L'herèiicia del videoclip
Sebastià Sanse Vanrell

I comengament de les emlsionsde la MTV, a l'estlu del
1981 fou el punt d'inflexló
d'una nova forma del que
fins en aquells moments s'havia vingut anomenant
genèricament vldeoart: el
videoclip. Un nouvingut dins el món audiovisual, el qual se'l mirava amb cert
menyspreu. Tal vegada perqué naixia
com un producte de promoció comercial i no com un experiment altruista del
que la societat u n d e r g r o u n d dels anys
80 se'n va enorgullir a presentar i mitificar com a expressió d'art pur, lluny de
manipulacions televisives i de la industria discogràfica. Eren imatges subsidiaries de la caneó de moda, un reclam
publicitari sense merit ni actoral ni de
direcció tècnica o artística.
Tot i que l'honor de ser el clip musical primigeni se'l disputen encara 200
Motels de Frank Zappa (1974) i Bohemian Rapsody de Queen (Bruce Growers, 1975), no hi massa experts dubitatius alhora d'assenyalar Thriller (John
Landis, 1983) pel disc de Michael Jackson, (amb el qual comen^ava a consolidar el seu compte corrent al mateix nivell que el seu egocentrlsme), seguit de
Bad (Martin Scorsese), enllestint uns experiments a mig carni entre el curt, la
pel-lícula convencional i el musical. Fou
a partir d'aquí quan una discogràfica
tan present com la CBS es replantejà l'escepticisme general de la industria en
veure la pujada espectacular del disc
d'en Michael a partir de l'emissió del
clip, fins a convertir-lo en el mes venut
de la historia.
La imaginería de l'artilugi augmentava el seu narcisisme experimental, a
mesura que la tecnologia i els efectes
especiáis ho permeteren, de la mateixa
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manera que ho havia fet Méliés o els directors del anys 20, prenent de la magia i del teatre allò que ara fa vint anys
es va manllevar de la nouvelle

vague

o

del free cinema angles. Així, dilatant
T'invent", es van adaptar al cinema de
forma singular musicals com Fame (Alan
Parker), Hair (Milos Forman) o The Wall
(Alan Parker) acabant de maximitzar
Téstela reivindicativa dels neohippies
Pink Floyd.
Voltant la cantonada cap als noranta, el panorama pintava ben magre, a
punt per l'inici d'una suposada travessia del desert. Una falta evident d'imaginació creativa condemnava tant a
grups com a directors, que impulsats per
l'èxit, havien emprès el bot a Hollywood, com el mateix Brian de Palma. I així fou durant un pareil d'anys, els necessaris perqué Tordinador ho trastocas
i sublimas l'habilitât amb el ratolí a la
categoría d'art, fent sorgír novament la
conscièneia d'autor. Mark Romanek,
Alex Proyas, Mondino però sobretot Ch-

