà de passar per un procés de post-pro-
ducció per arribar a ser-ho. Mitjançant aquesta acció, es 
proposa aconseguir el nightcore en directe. 
L’acció generada és: una persona sosté un micròfon - aquest 
micròfon passa a través d’una targeta de so a l’ordinador 
on	s’hi	està	modifcant	la	veu	a	partir	del	software	‘Logic	
Pro X’ - el so surt per un altaveu extern a l’ordinador. 
El procés següent consisteix en: des d’una habitació allun-
yada truco a aquesta persona que està utilitzant el micrò-
fo; agafa la trucada; el mòbil però no se l’ubicarà davant el 
rostre, sino que el posicionarà davant l’altaveu; la persona 
recita un text des del micròfon. El so surt per l’altaveu ja 
nightcoritzat i arriba al meu dispositiu mòbil en directe 
amb	aquesta	modificació.	
Un problema que es va detectar aquí, és que una de les 
dues característiques si que es pot editar en el moment, 
el pitch. L’altra, l’acceleració del tempo, en canvi, no es 
possible realitzar-la en viu. Això es solucionà afegint-hi un 
reverb al so que s’accelera progressivament en la repetició 
de l’eco. 

Investigacions formals Estadi primer

Captura	extreta	del	vídeo	‘Trucada	nightcoritzada’
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Can’t reach the pink lighter
A partir d’una de les oracions que més destaquen en els r/hitty-
mobilegameads	el	‘can’t	reach	the	pink’,	i	totes	les	seves	varia-
bles emprades, s’inicia un aproximació a l’imaginari i a la con-
cepció que es té d’aquest color a nivell popular. 
Primer es determina a que s’asocia aquest color en el folklore 
pop contemporàni. Així doncs, es fa una recerca de tots els 
personatges de color rosa que recordo i es recopilen tots ple-
gats en un document. Es detecta, en l’extensió d’aquest arxiu, 
que la majoría són personatges femenins o es pretén una fe-
minització d’ells a través del color. Aquest discurs em recor-
da a certa ideología casposa corresponent al clickbait i als r/
shittymobilegameads, i des d’una posició subjectiva, anticipo 
que	l’enunciat	‘can’t	get	the	pink’	s’encamina	també	cap	aquests	
pensaments caducs. 
Això em fa pensar en l’exercici audiovisual de dos usuaris de 
YouTube:	‘Khalid	Attaf ’	i	‘4baadimh01’.	Aquests	dos	individus	
són treballadors de supermercat a Estats Units. En els seus ca-
nals hi podem contemplar vídeos grabats mentre treballen on 
interactuen amb els clients a través de diferentes temàtiques 
segons cada metratge. En la llargada dels vídeos penjats, hi 
destaca una sèrie de peces en les que els subjectes venen en-
cenedors de color rosa a clients mascles. La reacció dels com-
pradors és exquisitament absurda i aquests reprodueixen res-
postes	com:	-‘Give	me	a	real	lighter’,	‘I’m	a	man,	don’t	give	no	
pink-ass-lighter’,	‘That	shit	gay’,	‘Bro	wtf	it’s	this,	is	pink	bro’,	
‘Give	me	a	real	color’-	per	citar	alguns	exemples.	
La pràctica executada, doncs, consta de l’unió compositiva 
d’aquests dos arguments tant similars en el seu judici cate-
gòric, per observar posteriorment, com es realitza la conversa 
estètica entre els dos pensaments. 

Investigacions formals

Arxiu pop-rosa 

Estadi primer
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Captures	extretes	de	‘Can’t	reach	the	pink	lighter’

Investigacions formals Estadi primer
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Vermell Clickbait

L’exercici següent consistí en una grabació de pantalla mentre 
es recorría a partir del scroll l’àrea extesa del canal de YouTube 
sota	el	nom	‘N&A	Productions’.	Vaig	seleccionar	aquest	usua-
ri	en	específic	durant	la	búsqueda	en	favor	del	clickbait.	Com	
es pot veure, es fa un ús excessiu dels elements direccionants 
fletxa i cercle. L’operació duta a terme es limità a des d’un pro-
cés de post-producció destacar tots els elements vermells que 
apareixen en la captura en vídeo per a accentuar l’ús d’aquests 
grafismes	que	reclamen	l’atenció.	

