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SAMENVATTING G 

Ditt onderzoek richt zich op een van de trends in de romans van jonge auteurs aan het eind 
vann de twintigste eeuw: de stroming die wel wordt aangeduid met de Amerikaanse namen 
"Generationn X" of "Dirtyy realism". Deze stroming kenmerkte zich door het breken met 
gevestigdee maatstaven in de literatuur en haar oppositie tegen de meeste Spaanse romans 
vann die tijd. De belangrijkste kenmerken waren de introductie van spreektaal en de 
introductiee en invloed van audiovisuele cultuur (film en televisie) en popmuziek. 

Dezee nieuwe roman was een succes bij het publiek en de uitgevers en kreeg steun van de 
massamedia.. De nieuwe manier van schrijven stond echter ook bloot aan veel kritiek uit 
literairee kringen. Zij beschouwden deze roman - velen wilden haar zelfs niet zo 
kwalificerenn - als een verschijnsel dat exclusief door commerciële belangen werd 
gedreven,, maar zonder literaire waarde. 

Daardoorr stonden wij bij het bestuderen van deze romans voor een gebrek aan aansluiting 
tussenn de literatuurkritiek, die allereerst een "goede stijl" verdedigt, en een type vertelkunst 
diee een krachtig stempel van de huidige cultuur vertoont. Bestaande concepten, criteria en 
terminologiee in de literatuurkritiek lijken onvoldoende om deze actuele trend te benaderen. 
Wijj  denken dat het probleem voortkomt uit een gebrek aan begrip voor een fundamenteel 
gegeven:: deze romans zijn geschreven in een periode van sociale en culturele 
veranderingenn en processen met een omvang en betekenis zonder precedent, dankzij de 
explosiee van de massa- en audiovisuele media en hun radicale gevolgen voor het leven in 
dee twintigste eeuwse maatschappij. In het geval van Spanje deden deze verschijnselen zich 
bovendienn voor in een zeer korte periode, juist toen deze auteurs volwassen werden: het 
beginn van de democratie, de opening van de grenzen en het binnenstromen van nieuws, 
mode,, ideeën, en dergelijke die buiten Spanje al aanwezig waren. 

Dee hoofdgedachte van ons proefschrift is, dat deze romans de uitdrukking zijn van deze 
internationalee veranderingen tezamen met de specifiek Spaanse historische, culturele en 
socialee omstandigheden. Dat wil zeggen, zij zijn het product, de weerspiegeling en het 
gevolgg van een nieuwe mondiale situatie. 

Uitgaandee van deze gedachten en vragen waren de onderzoeksdoelstellingen: 
1.. Het analyseren van de invloed van audiovisuele cultuur op de romans - als 

weerspiegelingg van de hedendaagse werkelijkheid of als instrument voor literaire 
compositie. . 

2.. Het voorzien van deze vertelvorm van een adequaat sociaal-cultureel kader. 
3.. Het definiëren van haar bijdrage aan de Spaanse literatuur door het introduceren van 

elementenn die al voorkwamenn - of gelijktijdig opkwamen - in andere landen. 
4.. Het bieden van een verbreding van de literatuurkritiek die in overeenstemming is met 

dee nieuwe tijd. 

Voorr ons onderzoek zijn we uitgegaan van de theorie van German Gullón in La novela en 
libertad,libertad, die literatuur presenteert als een sociaal product, beïnvloed door de werkelijkheid 
waarbinnenn ze ontstaat. Wij denken dat elk literair werk een samenstell  is van relaties 
russenn verschillende letterkundige en artistieke genres en andere buiten-literaire elementen 
alss de maatschappij, politiek, ideologie, enzovoort. 
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Wijj  beschouwen de volgende punten als belangrijkste: 
1.. Het gebruik van taal en stijl. 
2.. De impact van popmuziek, film en televisie 
3.. De meest relevante sociale omstandigheden. 
Onzee onderzoeksmethode bestond uit het analyseren van de ontwikkeling van deze 
elementen,, zowel in de werkelijkheid als in de romans. Daarnaast hebben we enkele 
beknoptee sociaal-culturele en literaire contexten gepresenteerd. Na de tekstanalyse 
besteeddenn we onze aandacht aan Spaanse recensies en redactionelen in de jaren negentig 
enn hun opstelling tegenover deze romans. 

