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Abstract

Aquest document de treball recull els objectius, marc teòric i metodològic així com els resultats obtinguts al 
respecte de la petita investigació duta a terme en certs canals de la xarxa social YouTube, amb l'objectiu 
d'observar indicis sobre una possible relació entre el concepte de societat de l'espectacle de Guy Debord 
(2010) i les noves pràctiques culturals i mediàtiques que es donen en un context de sociabilitat online 
d'essència audiovisual.

Paraules clau

Antropologia dels media, producte cultural, cultura audiovisual digital, prosumer, societat de l'espectacle, 
YouTube, mediació tecnològica, pràctiques mediàtiques i sociabilitat online.

1. Introducció

Cada cop és més habitual trobar un dispositiu de captura i enregistrament d'imatges en qualsevol dispositiu 
d'ús quotidià com ara el mòbil, l'ordinador, les tabletes i altres que pugem imaginar. L'accés a Internet és 
també cada cop més present en aquest dispositius de tal forma que cada cop és més usual veure un conjunt de 
noves pràctiques com ara enregistrar i publicar escenes quotidianes de la nostra vida en xarxes socials, blogs 
i altres tecnologies presents a Internet i que giren al voltant de pràctiques socials que es realitzen directament 
a la xarxa. 

En aquest document de treball es presenten els resultats d'una petita investigació al voltant sobre aquestes 
noves pràctiques mediàtiques i com es relacionen amb el concepte de societat de l'espectacle (Debord, 2010) 
que Guy Debord ens va presentar a mitjans del segle XX en la seva obra que porta el mateix nom. 

Per abordar aquesta investigació es va procedir a concretar els objectius bàsics a resoldre, la justificació de la 
investigació així com aquelles hipòtesis de treball que ens seien útils per a poder concretar i resoldre en certs 
punts de la investigació. Per a poder contextualitzar la nostra investigació varem elaborar un marc teòric 
dividit en tres seccions les quals tenen per objectiu principal revisar el que s'ha dit fins al moment al respecte 
de la societat de l'espectacle, la hiperrealitat, el paper dels vells i nous mitjans de comunicació i el conjunt de 
pràctiques creatives que s'han pogut observar darrerament en entorns de sociabilització online, més 
concretament en la xarxa social YouTube que és l'escenari que hem triar per a poder duu a terme aquest 
estudi d'observació.

Es presenta també els recursos metodològics que s'han tingut en compte per a poder executar les tasques de 
recerca i el sistema d'anàlisi de les dades recollides així com les eines que s'han fet servir durant el treball de 
camp. També es presenten els resultats obtinguts i les diferents conclusions i altres qüestions que queden 
pendents i que deixem obert a futures investigacions al respecte.

Finalment, aquest document de treball està dirigit a aquells estudiants i investigadors que estiguin revisant 
qüestions relacionades amb l'antropologia dels media en quan a les pràctiques culturals que es donen en 
xarxes socials de tipus audiovisual.



2. Plantejament de la recerca

En el següent apartat exposem els objectius d'aquesta investigació i els motius que la justifiquen juntament 
amb la pregunta central d'investigació i les diferents hipòtesis de treball.

2.1 Objectius

Els objectius d'aquesta investigació són els següents:

• Observar els diferents tipus de produccions que es publiquen a YouTube per part dels prosumers no-
professionals amb l'objectiu de fer una primera classificació.

• Estudiar quin tipus de relació existeix entre el concepte de societat de l'espectacle de Guy Debord 
(2010) i un nou media com a YouTube.

2.2 Justificació

La progressiva sociabilització, democratització i reducció de costos d'adquisició i manteniment dels 
dispositius de captació i visualització d'imatges, ja siguin fotogràfiques o de vídeo de tota mena, han 
desencadenat l'entrada en escena d'un conjunt de noves pràctiques socials i culturals al voltant de la 
producció, distribució i consum de tota mena d'objectes culturals audiovisuals digitals. 

La presència cada cop més generalitzada càmeres integrades en dispositius d'ús comú, com ara el telèfon 
mòbil, el reproductor de música digital, tabletes i càmeres de tota mena, estan re-definint la nostra forma 
d'entendre les pràctiques de producció audiovisual, on ara les fotografies familiars ja no es guarden en un 
calaix de casa, sinó que una pràctica cada cop més freqüent és intercanviar-les amb els amics o altres 
membres de la família a través d’Internet, crear àlbums fotogràfics en línia per compartir (Ardèvol i Pinyol ,
2010a:5).

Al mateix temps, la proliferació d'espais a Internet per a la publicació i difusió d'aquestes productes culturals 
ha anat creixent significativament aquests darrers anys. Espais com a YouTube, Vimeo1, Flickr2 i Dailybooth3 
són només un exemple d'espais concebuts per a crear xarxes socials basades en la producció, difusió i 
consum de productes audiovisuals de tota mena. 

Però al mateix temps es crea un conjunt de subjectivitats i significats al voltant d'aquestes noves pràctiques 
mediàtiques que cal analitzar de prop. Guy Debord (2010) en la seva obra La Société du spectacle (La 
Societat de l'espectacle) ens presenta una reflexió sobre com les veritables elits de poderosos de les societats 
post-industrials, manipulen els interessos i motivacions de les persones a través dels media a partir d'una 
posada en escena constant d'espectacles pensats per a ocupar l'espai buit d'aquelles experiències que abans 
eren viscudes directament per els subjectes i que ara queden reduïdes a un joc de representacions cada cop 
més impactants i realistes però menys reals. 

