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Bloc 1 Integració de so i imatge en la creació d’audiovisuals 

Característiques tècniques del so. 

El so és la sensació produïda en el nostre òrgan auditiu per les vibracions dels 

cossos elàstics, propagades per un medi, que normalment sol ser l'aire. La velocitat 

del so depèn del medi i la temperatura, però per l'aire i a una temperatura de 15ºC, 

el so viatja a 340 m/seg. 

L'acústica és la ciència que estudia el fenomen sonor i les seves causes. L'oïda 

humana pot percebre sons entre 20 i 20.000 Hz de freqüència. Les qualitats del so, 

és a dir, els aspectes mesurables que es donen en qualsevol so, són les 

següents: altura, intensitat, timbre i duració.   

  DEFINICIÓ SENSACIÓ AUDITIVA 

ALTURA 

Nombre de vibracions per segon 

(freqüència).  

Es mesura en hertz (Hz). 

SONS AGUTS:  

    (major freqüència)  

SONS GREUS:  

    (menor freqüència) 

INTENSITAT 

La intensitat d'un so és l'amplitud d'ona 

de la vibració, i depèn de l'energia 

utilitzada.  

Es mesura en decibels (dB). 

SONS FORTS:  

     (major amplitud)  

SONS SUAUS: 

     (menor amplitud) 

TIMBRE 

És la qualitat del so que ens permet 

distingir els tipus de veu o instruments 

diferents 

Sons de diferent color o timbre, 

propis de cada veu o instrument. 

DURACIÓ Persistència de l'ona sonora 

SONS LLARGS: 

     (més duració) 

SONS CURTS 

     (menys duració) 

 

En realitat no existeixen dos tipus de so, és a dir, no existeix un so digital i un altre 

analògic. El so està produït per vibracions de cossos que provoquen variacions de 

pressió en l'aire, les quals arriben a la nostra oïda i ens donen la sensació del so. 

Quan es fa la diferència entre el so analògic i digital en realitat es fa referència al 

procés en el qual es tracten els senyals elèctrics que més tard són convertits en so. 

Així, quan parlem de so analògic volem dir que els senyals elèctrics que més tard 

seran transformats en so són tractats en circuits analògics i quan parlem de so 

digital ens referim a que els senyals elèctrics són tractats en circuits digitals. 

Al convertir el so en senyal elèctric mitjançant, per exemple un micròfon, el senyal 

obtingut és un senyal analògic. En sistemes digitals el senyal analògic obtingut 

haurà de convertir-se en senyal digital mitjançant un conversor A/D 



(analògic/digital). Igualment, el senyal sonor capaç d'estimular un altaveu és un 

senyal analògic, per tant, en els sistemes digitals, abans d'enviar el senyal als 

altaveus, s'ha de passar per un conversor D/A (digital/analògic). En un aparell 

digital el so està representat per una sèrie de números, s'anomenen mostres, que 

són els valors instantanis de l'ona cada cert període de temps. 

La gravació del so: Tipus essencials de microfonia. 

Hi ha diverses tècniques de gravació del so mitjançant microfonia. Tenint en 

compte aquesta varietat realitza la següent activitat. 

Activitat 1. Busca informació sobre els següents sistemes de gravació del so. 

- Sistema monofònic (mono). 

 

 

- Sistema estereofònic (estèreo). 

 

 

- Sistema Dolby Surround. 

 

 

- Sistema 5.1. 

 

 

- Sistema mp3. 

 

 

- Altres sistemes. 

 

 

 

 

 



Integració del so en les produccions audiovisuals. 
 
La banda sonora d’una producció audiovisual està formada per diferents elements 

acústics: 

- Les veus (diàlegs i veus en off). 

- Els efectes especials (sorolls de tota mena). 

- La música.  

Tots aquests elements s'enregistren en diferents pistes, tantes com siguen 

necessàries segons la complexitat del que serà la banda sonora. Els sons que es 

graven, ja siga bé al rodatge bé en altres llocs o moments, es manipulen per a 

després poder-los barrejar. Després de seu enregistrament i tractament, cal 

muntar la banda sonora amb les imatges, sincronitzant els sons entre si i 

conjuntament amb les imatges i controlant la intervenció i preponderància de cada 

una de les pistes. També es realitza el procés de doblatge de totes les veus dels 

actors. 

 
Elements expressius del so en relació amb la imatge. 
 
La significació dels sons, de les veus i de la música en combinació amb les imatges 

pot ser molt àmplia. A través dels sons es pot donar un sentit suplementari a una 

situació o definir l'estat en el qual es troben els personatges. Si el so ens fa veure 

les imatges diferents de com les veuríem soles, les imatges també ens fan sentir la 

música o els sons de diferent manera com els sentiríem en la foscor. Existeixen 

influències mútues. 

