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La indústria musical dels videoclips
comercials
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En Territori sonor, hem abordat la indústria musical dels videoclips de la mà de l'escriptor oriolà

Jon E. Illescas, autor d'un estudi sobre els temes dels videoclips comercials.

 

El llibre d'Illescas, que ha arribat a la tercera edició, es titula La dictadura del videoclip: industria

musical y sueños prefabricados. Analitza els videoclips dominants, que són els vídeos musicals

comercials consumits pels joves arreu el món i que, per a Illescas, estan controlats per una

oligarquia mediàtica.

 

En l'entrevista, s'ha fet un repàs als temes que habitualment centren les lletres d'aquests

videoclips, entre les quals destaca l'apologia de la festa contínua lligada al consum de drogues, el

masclisme o l'individualisme, entre d'altres. Per a canviar la situació, Illescas proposa adquirir

consciència en l'àmbit familiar, polític i educatiu.

 

El programa també ha recordat la figura de Merxe Banyuls, que acaba de faltar. Personalitat

polifacètica, Banyuls va ser la veu femenina de la formació Els Pavesos, banda nascuda als anys

setanta liderada pel carismàtic Joan Monleon. I també va presentar el programa de bandes de

música de l'antiga televisió valenciana "Una música, un poble".
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 Anterior Següent 

Territori sonor ha assistit a la presentació en directe del nou treball de Frida, "Gegants", en un

concert celebrat a la sala 16 Toneladas en el qual també participaren Periferia Norte i Machete en

Boca, entre altres grups. I, en la secció "Els analògics", amb Miguel F. Jim, s'ha reivindicat la figura

de Julio Llopis, Boliche, que va ser pioner del moviment mod amb les bandes llegendàries com Los

Scooters.

 

L'últim reportatge del programa s'ha centrat en la Heroes Comic Con, que va tindre lloc a València

del 16 a 18 de febrer, en què els autors de novel∙les gràfiques Reinhard Kleist i Jaime Martin va

presentar les seues últimes obres: una biografia sobre el cantant australià Nick Cave i el còmic

Jamás tendré 20 años, respectivament.

 

Pots tornar a escoltar el programa ací. 

 

TERRITORI SONOR 09/04/2018

Programa complet "Territori sonor" 09/04/2018.
Rebem Sergio Cifuentes, "Cifu" i Ricardo Esteve a
l'estudi.

TERRITORI SONOR 06/04/2018

Programa complet "Territori Sonor" 06/04/2018. Sona
en exclusiva la cançó "Tornaran", possible himne del
València C.F.

TERRITORI SONOR 05/04/2018

Programa complet "Territori Sonor" 05/04/2018.
Descobrim “Instint”, el nou treball d’Atzembla.
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