En aquesta breu investigació prenem com a punt de partida el concepte de la societat de l'espectacle de 
Debord per tal de revisar que s'ha dit fins al moment sobre aquestes noves pràctiques mediàtiques, els seus 
contexts de difusió i consum centrant-nos en el cas particular de YouTube amb l'objectiu de veure la possible 
relació entre aquestes pràctiques i el concepte de control espectacular que ens presenta Debord.

2.3.Pregunta d'investigació

D'acord amb els objectius plantejats, la pregunta central a respondre en aquesta breu investigació és:
Com contribueix YouTube a la societat de l'espectacle?

Al voltant d'aquesta pregunta central d'investigació ens formulem les següents hipòtesis de treball:

1. La presència generalitzada de dispositius de captura d'imatges i la proliferació d'espais gratuïts de 
difusió de productes culturals audiovisuals digitals com a YouTube dona peu a un conjunt de noves 
pràctiques mediàtiques en que cualsevol persona pugui ser consumidor i productor (prosumer) 
d'aquests productes culturals. Partint de la hipòtesis que aquestes pràctiques culturals són cada cop 

1 Veure http://vimeo.com/ 
2 Veure http://www.flickr.com/ 
3 Veure http://dailybooth.com/ 
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més esteses a les nostres societats actuals ens plantejem respondre a la següent pregunta de fons: 
quins tipus de pràctiques culturals es donen a YouTube enteses com a espectacles de masses?

2. L'apropiació dels nous dispositius i capacitats tècniques dels diferents programaris en xarxa com ara 
les anomenades xarxes socials digitals, s'estant fent servir també per a compartir moments de la 
nostra vida amb altres familiars, amics o amb audiències imaginades diluint en alguns casos la 
dicotomia públic i privat (Bakardjieva i Feenberg, 2001). Partint de la hipòtesis de l'apropiació del 
dispositiu mediàtic per part del prosumer – i prenent com a cas de referència els video blogs de 
YouTube -, ens plantegem respondre a la següent pregunta de fons: com les relacions humanes en la 
distancia es veuen convertides en un espectacle audiovisual de masses?

3. Moltes vegades el medi de difusió d'aquests productes audiovisuals permet incloure referències des 
d'altres mitjans tecnològics facilitant una integració d'aquests productes audiovisuals en altres 
xarxes socials digital, blogs i web facilitant al prosumer donar a conèixer la seva producció a més 
quantitat de persones per mitjà d'aquests programaris. Partint de la hipòtesis que aquestes pràctiques 
de difusió són enteses com un acte comunicatiu i de sociabilització ens plantegem respondre a la 
següent pregunta de fons: com contribueixen altres programaris a la difusió del producte cultural? 

En base en aquestes hipòtesis i preguntes concretes d'investigació, volem respondre a la pregunta central 
d'investigació. 

3. Marc teòric

En el següent apartat exposem el marc teòric en el que es fonamenta i contextualitza aquesta investigació. El 
marc teòric està dividit en tres seccions: la primera revisa diferents aspectes que considerem importants sobre 
la societat de l'espectacle i l'hiperrealisme per a tot seguit abordar en el segon punt la relació existent entre 
vells i nous mitjans de comunicació per a finalment revisar quin tipus de pràctiques culturals i mediàtiques es 
duen a terme en entorns orientats a la difusió i consum de productes audiovisuals com a YouTube.

3.1 La societat de l'espectacle

L'objectiu d'aquest apartat és revisar els conceptes de societat de l'espectacle de Debord (2010) com a medi 
de control de masses, terme definit en el corrent intel·lectual anomenat situacionisme, l'hiperrealisme com a 
forma d'entendre com es construeix i s'entén la realitat en les societats postmodernes i el drama de Tuner 
(1987) com a element clau per entendre les formes bàsiques de relació social en aquestes societats. Amb la 
revisió d'aquests termes pretenem respondre a la pregunta de fons següent: quins elements bàsics 
caracteritzen a una societat basada en l'espectacle? Quina relació existeix amb la hiperrealitat? 

Primer de tot revisem el context històric on es va formular el concepte de societat de l'espectacle de Guy 
Debord. Durant la dècada dels anys 50 del segle XX es comença a gestar un moviment artístic i filosòfic 
anomenat situacionisme el qual és definit i promogut per un grup d'intel·lectuals del moment pertanyents a 
una organització anomenada la Internacional Situacionista. Aquesta organització aglutinava diferents estils 
de pensaments - destacant el pensament marxista com el més important, i el d'altres pensadors posteriors en 
la mateixa línia, com ara Rosa Luxemburgo -, intel·lectuals i artistes avantguardistes del moment. L'objectiu 
principal d'aquesta organització era acabar amb la societat classista establerta per el sistema capitalista 
governat per les classes més poderoses del món, entesa aquesta com el veritable amos del món que 
manipulen a la societat més enllà dels estats-nació. 

El situacionisme sosté com a nucli principal la idea de que en les societats la realitat es construeix de forma 
deliberada a partir de la creació de situacions concretes que impliquen a diferents persones, col·lectius o fins 
hi tot classes socials amb la intenció de poder controlar les seves vides. 

Aquest pensament afirma que qui crea aquestes situacions són les classes més poderoses del món alhora que 
aquestes han aconseguit controlar els mitjans de comunicació per a obtenir un doble resultat: ocultar la 
veritable realitat i construir situacions per a implicar i controlar determinats grups socials. 

El terme societat de l'espectacle fou introduït per Guy Debord (2010) en l'obra del mateix títol publicada a 
l'any 1967, el qual va ser una de les figures més destacades del moviment situacionista. Aquest concepte 
sintetitza les següents característiques que presenta tota societat basada – controlada per el sistema 
capitalista:



– Tot allò que va ser viscut directament per l'individu ara s'ha convertit en una representació.

– La vida social autèntica ha estat substituïda per la seva imatge representada.

