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Des de l’any passat ha sorgit un fenomen gegantí amb el videojoc Fortnite Battle Royale convertint-se en un
dels videojocs més jugats en l’actualitat. La qüestió és que aquest joc ha explotat entre la majoria
d’adolescents i joves, els quals recorren a Internet, concretament a YouTube, per consumir vídeos
relacionats amb el joc.  
Objectiu principal: conèixer si estem davant d'un nou tipus de "cultura popular". 
 

Indústria cultural (Adorno i Horkheimer, 1988)

La moda (Simmel, 1988)

Gust per la necessitat i llibertat (Bourdieu, 1988)

Habitus (Bourdieu, 1972)

H1. Factor de l’èxit:  estil/disseny visual i colorit.

H2. Popular gràcies a que és gratuït i multiplataforma.

H3. YouTube i persones famoses l'han posat de moda.

H4.  Públic molt homogeni i poc diferenciat entre sí.

Entrevistes

Enquesta

Productor de YouTube

Director i professor d'escola d'art

Alumnes institut públic i privat

Relació del joc amb YouTube.

Estètica i disseny (colors, formes, sensacions).

Recepció.  Diferències en funció de capital
econòmic i cultural?

6.Conclusions
 H1. Originalitat i singularitat del disseny claus

per atreure nens.

H2. Si fos de pagament, poca gent el compraria.

 

H3. Reconeixement del joc gràcies a Youtube.

H4. Públic heterogeni (edat, gènere, capital

cultural i econòmic).
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YouTube i Fortnite: indústries culturals.

Êxit del joc a causa d'un compendi de factors.

Moda que avança i caducarà? 

Element fàcil: accessible per a tothom.

Manifestació de "cultura popular".
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Si el joc no fos gratuït, l'haguessis comprat?