Investigacions formals

Captures	extretes	de	‘Vermell	Clickbait’

Estadi primer
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Investigacions formals

Trajectes Speedrun

Convertir i succeir l’esperit de l’speedrun en un entorn físic. Es 
seleccionà una ruta real (Can Batlló-Plaça Espanya) i s’intervin-
gué de diferentes formes. Tot es registrà amb una càmera des 
de la postura de la primera persona simulant un FPS -First Per-
son Shooter-. Les execucions diverses es mesuraren en temps a 
partir d’un cronòmetre. Aquestes accions foren:

1. Primer s’interpretà el recorregut de manera normal des del 
caminar ràpid, per concretar el temps de trajectòria real. 
2. En segona instància es va repetir el mateix però corrent. 
3. Finalment s’instal·là en la càmera un dispositiu produit an-
teriorment, aquest funciona com a suport per a mòbil i per a 
cronòmetre. L’intenció d’aques cas és extremar la concepció 
que ocorre en el moment del speedrun. L’entorn existent i la 
narrativa creada passen a un segon pla i l’únic propòsit exis-
teix	endavant,	en	el	punt	final	d’aquesta	carrera	on	l’objectiu	és	
només concluir. 

Estadi primer

1. Captures extretes del primer trajecte
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2. Captures extretes del segon trajecte

Investigacions formals

3. Captures extretes del tercer trajecte

Estadi primer
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Investigacions formals

Arxiu mà-dit

Una de les pràctiques que més es manifesten en els r/shi-
ttymobilegameads	és	l’utilització	dun	element	gràfic	par-
ticular. Aquest, que s’utilitza per simular l’interacció en 
el gameplay, és una representació en forma de mà amb el 
dit índex estirat.   
Es recullen i s’ordenen tots aquests elements trobats i es 
desenvolupa un arxiu d’una total de vuitanta-una mans. 

Estadi segon

Arxiu mà-dit
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Investigacions formals

Arxiu d’oracions

De la mateixa manera que en el procediment anterior, es 
recullen totes les frases localitzades durant el transcurs 
de la recerca sobre els r/shittymobilegameads.  Aquesta 
peça es troba inclosa en el text auxiliant l’escrit que re-
flexiona sobre aquesta pràctica. 

Estadi segon
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Investigacions formals

Sessió nightcoritzada

Seguint el mateix discurs que en la trucada nightcoritza-
da, s’emprén una sessió en directe amb un sintetitzador 
digital que és intervinguda en viu a partir dels paràme-
tres del nigtcore.  

Estadi segon

Captures extretes de la sessió nightcoritzada
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Investigacions formals Estadi tercer
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Investigacions formals

El clickbait físic

Esdevenir les funcions del clickbait a partir d’elements que 
existeixen en l’espai i no han estat introduits en l’imatge des de 
l’edició d’aquesta. 
Aquest exercici es dicideix en dues parts: en primer lloc es 
dissenya un estilisme en el que se l’hi inclouen fletxes en els 
braços i en les cames. Posteriorment es desenvolupa una edi-
torial que funciona a partir de captures extretes de YouTube on 
és	modifica	la	miniatura	introduint-hi	aquestes	noves	imatges	
fotografiades.	
La segona part de la pràctica consisteix en l’ideació i confecció 
de més fletxes per establir-les, en aquest cas en l’entorn. 
Totes les peces han estat elaborades seguint l’estrucutra dela 
coixíns. Així doncs, aquesta fase també ha consistit en l’explo-
ració de l’arquitectura d’aquests. 

Estadi tercer

Estructures coixí
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Investigacions formals Estadi tercer

Extret	de	la	primera	part	del	‘Clickbait	físic’
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Investigacions formals

Estructures coixí

Estadi tercer
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Trajectes 

Aquesta fase formalitzadora neix de l’herència dels primers trajec-
tes accionats en el primer estadi. En aquest cas, es digitalitza la 
ruta	a	partir	del	‘tracking’	i	es	tradueix	en	un	espai	3d.	Com	la	ma-
nifestació del resultat em sembla prou atractiva, es realitzen dos 
trajectes complementaris més. Així, els recorreguts resultants són 
(en aquest ordre): Can Batlló - Plaça Espanya; Plaça Dr. Letamendi 
- Plaça Catalunya; i Plaça d’Urquinaona - CCCB. 
Les rutes virtualitzades funcionen per si mateixes com a peça indi-
vidual. A cada una d’elles se li asocia un modelat en 3D diferent que 
consta d’una arma que ha estat alterada per la noció de direcció. 
Així, observem un arc que sosté una fletxa que recorda a les que 
empra el clickbait, i el mateix exercici en una espasa i un tricorn.