– La vida social fictícia construïda per el sistema social obliga als individus a assumir-la com a real i 
única, prenent a més a més com a ídol i culte l'objecte o mercaderia.

– Es creen situacions fictícies per dotar de sentit al control que es vol exercir sobre un determinat grup 
social. A aquestes situacions se les anomena espectacles i són l'eix vertebrador de l'estratègia de 
control social que volen aconseguir els veritables poderosos. 

– L'espectacle és constitueix com una forma de relació social la qual és mediada principalment per 
imatges.

A partir d'aquests conceptes intentarem veure la relació existent amb el concepte de hiperrealitat, terme que 
ens serà útil per a poder aproximar-nos al que s'ha dit fins ara sobre com els individus construeixen la seva 
visió del món a partir de la percepció del seu entorn.

La hiperrealitat és la incapacitat de la consciència dels individus de diferenciar allò que és real d'allò que és 
purament o en essència una il·lusió. La hiperrealitat és un concepte únicament lligat a la cultura postmoderna 
i té com a principals exponents a pensadors com Jean Baudrillard. Podem entendre la hiperrealitat des de la 
perspectiva de com la consciència construeix allò que suposadament és real en un món on els mitjans de 
comunicació filtren, distorsionen i manipulen el que percebem d'una experiència.

A través de la hiperrealitat podem entendre el paper important de la mediació, és a dir, viure i entendre una 
experiència a partir de la col·laboració o ajuda d'un altre – mitjà tècnic o humà -. En el cas concret de la 
societat de la informació, aquesta caracteritzada per un ús intensiu de les tecnologies de la informació i 
comunicació, el paper de la mediació tecnològica ens interessa considerar-lo com a teló de fons en tot 
moment en el marc d'aquesta investigació i sobre tot des de la perspectiva de Hine (2000) on tota experiència 
portada a terme en Internet està dotada d'una important component de comunicació mediada per computador 
(CMO). Sens dubte, el paper de la informàtica en la construcció de realitats fictícies és destacable, ja que no 
és necessari recolzar-se en conceptes pre-existents en la nostra realitat per a modelar una nova realitat 
(virtual) sinó de sintetitzar-los conceptualment, com les interfícies iconogràfiques dels sistemes operatius 
gràfics i altres infinitats d'exemples que es podrien observar a partir només de conceptes con la realitat mixta 
i la construcció de mons 3D. 

La hiperrealitat té com a principal argument, juntament amb el terme societat de l'espectacle de Debord 
(2010), que allò que és veritat deixa de ser transcendent per el subjecte i el que realment l'interessa és el món 
fictici que ell mateix s'ha creat a partir d'un conjunt de subjectivitats al voltant d'una il·lusió construïda per 
les industries culturals i la pròpia societat. La hiperrealitat no l'hem d'entendre doncs com un concepte en 
termes de la seva o no existència sinó més aviat com una forma de poder descriure la informació a la que la 
consciència del subjecte es veu exposada. Per tant, enllaçant i apropiant-nos d'aquests dos conceptes, podem 
definir en el context de la nostra investigació que tota societat de l'espectacle està dotada d'una component 
important de hiperrealitat degut principalment a la irrealitat d'aquests espectacles que fan un ús intensiu de la 
representació. 

Per altra banda, Baudrillard (1978) ens adverteix que bona part de les experiències viscudes en l'actualitat 
són simplement un espectacle de super-realisme mediat a través d'imatges que intenten cada cop simular 
amb més precisió la realitat però sense deixar de ser un simple espectacle fantàstic de combinació d'imatges 
impactants amb la intenció de crear cada cop menys espai per a la interpretació del subjecte d'aquells espais 
on la representació no arriba. Segons Baudrillard (1978) la intenció és evitar que el subjecte sigui conscient 
que allò que veu és només una representació i que l'acabi assumint com a part de la realitat que viu. Això 
només es pot aconseguir omplint tots els buits que allò representat pot deixar en mans de la lliure 
interpretació del subjecte espectador. Des del nostre punt de vista i considerant aquest argument com a clau 
interpretativa al llarg d'aquesta investigació, si l'espectador no interpreta per manca d'espais lliures en la 
representació on la imaginació de l'espectador omple allò que no veu, llavors és que com a conseqüència 
d'això aquest accepta aquesta representació com a real amb totes les seves conseqüències.

A més a més, la semiologia de Baudrillard defineix un nou valor a la mercaderia en relació als dos valors 
aportats per Karl Marx – valor d'ús i valor de canvi – que és el valor de signe. El valor de signe afegeix una 
dimensió més al voltant de la mercaderia provant d'identificar al posseïdor en el marc d'un sistema de valors 
socialment establert. En el marc d'aquesta investigació considerem que el valor de signe permet identificar 



l'estatus social del posseïdor. Aquesta lectura del valor de signe ens permet interpretar el terme societat de 
l'espectacle de Debord (2010) com una il·lusió fictícia d'allò que és real i que és creada per les industries 
culturals i els veritables poderosos per a poder controlar la gran massa de consumidors, els quals confonen 
cada cop més allò que és real d'allò que és fantasia, entrant doncs en escena la hiperrealitat com a fenomen i 
característica de la societat actual i amb la creació constant de valor de signe com un referent per a poder 
governar les tendències socials.