Uitt de Spaanse auteurs binnen deze stroming selecteerden wij voor dit onderzoek: José 
Angell  Mafias, Ray Loriga, Benjamin Prado, Pedro Maestre, Roger Wolfe, Lucia 
Etxebarria,, Gabriela Bustelo, Care Santos, Ismael Grasa en Caiman Montalban. 
Dee meeste aandacht hebben we besteed aan José Angel Mafias en Ray Loriga, omdat zij 
wordenn beschouwd als het meest representatief voor deze nieuwe stijl. Bovendien denken 
wijj  dat zij het verst zijn gegaan in het verkennen van de mogelijkheden op de gebieden die 
inn dit proefschrift aan de orde komen. 

Hett gebruik van taal en stijl 

Eenn van de belangrijkste elementen is het vocabulaire, vol van spreektaal, bargoens, 
neologismenn en platte woorden. Tevens is het taalgebruik heel beeldend. 
Hoewell  deze kenmerken in Spanje vernieuwend waren, waren ze al eerder ontwikkeld 
doorr andere literaire stromingen in Europa en de Verenigde Staten (bijvoorbeeld de Beat-
generatie).. Naar onze mening heeft de introductie van spreektaal en buitenlandse invloeden 
eenn verbreding mogelijk gemaakt van de expressieve mogelijkheden van de roman. Wij 
verdedigenn dat hier de rijkdom en evolutie van elke taal zichtbaar wordt. 

Dee impact van popmuziek, film en televisie 

Hoewell  men vaak de taalkundige aspecten benadrukt als meest markante kenmerken, is 
naarr ons idee het echt vernieuwende element de introductie van en omgang met drie van de 
belangrijkstee culturele uitingen van de twintigste eeuw: film, televisie en pop-rockmuziek. 

Dee filmkunst verschijnt in twee vormen: als onderwerp en als technische methode. Voor 
watt betreft de eerste vorm, beschouwen de personages in de verhalen film als 
onlosmakelijkk verbonden met het dagelijks leven. Film vormt het bewustzijn van mensen 
omdatt het een wezenlijk deel is geweest van de wijze waarop zij van jongs af aan de 
wereldd hebben leren kennen. Hierdoor worden de films en hun hoofdrolspelers, taferelen 
enn verhalen levensecht. Van de vele filmgenres die in de romans voorkomen, springen er 
tweee uit: de horrorfilm en de "roadmovie". Zij komen zowel vaak voor als hebben een 
grotee invloed op de literaire compositie. 
Voorr wat betreft de technische kant kan men talloze filmtechnieken aantreffen. Hoewel de 
relatiee tussen film en literatuur op zichzelf niet nieuw is, wordt zij in deze werken erg ver 
doorgevoerd.. Met behulp van filmtechnieken en -genres worden de mogelijkheden van de 
romanconstructiee verkend. 
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Televisiee gebruikt men als onderwerp en deel van het verhaal, vooral voor reflectie op de 
werkelijkheidd van onze moderne samenleving. Net als film, wordt televisie gepresenteerd 
alss een wezenlijk deel van het leven van de personages: als een fundamentele ruimte in hun 
bestaann en een centrale inspiratiebron voor conversaties en beschouwingen. Dit medium 
wordtt bijna het enige instrument om naar de buitenwereld te kijken. Sommige auteurs laten 
zienn dat televisiebeelden grotendeels onze verbinding met de werkelijkheid vormen, maar 
ookk dat deze werkelijkheid eenvoudig gemanipuleerd kan worden wanneer het slechts 
visueell  theater wordt 
Dee meeste auteurs, met name Ray Loriga, José Mafias en Roger Wolfe, vinden dat de 
invloedd van televisie een grens trekt tussen heden en verleden, niet alleen in het sociale 
leven,, maar ook in het creëren, begrijpen en waarderen van kunst en cultuur, in het 
bijzonderr ook literatuur. 