- El so i la percepció del temps: Sobretot la música, però també altres efectes 

sonors, actuen sobre el temps de les imatges o més ben dit sobre el temps de 

percepció d'aquestes imatges, per un efecte de valor afegit. La banda sonora crea 

temporalitat i ajuda a establir un temps de representació. Amb el muntatge les 

mateixes imatges ja marquen una línia temporal però el so amb els diferents 

elements rítmics, amb les variacions d’intensitat o amb elements repetitius pot 

completar o acabar de definir la manera com avança la narració.  

- El so que crea espai: L'enquadrament fa sempre visible un espai però 

parcialment. El fora de camp és sempre molt important. L'espectador el 

construeix a partir de les pistes que cada pla ens ha anat donant, però 

estranyament podem accedir a la seva percepció general. Així es recorre al so per a 

definir i per a fer-nos present aquest espai. El so, sobretot els efectes especials 

sonors, ens permeten situar els personatges en un espai. La música a vegades 

substitueix el so realista com expressió de l'espai. Aquesta pot també 

complementar allò que se'ns mostra. 

 



- Puntuació: Podem dir que la banda sonora ajuda a puntuar, a modular el sentit i 

ritme de la narració que se'ns està explicant. N'accentua determinats gestos o 

situacions, allarga un esdeveniment, l'atura i l'acaba de cop, accentua la seva 

repetició o continuació, etc. 

- Anticipació: La música també ajuda a anticipar allò que vindrà, a crear 

expectativa, esperança. Determinats sons o músiques ens indiquen una resolució 

d'una situació, la preveuen o simplement generen la sensació de buit que s'ha 

d'omplir visualment.  

- El silenci: Si hi ha presència de so podem jugar també amb el silenci. Aquest pot 

reforçar els elements citats anteriorment (puntua, anticipa, separa o relaciona 

accions). El silenci sol, en molts casos, accentua sorolls futurs. En un moment de 

silenci, la presència o interrupció d'un soroll concret, fa més conscient la idea de 

buit. 

Un bon exemple el trobem a Alien, el octavo pasajero, quan Ridley Scott vol crear 

sobre el primer pla del gat (mascota en la nau espacial) la impressió d'un silenci 

inquietant i portador d'ombrívols esdeveniments, els plans immediatament 

precedents són rics en accidents sonors. Preparen el buit que vindrà de cop. Però 

s'ha procurat no provocar aquest silenci massa ràpidament: els tres primers 

segons de la imatge del gat permeten sentir breument un soroll tènue i no 

identificat, semblant a un tic-tac, l'aparició i ràpid decreixement del qual formen un 

pont fins al buit total de la banda sonora. 

- L'ús de temes musicals: Existeixen molts recursos i fórmules per a aplicar la 

música a diferents situacions o accions d'una pel·lícula. Un dels elements que 

serveix per a generar alguns dels efectes esmentats en els punts precedents és la 

repetició d'un repertori de temes musicals al llarg de la pel·lícula. Normalment, 

aquests temes (poden ser també frases musicals concretes) es vinculen amb nuclis 

narratius importants de la pel·lícula, des de personatges, ambients o llocs, fins a 

sentiments o accions concretes, entre d'altres. 

Podem posar com a exemple la banda sonora de la pel·lícula Casablanca - As time 

goes by realitzada per Max Steiner i en la qual es repeteix en molts casos la cançó 

més coneguda del film As time goes by. Cada vegada que sona aquest tema podem 

intuir allò que està pensant la protagonista (atrapada entre els seus impulsos 

amorosos i la fidelitat i apreciació al seu marit). Llavors, tot són records, dubtes, 

emocions passades, no cal que la protagonista faci res, pot estar quieta mirant al 

buit, n'hi ha prou que aparegui la música. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jKi6p8-p2Ec
https://www.youtube.com/watch?v=1_a57ZNlU6o
https://www.youtube.com/watch?v=1_a57ZNlU6o


Funcions de la banda sonora. 

La banda sonora té diverses funcions, entre les més habituals destaquem les 

següents: 

- Ambientar èpoques i llocs on transcorre l’acció. 

- Crear el to i l’atmosfera necessàries del film. 

- Accelerar o retardar el ritme cinematogràfic adequant-lo a l’acció. 

- Substituir diàlegs innecessaris. 

- Atribuir a cada personatge un tema musical (leimotiv) el qual es repeteix cada 

vegada que apareix el personatge. 

 

És important tenir en compte que a la banda sonora d’un film poden apareixer dos 

tipus de música segons la procedència de la música: diegètica i incidental. 

- Música diegètica: Música que prové d’una font sonora visible a la pel·lícula (una 

ràdio, una orquestra, una TV) i, per tant, també l’escolten els personatges. 

- Música incidental: És abstracta, només l’escolten els espectadors, per tant, no 

prové de cap font sonora visible. 