Finalment, Victor Tuner (1987) suggereix l'estudi de les societats no com a sistemes en sí sinó enfocar la 
lectura de les mateixes en les representacions o drames que interpreten els seus actors com a resposta a 
conflictes entre dos o més subjectes. Aquestes representacions s'han de llegir des del punt del vista del 
significat que representen, ja que per a Tuner un drama social consisteix en una unitat de representació 
sociocultural en la que la lògica dels successos que es donen en ell està plena de constant contradiccions. 
Aquestes contradiccions es poden entendre i interpretar a partir de la lectura del seu sistema simbòlic que els 
membres d'aquella cultura hi donen. Per tant, trobem important apropiar-nos d'aquest concepte per a poder 
fer una lectura del nostre objecte d'estudi des la perspectiva de la situació en la qual es contextualitza, 
facilitant-nos doncs, part de les clau interpretatives per a poder comprendre el rerefons d'allò representat i 
relacionar-lo amb el termes espectacle i hiperrealitat. 

3.2 Vells i nous medias

En aquest apartat provarem de respondre a la següent pregunta de fons revisant el que s'ha dit fins ara al 
voltant del concepte de vells i nous mitjans de comunicació. La pregunta a respondre és: quines diferències 
existeixen entre els vells i nous mitjans de comunicació?  

Tal com ens expliquen Ardèvol i altres (2010b) el terme nou media (nous mitjans) es va definir en la dècada 
dels 90 per a poder classificar d'alguna forma les diferents formes i productes culturals emergents propiciats 
per l'entrada en escena de la vida social i professional de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
Des dels seus inicis, Internet es considera un 'nou mitjà' que ha introduït canvis no només en com la gent es 
comunica entre sí, sinó en l'esfera de la producció de la cultura, definint un nou entorn mediàtic, 
conjuntament amb altres productes i tecnologies de la comunicació i la informació(Ardèvol i altres,2010b).

Tal com ens explica Ardèvol, Roig, Gómez-Cruz i San Cornelio (2010b), aquest entorn que entenem com a 
'nou' aglutina productes multimèdia, videojocs, xarxes socials i programari Web 2.0, càmeres digitals i tota 
mena de dispositius de captura d'imatge i vídeo. D'acord amb diferents autors com Ardèvol, San Cornelio 
(2007) i Pinyol (2010a) el fàcil accés en aquesta tecnologia, degut fonamentalment a l'abaratiment de costos, 
juntament amb la facilitat d'ús i la sociabilització entre dispositius, entesa aquesta com la estandardització 
dels formats d'emmagatzematge i intercanvi, ha provocat una sèrie de noves pràctiques culturals en un 
context de democratització de la tecnologia i la comunicació, situant a Internet com a eix vertebrador 
d'aquest nou escenari mediàtic. 

Aquesta democratització de la tecnologia és revisada per Ardèvol, Roig, Gómez-Cruz i San Cornelio (2010b) 
citant a Henry Jenkins principalment, on aquest últim admet dues postures al voltant d'aquest nou paradigma 
de comunicació on l'audiència pren part activa en la producció, difusió i transformació de productes 
culturals. Jenkins entén aquest nou context comunicatiu com a fruit d'una convergència i emergència cultural 
participativa sense precedents. Aquesta convergència cultural és entesa per Jenkins com una tensió entre la 
producció de les industries culturals i els usuaris d'Internet que estan aprenent a fer ús de les noves 
tecnologies per a poder controlar millor aquests fluxos comunicatius, alhora que arrel d'aquesta tensió estant 
aquests dos agents redefinint el panorama de producció, distribució i consum per a tota mena d'artefactes 
culturals. Els consumidors estan lluitant pel dret de participar de forma més plena en la seva cultura (Ardèvol 
i altres citant a Jenkins, 2010b). 

Però per altra banda, Ardèvol i altres (2010b) citant a Peter Lunenfeld i Lev Manovich, aquests consideren 
que no es poden definir els 'nous mitjans' només pel fet d'estar basats en tecnologies digitals. Els nous media 
es poden també entendre en l'àmbit dels estudis socials i culturals a Internet. Tal com Ardèvol i altres (2010b) 
estableixen com a referència en el marc de la seva investigació: nosaltres optem aquí per parlar de nous 
mitjans o millor dels 'nous mèdia' com un nou context social de participació, distribució i consum de 
productes textuals i audiovisuals entenem els mèdia tant com a conjunt de tecnologies (productives, de 
consum, distribució i intercanvi), com agents, pràctiques i objectes culturals vinculats a l'ús d'aquestes 
tecnologies. I els nous media com el nou context mediàtic que sorgeix a partir de les interrelacions i 
interseccions que s'esdevenen entre els diferents mèdia (vells i nous) i els diferents actors socials (Ardèvol i 



altres, 2010b).

Finalment, Ardèvol i altres (2010b) especifiquen la presència actual d'una intersecció entre les noves 
pràctiques mediàtiques amb el context dels mitjans de comunicació de masses i les indústries culturals, 
donant com a resultat que les pràctiques i formes culturals emergents interactuen amb els mitjans de 
comunicació i pràctiques establertes (Ardèvol i altres, 2010b:28). 

En el marc de la nostra investigació establim que en base en aquests raonaments l'apropiació tecnològica per 
part dels consumidors juga un paper central per a respondre la pregunta de fons d'aquest apartat, ja que 
explica precisament la principal diferència entre els mitjans de comunicació tradicionals i els mitjans de 
comunicació més recents com ara Internet, on passem d'un enfoc 'poc apropiatiu' més enllà de ser purament 
consumidors a un entorn on la interacció amb el medi permet alhora interactuar amb altres usuaris, creant-se 
doncs un conjunt de subjectivitats al voltant d'aquest nou paradigma de comunicació que permet re-definir 
l'esfera d'allò tradicionalment entès com a mitjans de comunicació de masses, on els consumidors prenen part 
activa en el context comunicatiu gràcies a la democratització de la tecnologia i la capacitat d'aquests de crear 
i transformar productes culturals de tota mena, sent Internet i les diferents formes de programari com ara 
xarxes socials digitals, blogs i webs un context per a la difusió i consum sense tenir que dependre en cap cas 
de agents culturals que controlen i gestionen el medi: els nous mitjans de comunicació social, de producció, 
distribució i consum són a l'abast d'un gran nombre de gent (Ardèvol i altres, 2010b).