Naastt de audiovisuele media vormt muziek een van de belangrijkste aspecten van de 
romans.. We treffen verschillende stijlen aan van de late twintigste eeuwse popmuziek: van 
rockk en punk tot grunge en techno. Na een introductie op popmuziek, beschrijft dit 
hoofdstukk vijf functies die muziekelementen in de boeken hebben: 

 Om te beginnen kan de muziek de functie hebben van achtergrondgeluid, zoals in een 
film.film.  Men zou kunnen zeggen dat de auteurs dankzij de verwijzingen naar muziek 
romanss met "soundtrack" schrijven. 

 Ten tweede vormt muziek een belangrijke literaire hulpbron. Als onderwerp, zowel 
doordatt zij zelf het hart van sommige verhalen vormt als doordat de verhalen 
elementenn ontlenen aan de liedjes en groepen. Daarnaast biedt muziek ook technische 
hulpmiddelen,, dat wil zeggen dat de auteurs muzikale compositievormen of schema's 
gebruikenn om alinea's, hoofdstukken of zelfs het hele boek te creëren. 

 In andere gevallen wordt muziek geïntroduceerd als een ideologische basis en 
scheppingsmodel.. Dat wil zeggen dat schrijvers de ideeën van enige muziekstroming 
opp literatuur toepassen. Met name het werk van José Angel Mafias en zijn uitwerking 
vann het concept van Punk-literatuur is hiervan een illustratie. 

 Voorts gebruiken de schrijvers songteksten als substituut voor de uitingen en gedachten 
vann de personages, alsmede om personages en situaties te beschrijven. 

 Tenslotte is de bewondering voor mythen en sterren uit de rockmuziek een opmerkelijk 
verschijnsel.. Wij hebben de betekenis van een aantal rockmytnes geanalyseerd, zowel 
inn de boeken als in de samenleving in de tijd dat de boeken werden geschreven. 
Hoofdrolspelerss beschouwen muzikanten als goddelijke wezens. Popsterren zijn een 
substituutt voor de oude religieuze goden, alsook voor politici en andere ideologische 
helden.. Onder de vele leidende muzikanten die in de verhalen voorkomen, is Kurt 
Cobain,, de zanger van de grungeband Nirvana, de meest opvallende figuur. Zijn 
persoonlijkheidd en muziek hebben grote invloed gehad op de jeugd in de jaren 
negentig.. Daarnaast zijn bijvoorbeeld David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed en Jim 
Morrisonn regelmatig aanwezig met hun image, teksten en symbolen. 

Dee meest relevante sociale omstandigheden 

Hett laatste hoofdstuk van de tekstanalyse besteden we aan enkele opmerkelijke sociale 
aspectenn in de romans. Het behandelt de wereld van bars, het nachtleven en subculturen, 
geweldd als sociaal probleem, generatieconflicten, protesten tegen instituties en de 
maatschappij.. De personages lijden aan typische symptomen als apathie en banalisering. 
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Bovenall  weerspiegelen deze boeken een generatie die, als gevolg van historische 
omstandigheden,, botst met het verleden. Jongeren zijn tot op zekere hoogte opgevoed met 
traditionelee waarden, maar leven in een totaal nieuwe werkelijkheid die een andere 
houdingg en ideeën vraagt. Dit leidt niet alleen tot conflicten met de ouders, maar ook 
binnenn henzelf. 