ris Cunningham, Spike Jonze i Michel
Gondry.
El menyspreu pel rècord i la successiva incoherèneia del degotis d'idées, estava i està molt ben compensada per la
musica que serveix corn a aglutinadora
de Tobra d'art, de les darreres tendències plurals de les avantguardes amb
Tesperit encara eminentment popular.
El canvi és que ara el grup musical passa a ser l'excusa narcisista del director.
El guru de la triada: Michel Gondry,
es va iniciar fa quinze anys quan passava la seva joventut per Versalles tocant
la bateria amb el seu grup de pijets,
Oui,oui. La popularitat —mes o menys
nacional— adquirida, els va dur a la nécessitât d'incorporar imatges en moviment. Eli mateix posa la seva imaginació al servei dels seus companys. Tot i la
senzillesa de mitjans d'aquest primers
videos, s'intuïa que les sèves ocurrèneies
éclectiques i brillants estaven per damunt de la mitjana.
I amb això resulta que dos freakies
—no se'ls pot anomenar d'altra manera— admirats als seus països respectius,
es trobaren per crear i fer explotar reciprocament les sèves carreres. Un détail que, per altra banda, sols era qùestió de temps. Cap al 1993, una jove is-
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of the spotless mind
landesa —una tal Bjòrk—, que acabava d'abandonar el seu grup The Sugarcubes, es va posar en contacte amb Michel per conduir el que fou primer videoclip en solitari, Human Beavlor, una
fantasia entre l'humà i el món infantil,
la velia historia del cacador i la pressa,
una onírica deutora, per exemple, de
La n i t d e l caqador (Charles Laughton, ).
Després van arribarcol-laboraclonsamb
Beck, Daft Punk, els Foo Fighters i altres musics mal anomenats alternates.
La seva experimentado constant i Taplicació de nous invents de propia coluta, fins I tot el Nanearen ais bracos deis
Rolling Stones.
El traspàs d'idees a Hollywood, on fa
decades que n'hl manquen, era imminent. I com que nos'ajunten que no s'assemblln, en qui Gondry primer confia el
guió de la que seria Human Nature, fou
el maqulavèl-llc Charlie Kaufman, responsable elevat a la categoria d'artista
del p u z z l e aplicat a les línies a doble espai que ja va conformar per Being John
Malckovic, o Adaptation, les dues d'Splke Jonze.
Però el primer intent va resultarfrustrat per les expectatlves creades I per
una historieta pueril i massa simple pel
nivell que els dos podlen donar. De totes formes, la connexió estava feta.
Ara ens arriben amb Olvídate
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traducció al castella (fa ganes d'investigar qui és el responsable de realltzar
aqüestes tasques, perqué de cada cop
es lluelx mes) d'Eternai
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A més de no ser literal és

que ni s'hi acosta, delxant de bon començament sobre la pellicula la sensaclô que es tracta d'una comedleta més
del senyor Carrey. Perd, en fi, ara ja esta
fet, perd séria questlô de fer-s'ho mirar
a fons.
Gondry intenta com pot contenir d'hlstrlonlsme de la seva estrella, I la ventât és que durant el primer quart d'hora (fins que arriben els titols de crédit) ho aconsegueix, per després deixarlo anar. I és que llevat d'unes quantes
escenes de regresslô al passât a mitjan
pel-licula, la histôria no ho acusa i, fins
un cert punt, ho requereix.
La histôria és la segùent: Joël Barlsh
(Carrey) comprova un dla dels enamorats que la seva al-lota Clémentine (Kate Winslet) no només ha tallat amb ell,
slnô que s'ha fet esborrar tôt allô que
hltlngués relaciô directe o indirecte. Désespérât, es posarà en contacte amb el
doctor que proclama aquestes intervencions mlraculoses a fi que faci el mateix amb el seu cervell. Dos ajudants del
doctor Mienwriak (Tom Wllkinson),
Mark Ruffalo i Elljah Wood s'encarregaran de la felna bruta un cop Barlsh
estlguianesteslatacasaseva, mltjançant
una parafernàlia d'artllugls I monitors.
És en Tintent de formatejat dels mais
moments sobre el que gira el film: les
Imatges dins les Imatges, el mon Interior i exterlor. Els records com a pilastres del que som.
És quan Kaufman acaba Testructura
de l'obra, el moment en que Gondry pot
anar ompllnt els plsos de bloquets, em-
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plenar I comunicar les habitacions perquè s'avenguin. Complicadisslmes perô
extraordlnàriament belles novetats.
Ben cert és que als dos se'ls en va la
mà, pels bots temporals deguiôun I pels
efectes digitals Taltre. Pero per avançar
s'ha d'arriscar, i alxô és el que han fet
aquests dos tarambanes, que semblen
obrlr la porta a la jove guàrdla formada en el dlsseny visual i en moites hores aferrats a la MTV. És temps per les
Idées condensades al cervell i els manIleus encertats també mirant el passât
dels classics, m
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