3.3 Pràctiques audiovisuals en YouTube

En aquest apartat revisem els termes de pràctiques mediàtiques, cultura digital, producte cultural i com es 
relacionen entre ells, situant-los en el context de YouTube entès com una plataforma mediàtica orientada a la 
producció, difusió i consum d'artefactes culturals i com el seu context és entès com un medi ideal per a la 
representació o performance tant per a les industries culturals com per a les diferents audiències. 

L'enfoc que donem en aquest apartat, a més a més està orientat a relacionar els conceptes revisats en els dos 
apartats anteriors d'aquest marc teòric amb la intenció de respondre a la següent pregunta de fons: quin tipus 
de pràctiques audiovisuals podem trobar en una plataforma tecnològica com a YouTube?

El nostre punt de partida rau en els estudis realitzats principalment per Ardèvol on fonamentalment centra la 
lectura d'aquestes pràctiques audiovisuals des de la perspectiva de la integració de la tecnologia en el dia a 
dia dels individus, en el context de la vida quotidiana. En el context d'aquesta investigació farem ús 
indistintament dels termes pràctiques mediàtiques, pràctiques culturals i pràctiques audiovisuals com a 
sinònims entre sí per a tot aquell producte construït o re-construït per part tant de les audiències com dels 
agents i industries culturals en el àmbit dels mitjans de comunicació.

Citant a Elizabeth Bird, i ampliant la definició que aquesta realitza en la seva obra 'Audience in Everyday 
Life' sobre que són realment el que es coneix com a pràctiques mediàtiques, Ardèvol, Roig, Gómez-Cruz i 
San Cornelio (2010b) estableixen que aquestes pràctiques són aquelles que inclouen tota pràctica amb els 
mitjans, inclosa la nostra relació amb les tecnologies i les nostres pràctiques materials amb i a través de les 
tecnologies (Ardèvol i altres, 2010b:33). Tal com assenyalen aquests investigadors, les diferents pràctiques 
portades a terme a través i amb els mèdia poder tenir diferents objectius, de vegades inclòs simultanis en la 
seva pràctica i que van des de la cerca i intercanvi d'informació i coneixement fins a la realització de jocs, 
plaer estètic, participació política, activisme, art en pantalla i altres. 

A més a més, aquestes pràctiques culturals estan vinculades generalment a la producció i el consum de 
narratives – creació de sentit – que estan entrelligades amb pràctiques de sociabilitat, de construcció 
d'identitat i diferència, i que tenen una certa orientació o càrrega emocional i afectiva (Ardèvol i altres, 
2010b). Partint de la definició de societat de l'espectacle que varem revisat en els apartats anteriors d'aquest 
marc teòric, observem una relació important amb el context mediàtic que caracteritza l'actual societat de la 
informació, no és que vivim immersos en un món sobresaturat de mitjans i de productes mediàtics, sinó que 
contribuïm al fet que així sigui (Ardèvol i altres, 2010b). De la mateixa manera, els que ens sobresaturen no 
són exclusivament les agències de publicitat , les grans corporacions o les institucions mediàtiques, nosaltres 
també som agents o contribuïm a aquesta saturació (Ardèvol i altres, 2010b).

Des del punt de vista d'aquesta investigació, és en aquest context mediàtic de participació multilateral on 
observem una possible motivació dels diferents agents culturals i audiència respecte a la participació 
col·lectiva, creant-se una nova cultura que es centra bona part en la producció d'espectacles. Prenem aquesta 
consideració com a telo de fons en la nostra investigació revisem tot seguit el terme cultura popular i cultura 



digital per tal d'acotar el significat amb el que farem la lectura dels resultats de la nostra investigació.

Apropiant-nos de les definició de Ardèvol, Roig, Gómez-Cruz i San Cornelio (2010b), la cultura popular i la 
cultura de masses s'intersequen en les pràctiques mediàtiques definint no només un nou context de relació 
entre les indústries culturals i les seves audiències, entre les esferes públiques i privades o entre la producció 
casolana, amateur i professional, sinó una nova cultura dels mèdia que podríem acollir sota el terme cultura 
digital (Ardèvol i altres, 2010b:33). De la mateixa forma, podem entendre la cultura digital com un conjunt 
ampli de pràctiques, dispositius materials i narratives relacionades amb la producció cultural contemporània 
a partir de l'ús de les tecnologies digitals de la comunicació i de la informació (Ardèvol i altres, 2010b:33).

Un cop revisats aquests dos termes, provem d'entendre la relació existents entre ells i com aquesta relació és 
rellevant per a nosaltres des de la perspectiva de la societat de l'espectacle de Debord. La relació entre 
pràctiques mediàtiques i cultura popular la defineixen Ardèvol i San Cornelio (2007) com un conjunt de 
pràctiques relacionades amb el consum de mitjans audiovisuals digitals que es realitzen preferentment en el 
temps d'oci i que comporten pràctiques relacionades també amb la sociabilitat en termes de creació i 
manteniment de relacions socials afectives i de solidaritat i en termes de construcció d'identitats personals i 
col·lectives (Ardèvol i San Cornelio, 2007).