Promotiee en ontvangst van de romans 

Hett laatste deel van dit onderzoek bekijkt wat er om de roman heen gebeurt: de promotie 
enn de ontvangst. Hier presenteren we een overzicht van zowel literatuurkritiek als de 
opvattingenn van uitgevers, verkregen uit kranten, culturele tijdschriften en literaire 
recensies. . 
Dee opvattingen van critici, vooral van journalisten, zijn over het algemeen negatief. Zij 
weigerenn zelfs om te spreken van romans. Ze bekritiseren de stijl omdat de schrijvers de 
traditionelee compositievormen niet respecteren en sterk worden beïnvloed door andere 
expressievee vormen. De critici baseren hun stelling op de afwezigheid van Spaanse 
literairee invloeden; zij treffen juist te veel Angelsaksische literaire en culturele invloeden 
aan. . 
Tenslottee beschuldigen zij de uitgevers ervan dat zij commerciële belangen laten 
prevalerenn boven literaire kwaliteit. De uitgevers stellen daar tegenover dat zij, hoewel zij 
moetenn meegaan met de hedendaagse eisen van de markt, altijd als doel hebben om boeken 
tee publiceren met een significante culturele waarde, in overeenstemming met het tijdperk 
waarinn zij verschijnen. 
Wijj  trekken de conclusie dat, zoals eerder gesteld, critici nog onvoldoende rekening 
houdenn met de nieuwe sociaal-culturele elementen in de literatuur. Dit tijdsgewricht kent 
ontwikkelingenn zonder precedent; de criteria van de literatuurkritiek dienen daaraan te 
wordenn aangepast om hedendaagse literatuur in al haar complexiteit te kunnen beoordelen. 

Eindconclusies s 

Tenslottee komen we tot de volgende conclusies: 
 De introductie van televisie, film en muziek (vooral als technische hulpbron) toont de 

grotee invloed die deze media op onze samenleving hebben. Hun betekenis gaat verder 
dann alleen amusement: het verandert de manier van uitdrukken, de artistieke schepping 
enn de wijze waarop men de wereld beziet. Het gebruik van deze elementen geeft aan 
datt literatuur in staat is zich op elk tijdperk in te stellen. 

 De Angelsaksische invloed op taal, stijl en onderwerpkeuze is een gevolg van het 
vorigee punt. Dat wil zeggen, een gevolg van de grote aanwezigheidd van Angelsaksische 
filmfilm  en popmuziek in de rest van de wereld. Ook buitenlandse literatuur speelt een rol. 

 Voor wat betreft de stijl weerspiegelen deze romans vele verschillende sentimenten in 
dee Spaanse samenleving van de jaren negentig. Het is niet aan ons om hun literaire 
kwaliteitt te bespreken, hetgeen een zeer complexe vraag is. De romans zijn een goed 
voorbeeldd van de gedachte dat "alles kunst kan zijn" en "iedereen het kan", zoals punk-
rockk en pop-art voorstonden - twee opmerkelijke artistieke bewegingen in de 
twintigstee eeuw en pijlers voor deze literatuur. De romans zijn een voorbeeld van de 
democratiseringg van de kunst, waarin de afgelopen jaren al veel intellectuelen aan 
hebbenn gerefereerd. Dit toont aan hoe moeilijk het eigenlijk is om onderscheid te 
makenn tussen goede en slechte kunst. Dit in aanmerking nemend, zijn de traditionele 
criteriaa om een roman te beoordelen ontoereikend. 
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 Het feit dat sprake was van een literaire boom, was onder meer het gevolg van de 
machtt van de markt. Echter, het feit dat deze boeken, ondanks het overweldigende 
aanbodd van allerlei vormen van amusement, met succes een groot en grotendeels jong 
publiekk bereikten, geeft naar ons oordeel ook aan dat veel lezers zich konden 
identificerenn met de herkenbare verhalen over hun eigen belevingswereld. 

 Het verschijnen van deze boeken en de polemiek die zij teweeg brachten leidden tot 
interessantee discussies over een aantal aspecten van literatuur (zoals stijl en invloeden), 
maarr ook over de rol van schrijvers en hun werk in de hedendaagse maatschappij. Ze 
hebbenn het imago van de schrijver en van literatuur goeddeels geontmythologiseerd. 

 De nieuwe Spaanse roman aan het eind van de twintigste eeuw kan niet worden 
geclassificeerdd als een "generatie", aangezien die term meer homogeniteit suggereert 
dann waar feitelijk sprake van is. Naar onze mening is het beter te spreken van een 
trend,, deels in het gebruik van bepaalde nieuwe technieken, maar bovenal in de 
interpretatiee van literatuur: als een artistieke uiting die mensen dichter bij hun eigen 
wereldd kan brengen. 

215 5 