Els tres trajectes intervinguts. En ordre: Can Batlló-Plaça Espanya, 
Pl. Dr. Letamendi-Pl. Catalunya, Pl. d’Urquinaona-CCCB

Investigacions formals

Els audiovisuals generats són uns metratges de la mateixa durada 
que els trajectes grabats. L’àrea de la pantalla és ocupada per una re-
producció en primera persona que consisteix en aquesta translació 
digital del camí enregistrat. És doncs, el mateix itinerari realitzat, 
amb el mateix moviment que provoca la marxa, el trontoll distintiu 
del pas, però en aquest cas en un espai virtual. 
En els extrems de la pantalla, en una superfície més reduida de la 
finestra,	acompanyen	aquesta	acció	principal,	uns	vídeos	que	com-
pleten l’imatge compositiva. Aquests, són una representació alter-
nativa del moviment deambulant.   
Constitueixen la mateixa acció grabada, però, des de diferents punts 
de vista en l’entorn 3D. En aquests, és on apareix l’arma asociada a 
cada peça. D’aquesta manera, detectem el moviment del pas a par-
tir d’aquestes armes que es troben tota l’estona assenyalant el punt 
final	del	trajecte.	

Estadi tercer
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Tracking	primer	trajecte	fig.	1	i	2.	
Traducció	a	l’entorn	3d	fig.	3.

Investigacions formals

Tracking	segon	trajecte	fig.	1	i	2.	
Traducció	a	l’entorn	3d	fig.	3.

Estadi tercer
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Tracking	tercer	trajecte	fig.	1	i	2.	
Traducció	a	l’entorn	3d	fig.	3.

Investigacions formals

Extractes del procés. 
Fig.1 Primera persona. 

Fig.2 i 3 Metratges punt de vista del recorregut

Estadi tercer
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Investigacions formals

Trajectes corruptes

El procès anterior en diverses ocasions es va veure inter-
ceptat per errors en el moment de translació a l’entorn 
digital.	 Això	 ha	 estat	 fixat	 en	 repetits	 moments,	 en	 un	
d’aquests, però, es decidí renderitzar el trajecte corrup-
te sencer, ubicant-hi una càmera amb el focus tota l’esto-
na en aquest moviment incorrecte. El resultat, recordà a 
l’atmosfera discursiva del projecte sencer. D’alguna mane-
ra, reflexava l’esperit dels quatre fenòmens estudiats. El 
moviment ràpid, saturat, frenètic representat des d’una 
fletxa que no direcciona en cap moment a un punt con-
cret. El desplaçament a través del glitch, l’error que anhe-
la avançar.        

Estadi tercer
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Investigacions formals

81 non-pointing hands

Aquesta	peça	és	l’evolució	del	arxiu	‘mà-dit’.	Emergeix	
de la reflexió entorn aquesta recopil·lació d’elements i és 
el resultat de la voluntat de representar-la a partir d’un 
mecanisme físic. 
Es manifesta a través d’un anemoscopi o mànega de vent 
que és un estri dissenyat per indicar la direcció de l’aire. 
Es confecciona primer un prototip d’aquest aparell me-
surador. Seguidament, a partir de la sublimació, es tras-
passa a una tela de nailon (el material amb el que es fa-
briquen	aquests	instruments)	l’arxiu	‘mà-dit’.	Es	realitza,	
finalment,	la	formalització	final	d’aquest	nou	dispositiu	
de càlcul. 
Les mans, es troben ubicades en l’objecte de manera que 
apunten en direcció contrària al vent. El càlcul d’aques-
tes doncs, respon des del valor negatiu (-). El resultat per 
tant, sempre concluirà en el mateix valor que dedueix la 
pròpia estructura de l’anemoscopi però de manera con-
trària a aquest. Això en el cas de que s’hi estigui produint 
vent en l’ambient, si no hi està succeint aquesta mani-
festació atmosfèrica, la mànega es trobarà cap per avall 
dirigint-se al sòl. En aquesta situació, les mans en canvi 
estaràn	direccionant	l’infinit	en	el	cel,	o	el	que	és	el	ma-
teix, no estaràn encarant cap punt precís.  