A més a més d'aquestes pràctiques que identifiquen Ardèvol i San Cornelio, YouTube podria ser entès com 
un espai clau, potenciador d'una nova forma d'èxit popular, així com una plataforma per a l'ús del màrqueting 
víric i altres formes de publicitat (Ardèvol i San Cornelio, 2007) establint-se així una primer punt en comú a 
la definició d'espectacle de Debord. Un altre element a destacar és que els enllaços als vídeos de YouTube 
poden ser incrustats en blogs i pàgines personals, amplificant la seva difusió i resinificant aquestes 
produccions (Ardèvol i San Cornelio, 2007) cosa que permet la difusió en massa d'aquest tipus d'artefactes 
culturals per més d'un tipus de plataforma mediàtica reforçant encara més aquesta relació entre producte 
cultural i espectacle.

Finalment també ens apropiem de la definició de producte cultural de Ardèvol i San Cornelio la qual defineix 
aquest tipus d'entitat com la suma del producte audiovisual i del dispositiu tecnològic en el que s'insereix 
(Ardèvol i San Cornelio, 2007). A més a més, tal com suggereixen Ardèvol i San Cornelio no hem de cercar 
els elements narratius només en el text audiovisual, sinó que aquesta poden haver-se desplaçat a la audiència 
(Ardèvol i San Cornelio, 2007) i és aquí on precisament centrarem l'activitat investigadora per a respondre a 
la pregunta d'investigació, és a dir, com veu l'audiència YouTube, quin tipus d'espectacle esperem trobar.

4. Metodologia

En el següent apartat expliquem l'aproximació a l'objecte d'estudi – els vídeos de YouTube –, com s'ha definit 
el camp de treball i com s'ha dut a terme l'observació en el treball de camp. També expliquem com hem 
identificat els informants clau, tot sempre des d'una perspectiva etnogràfica virtual.

4.1 Aproximació a l'objecte d'estudi i sistema d'anàlisi

Per tal d'acotar el rang infinit de tipologies de vídeos diferents que podem trobar en una plataforma com a 
YouTube i d'acord amb els objectius de la nostra investigació, es va definir el nostre objecte d'estudi com els 
vídeos de YouTube que són  autoproduccions domèstiques publicades en un videoblog amb finalitats de 
captar audiència a través del sensacionalisme mediàtic. A partir d'aquí varen realitzar una classificació de les 
diferents temàtiques que es van poder observar responent en aquesta definició durant el temps dedicat al 
treball de camp i que va ser de tres setmanes. 

Per tal de poder realitzar un anàlisi riguròs es va considerar com a eix central les quatre dimensions definides 
per Sarah Pink (2004:211-222) per a l'anàlisi de qualsevol objecte visual. Aquestes quatre dimensions són:

1. El context de producció: en quines circumstàncies i amb quines intencions es va crear el vídeo.

2. El context de circulació i de consum d'aquest objectes visuals: on es publiquen aquests vídeos i quina 
audiència es veu implicada.

3. El contingut i estètica de la representació: que conté el vídeo i quina valor estètic té.

4. La materialitat de la imatge: quines dades (metadades o indicadors) disposa el producte audiovisual 
per a tal d'obtenir informació sobre número de visites, valoració per part de l'audiència i altres.

D'acord amb Ardèvol, el valor etnogràfic no és una propietat de l'objecte, sinó el producte d'una relació entre 



l'investigador, allò investigat i les seves mediacions tècniques (Ardèvol, 2001:57).

4.2 Definició del camp de treball i mètode de selecció 

En un espai com a Internet, el camp de treball és construït per l'etnògraf o l'etnògrafa durant el seu procés 
d'investigació (Estalella i Ardèvol, 2007) a diferència del món físic, on s'estudien comunitats localitzades en 
un lloc específic (Gómez-Cruz,2008:185). Aquesta característica comporta que el camp de treball cal 
construir-lo fixant uns límits predefinits per l'etnògraf amb la intenció de poder acotar la seva tasca 
investigadora a un conjunt reduït d'actors i objecte però de gran valor per als propòsits de la investigació. Tal 
com en diu Amit, el camp etnogràfic no pot simplement existir, esperant a ser descobert, té que ser 
laboriosament construït (Amit, 2000).

Nosaltres varem definir el nostre camp de treball seleccionant un total de 8 videoblogs de 27 visitats, dels 
quals varem fer una primera classificació de les diferents temàtiques per a tot seguit triar 2 vídeos amb valor 
representatiu d'acord amb la pregunta d'investigació per a tal d'analitzar-los acuradament en el context del 
nostre estudi.

4.3 Recollida de dades i mètode d'anàlisi

Les dades obtingudes durant el procés d'observació directa sobre els objectes d'estudi es van registrar en un 
quadern de notes de camp i es va fer servir l'eina de notes distribuïdes Evernote4. Varem trobar atractiva 
aquesta eina ja que ens permet accedir a les notes de camp des de quasi qualsevol dispositiu, cosa que va ser 
d'especial importància per a nosaltres donat que el treball de camp el varem realitzar simultàniament des de 
l'ordinador de sobretaula però també des del telèfon mòbil i tableta. El motiu d'això és que degut al poc 
temps amb el qual disposàvem per a fer aquesta recerca varen que tenir que aplicar un mètode 24x7 
d'interactivitat amb el treball de camp, els actors i els objectes d'estudi.

El mètode d'anàlisi de les dades triat és la descripció densa que Geertz (1992) adopta de Gilbert Ryle en el 
seu assaig 'Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture'. D'acord amb Geertz, l'anàlisi 
consisteix en desentranyar les estructures de significació - allò que Ryle va anomenar els codis socials 
establerts [...] - i en determinar el seu camp social i el seu abast (Geertz,1992:24). Aquest  mètode d'anàlisi 
ens ha resultat interessant donat que ens serà molt útil per a poder analitzar les dades obtingudes des de la 
perspectiva del seu significat i que d'acord amb l'objectiu d'aquesta investigació ens ha permès respondre a la 
pregunta d'investigació relacionant espectacle amb YouTube.

6. Resultats

En aquest apartat s'exposen els resultats d'aquesta investigació. En primer lloc es presenten les diferents 
categories que s'han pogut identificar durant el procés d'observació. És important tenir present que no són 
totes les categories existents a una plataforma com a YouTube però són les que hem fet servir per a poder 
abordar el segon objectiu d'aquesta investigació i que ens han resultat de gran ajuda. Les categories 
obtingudes són les següents:

1. Vídeos sobre la vida i afers socials - persones i societats / cultura Kodak.

2. Vídeos sobre demostracions i tutoritzacions sobre habilitats específiques.

3. Vídeos de representacions i animació.

4. Vídeos sobre continguts educatius, investigació, innovació i recerca.

Aquestes categories són un primer nivell molt genèric on en cadascuna d'elles es podrien a encabir enèsimes 
subcategories, cadascuna d'elles cada cop amb més precisió, però el nostre objectiu és tenir en compte les 
més genèriques observades en el context de la nostra investigació. 

Durant l'anàlisi de les notes de camp en context amb els vídeos analitzats i les definicions del marc teòric, 
hem pogut observar una component constant present a tots els vídeos revisats. Aquesta component que 
definirem com a component espectacular es caracteritza per ser l'element que pretén donar al vídeo un recurs 
mediàtic tradicional, habitualment propi del cinema o la televisió. 

Per a poder saber més sobre els motius de l'aparició constant d'aquesta component en tots els vídeos 

4 Veure http://evernote.com/intl/ca/ 
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analitzats durant aquesta investigació, caldria analitzar en profunditat les intencions de l'autor en el context 
de producció, tal com en la definició del nostre marc teòric Pink i Ardèvol ens advertien que només un bon 
coneixement del context ens donarà les veritables claus interpretatives. Però sense entrar en massa 
profunditat en el context de producció – tal com s'ha fet en aquesta investigació – i centrant-nos més en el 
context de difusió i consum, YouTube com a tecnologia no obliga a fer una lectura 'espectacular' dels vídeos, 
però sí que hem observat que la cultura creada – o que constantment es crea -  al voltant d'ell sí que té una 
clara tendència a la espectacularitat i queda plasmada en com els diferents creadors intenten aportar una 
temàtica professionalitzadora a les seves produccions que es manifesta de diferents formes, ja sigui amb 
nivells d'audiència (número de vegades que s'ha reproduït un vídeo), total de subscripcions al canal, volum 
de comentaris al voltant d'un vídeo i total de vots a favor/en contra per a un vídeo en concret. Caldria 
investigar amb més precisió si aquests indicadors aportats per la plataforma per a poder identificar/descriure 
un vídeo són part de les claus que motiven als seus creadors a fer ús de tota mena de recursos al seu abast per 
tal de provar de situar el seu vídeo en una 'posició' concreta de la comunitat d'usuaris de YouTube, és a dir, sí 
aquests indicadors ens parlen de la fama del creador i com encaixa en les intencions dels creadors en el 
moment de produir-los.

En el vídeo 'Ahora...cómo crecí en youtube5' de l'autora gomiNOWke ens explica el procés per el qual el seu 
canal – i per tant els seus vídeos – van començar a fer-se cada cop més apreciats per les audiències. El vídeo 
en sí mateix, tot i tenint per objectiu explicar aquest fet, no deixa de ser un vídeo que subjectivament es 
considera tant sols per la seva temàtica dotat d'una forta component d'espectacularitat. Tal és així que, a data 
27 de maig de 2012 hi havien registrades 2404 reproduccions, 307 comentaris i 178 puntuacions, tenint en 
compte que la data de publicació va ser el 13 de maig de 2012, és a dir, 15 dies després de la seva publicació. 

Aquest vídeos com la de altres vblogs que hem pogut observar, tenen en comú aquesta component que es 
manifesta ja sigui de forma conjunt o individual en el argument de la representació – crítiques, bromes, 
manifestacions d'opinions, ... -, en els recursos tècnics fets servir – com ara vídeos interactius, amb 
capçaleres i animacions de tota mena- i en el moment concret del context sociocultural del creador i 
audiència – afers concrets relacionats amb l'activitat social -.

D'acord amb això i la resta de vídeos observats, podem concretar que l'apropiació de YouTube per part dels 
usuaris és precisament el que li dona un significat o un altre en relació a aquesta apropiació. En el marc 
d'aquesta investigació, els vblogs observats estan clarament dirigits cap una una espècie d'obtenció de fama 
efímera, el qual fa que els protagonistes – és a dir, els seus autors – facin ús de tota mena de recursos ja 
inventats en el món televisiu i cinematogràfic de fa anys enrere, però les industries culturals també tenen un 
bon niu d'idees noves que neixen precisament d'aquesta apropiació tecnològica per part dels usuaris de 
YouTube que intenten imitar les produccions professionals amb la seva càmera i el seu programari d'edició.

7. Conclusions

En aquest breu estudi hem pogut observar que existeixen certs indicis per a poder continuar investigant al 
voltant de com certs mitjans i plataformes com les xarxes socials a Internet, els blogs, webs i altres 
tecnologies de la informació i comunicació estan dotades d'una component important al respecte que Guy 
Debord ens defineix com a societat de l'espectacle. 

No hem pogut aprofundir tant com ens hagués agradat degut al calendari disponible per a l'execució de la 
investigació, però deixem la porta oberta a futures investigacions al voltant d'aquest tema, sobre tot pel que 
fa a la identificació de les categories bàsiques identificades a YouTube, les qual es redueixen a les quatre 
observades que hem comentat en l'apartat anterior. Estem segurs que a més vídeos observats, més 
possibilitats de poder trobar més categories, tot i que prenem com a hipòtesi que el número de categories 
possibles a identificar és finit. 