Estadi tercer

Prototip d’anemoscopi

Anemoscopi



00:00:246 00:00:247

Investigacions formals

Detall tela anemoscopi

Estadi tercer
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Aquesta publicació actúa d’annex de la memòria principal. Pren 
forma de fanzine i és una deriva per els discursos feixistes disfres-
sats sota l’estètica de l’anime. 
Durant	el	recorregut	d’exploració	del	nightcore,	es	tempteja	fins	a	
quin extrem arriben les remescles del gènere. En aquest sondeig 
dels límits, s’irromp en un espai prou immoral: nightcore feixista. 
Remescles	de	la	‘Giovinezza’,	la	‘Facceta	Nera’,	l’Inno	dei	giovani	
Fascisti’ o l’Inno dei Balilla’, tots quatre imnes feixistes italians. 
També	el	‘Cara	al	sol’	o	la	cançó	‘Primavera’	de	la	División	Azul.	
Finalment,	un	videoclip	a	partir	d’imatges	de	la	sèrie	infantil	‘My	
Little Pony’ amb l’himne nacionalsocialista reproduint-se de fons. 
L’aparició d’aquests vídeos em remou el pensament i m’origina un 
interés per entendre si això és només un accident puntual o hi 
existeix un relació real. 

Investigacions formals

Cute Classism - Happy Fascism

Se’m	revela	la	figura	del	‘netouyo’.	Aquest	terme	s’utilitza	per	defi-
nir a un grup de neonacionalistes japonesos que només es despla-
cen i existeixen a internet. Utilitzen els medis digitals per publicar 
i distribuir enunciats supremacistes a través de la xarxa. Un dels 
mecanismes que fan servir els membres per expandir la seva ideo-
logía és, en efecte, a través de l’estètica anime. 
L’història de la cultura japonesa, de fet, sempre ha tingut una vo-
luntat imperialista que recorda a les doctrines nacionalsocialistes. 
La	celestialitat	divina	que	envolta	l’emperador	o	la	figura	del	samu-
rai en són exemples. També cal recordar la seva posició en la sego-
na guerra mundial. En general, Japó sempre ha tingut la voluntat 
imperant d’ostentació en mostrar-se com a país superior d’orient. 
Aquest pensament, i segurament la distància històrica i territorial 
amb el nazisme, provoca que no resulti extraordinària la compa-
reixença d’aquest tipus d’estils feixistes en animes tant cèlebres 
com Dragon Ball Z o Full Metal Alchemist.  
El problema, si aquest ja no n’és un, és que no cal desplaçar-se al 
continent asiàtic per detectar aquesta conversa anime-supremacis-
me: 4chan és un fórum d’internet que fou creat el 2003 amb la 
voluntat d’esdevenir un espai on dialogar sobre manga i anime. En 
aquest, hi existeix un canal nombrat /pol/ que respon a l’abreviació 
de	 ‘politically	 incorrect’.	 És	 alarmant	 recórrer	 els	 fils	 engegats	 en	
aquest subfórum. Declaracions de qualsevol forma de classisme són 
redactades dia a dia. Transfòbia, homofòbia, racisme, masclisme. És 
desconcertant observar aquests tipus de pensament d’odi reproduit 
des d’usuaris amb avatars tant innocents i suaus com és l’estètica 
anime. 

Estadi tercer
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El fanzine recopila imatges o captures entorn aquest fenò-
men breument presentat. Finalment, s’ha considerat cohe-
rent afegir també anuncis corresponents als r/shittymobile-
gameads que descriuen un ideal dogmàtic similar. 

Investigacions formals Estadi tercer
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Speedrun escrit

A	partir	de	la	praxis	que	defineix	l’essència	de	l’speedrun,	
es fa un exercici de trasllat d’aquest tipus d’execució en 
un escrit. Es tradueixen els mecanismes i les metodolo-
gies a l’entorn textual. Es redacta, de la manera més ràpi-
da possible, un text escollit en tres procediments dife-
rents:	‘100%’,	‘Any%’	i	‘Low%’.	
Aquesta peça es troba inclosa en la memòria. 

Investigacions formals Estadi tercer
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Investigacions formals Estadi quart
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Temps ocupat

S’intervé el funcionament natural d’un rellotge. S’accele-
ra un 27% la seva marxa. És la peça talismà de l’investiga-
ció i subordina el conjunt. 
Si	la	realitat	s’assenta	en	les	seves	normes,	modifica	qual-
sevol fet realitzat; qualsevol fet en realització i qualsevol 
fet per realitzar. Succeix el temps establert a través de la 
seva disposició superior i condiciona la temporalitat de 
tot esdeveniment. Distorsiona tota comprensió consti-
tuida anteriorment, perque deforma l’estructura del curs 
consecutiu immiscint-se en la durada coneguda de tot 
interval. 
Es decideix que sigui aquest valor (27%) el que actui en 
la seva succesió perque és un dels paràmetres que de-
fineix	el	nightcore	(l’acceleració	del	tempo	en	un	20%-
30%). Aquest fet però només es menciona per recolzar la 
coherència del procés. 
S’activarà en el moment de la presentació. 

Investigacions formals Estadi quart
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