Un altre aspecte important que trobem que cal aprofundir és respecte al context de producció dels vídeos, ja 
que és imprescindible obtenir les claus interpretatives per a entendre les intencions dels autors en el moment 
de produir els vídeos i veure si aquí ja està present la component d'espectacularitat. En aquesta investigació 
no hem pogut fer ús de les eines etnogràfiques que ens permetrien obtenir precisament aquesta informació, ja 
que això comportaria una observació participant i una entrevista en profunditat en tota regla, cosa que 
requerira massa temps, encara que ara per ara entenem que seria la única forma de poder obtenir 
coneixement al respecte del context de producció.

5 Veure http://www.youtube.com/watch?
v=hFb7NnehWjM&list=UUoRNcL7MXjt9jhtXLYPOPUA&index=2&feature=plcp 
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En definitiva, hem observat que efectivament existeixen certs indicis que relacionen els vells i nous mitjans 
de comunicació amb certes pràctiques creatives a YouTube, encara que és important tenir present que aquests 
mateixos indicis els podríem observar en altres xarxes socials i plataformes orientades a la difusió i consum 
de productes culturals tant de producció domèstica com professional, cosa que fa que cobri força una 
investigació més profunda que busqui aclarir quines són les causes i les conseqüències que promouen a que 
els prosumers facin creacions fent ús de les mateixes tècniques mediàtiques tradicionals i com les industries 
culturals aprofiten noves idees i recursos nascuts precisament en el sí de contexts com ara YouTube on la 
presència dels prosumers és àmpliament evident.

8. Referències bibliogràfiques

Amit, V. (2000) 'Constructing the Field: Ethnographic Fieldwork in the Contemporary World': Routledge.

Ardèvol E. (2001) ‘Imatge i coneixement antropològic‘: Barcelona, Anàlisi : quaderns de comunicació i 
cultura: http://ddd.uab.cat/pub/analisi/02112175n27p43.pdf   

– i San Cornelio, G. (2007) 'Si quieres vernos en acción: YouTube.com: Prácticas mediáticas y 
autoproducción en Internet': Revista Chilena de Antropología Visual, núm. 10, 2007 (2) ISSN 
0717-876X. http://www.antropologiavisual.cl/ardevol_&_san_cornelio.htm 

– i Gómez-Cruz, E. (2009) 'Lo visual como objeto de estudio antropológico en la era digital', texte 
de la comunicació presentada al GT62 del RAM, Buenos Aires. 
http://eardevol.files.wordpress.com/2009/10/ram_ardevol_gomez_rev.pdf 

– i Pinyol, E. (2010a) ‘La domesticació d’Internet ‘: Article per a l’Exposició Domestic. 
http://eardevol.files.wordpress.com/2006/12/la_domesticacio_dinternet2.pdf

– i Roig, T; Gómez-Cruz,E.; San Cornelio, G. (2010b)  'Pràctiques creatives i participació en els 
nous mèdia': article presentat a Quaderns del CAC (draft en edició). 
http://eardevol.files.wordpress.com/2006/12/cac_ardevol_roig_cruz.pdf 

Bakardjieva, M., & Feenberg, A. (2001). 'Involving the Virtual Subject: conceptual, methodological an 
ethical dimmensions'. Journal of Ethics and Information Technology, 2(4), 233-240; 
http://www.cddc.vt.edu/aoir/ethics/private/4S13.pdf

Baudrillard, J. (1978) 'La ilusión y la desilusión estéticas': 
http://www.analitica.com/va/arte/dossier/4417813.asp 

Debord, G. (2010) 'La sociedad del espectaculo': Valencia, Ed. PRE-TEXTOS

Geertz, C. (1992) 'La interpretación de las culturas - Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de 
la cultura': Barcelona, Editorial Gedisa

Hine, C. (2000) ‘Etnografia virtual: los principios de la etnografia virtual‘: Barcelona, Editorial UOC.

Pink, S. (2004) 'Making links: on situating a new web site': Cambridge Journal of Education, Nº. 34, pp. 211-
222

Tuner, V. (1987) 'The Anthropology of Performance': New York, PAC Publications 
http://erikapaterson08.pbworks.com/f/Antrophology%2520of%2520performance(2).pdf 

http://erikapaterson08.pbworks.com/f/Antrophology%2520of%2520performance(2).pdf
http://www.analitica.com/va/arte/dossier/4417813.asp
http://eardevol.files.wordpress.com/2006/12/cac_ardevol_roig_cruz.pdf
http://eardevol.files.wordpress.com/2006/12/la_domesticacio_dinternet2.pdf
http://eardevol.files.wordpress.com/2009/10/ram_ardevol_gomez_rev.pdf
http://www.antropologiavisual.cl/ardevol_&_san_cornelio.htm
http://ddd.uab.cat/pub/analisi/02112175n27p43.pdf

	Societat de la informació i del coneixement
	1. Introducció
	2. Plantejament de la recerca
	2.1 Objectius
	2.2 Justificació
	2.3.Pregunta d'investigació

	3. Marc teòric
	3.1 La societat de l'espectacle
	3.2 Vells i nous medias
	3.3 Pràctiques audiovisuals en YouTube

	4. Metodologia
	4.1 Aproximació a l'objecte d'estudi i sistema d'anàlisi
	4.2 Definició del camp de treball i mètode de selecció 
	4.3 Recollida de dades i mètode d'anàlisi

	6. Resultats
	7. Conclusions
	8. Referències bibliogràfiques