 

Activitat 2. Busca dues escenes de pel·lícules on la música siga diegètica i altres 

dues on la música siga incidental. Anota el títol de les pel·lícules i descriu les 

escenes a la taula següent. 

 

MÚSICA 

DIÈGETICA 
Film 1: 

 

 

Film 2: 

 

 

 

MÚSICA 

INCIDENTAL 
Film 1: 

 

 

Film 2: 

 

 

 

 



La banda sonora en la història del cine. 

La història del cinema tracta de l’evolució tècnica i artística de l’art de les imatges 
en moviment. Les pel·lícules han evolucionat gradualment des de les fires 
ambulants fins a les modernes sales de projeccions, i han passat de ser una atracció 
curiosa a esdevenir un mitjà de comunicació de masses. Les pel·lícules han tingut 
al llarg del segle XX un impacte substancial en les arts, la tecnologia, la política i la 
societat. 
 
A William K. Dickson, enginyer en cap dels Laboratoris Edison, se li atribueix la 
invenció d’un tipus de banda de cel·luloide que pot contenir una seqüència 
d’imatges, tot sent la base d’un mètode de fotografiar i projectar imatges que es 
mouen. Es tallaven trossos prims de cel·luloide i s’eliminaven les marques dels 
talls amb plaques de pressió escalfades. Després, aquestes bandes es cobrien amb 
una gelatina fotosensible que enregistrava les variacions lumíniques. 
 
L’Exposició Universal de Chicago, celebrada el 1893, va ser el lloc escollit per 
l’inventor nord-americà Thomas Alba Edison per presentar en públic dues 
invencions basades en els descobriments de Dickson: el kinetograph, la primera 
càmera per captar imatges en moviment, i el kinetoscope.  
 

 

Kinetoscope d’Edison 

 
El kinetoscope tenia forma d’armari dins el qual una pel·lícula de cel·luloide, 
alimentada per un motor elèctric, girava en bucle continu. La pel·lícula tenia una 
llum al darrere i una lent d’augment que servia de visor per a l’espectador. Aquest 
aparell primigeni era de consum individual i l’espectador, per unes monedes, podia 
posar els ulls al visor i veure la representació. Aquestes primeres seqüències 
enregistraven esdeveniments mundans com espectacles de circ, acròbates, artistes 
de teatre de varietats i combats de boxa, entre altres. Curiosament, Edison no volia 
projectar públicament perquè no creia en el futur de l’invent. Evidentment estava 
molt equivocat. 
 
Les sales de kinetoscope van arribar a Europa, però Edison no va patentar aquestes 
 invencions a l’altre costat de l’Atlàntic, ja que es confiava en els precursors i 
innovadors europeus. Això va permetre que es desenvolupessin imitacions, com 
ara la càmera ideada per Robert William Paul, un fabricant de productes elèctrics i 
científic anglès. Paul va tenir la idea de passar els quadres en moviment a una 
audiència col·lectiva, i va inventar un projector de pel·lícules. 
 



La primera projecció cinematogràfica pública va ser a l’any 1895. Alhora, a França, 
Auguste i Louis, els germans Lumière havien inventat el cinematògraf, un aparell 
portàtil amb una triple funcionalitat: càmera, impressora i projector. Van 
començar a exposar pel·lícules al Boulevard des Capucines de París a finals de 
desembre de 1895. Vist l'èxit d'aquesta curiositat científica, els germans Lumière 
aviat van establir una xarxa de reporters per tota Europa (i després, per tot el 
món), els quals enregistraven les anomenades actualités, predecessores dels 
documentals. 
 

 

Cinematògraf Lumière 

 
Entre les primeres pel·lícules Lumière, que no sobrepassen el minut de durada, hi 
ha clàssics com ara L'arribada d'un tren a l'estació (famosa per l'ensurt que van 
patir els espectadors, tot pensant-se que el tren es llençava sobre ells) o la Sortida 
dels treballadors de la fàbrica Lumière. Aquest film mostra en un únic pla uns 
treballadors sortint de la fàbrica Lumière després d’acabar la seva jornada laboral.  
És la primera pel·lícula que va ser projectada comercialment per a un públic. 
 
En aquells temps, les pel·lícules es veien principalment com un acte més a la funció 
de vodevil. Era conegut com "cinema d'atracció", donat que el simple fet de veure 
 imatges en moviment, al marge del contingut, era suficient per atraure a un públic, 
 sobretot de les capes mitges i baixes de la societat. Els films solien durar menys 
d'un minut i constar d'una sola escena ininterrompuda, amb càmera fixa, la qual 
podia ser tan realista (escenes quotidianes del carrer, grans esdeveniments, etc) 
com planejada (actuacions d'actors i còmics del vodevil). Amb tot, en poc temps, el 
cinema es va estendre per tot el món. 
 
El 1910 Charles Pathé patenta el projector Pathé, primer aparell amb motor per a 
 la projecció, amb creu de malta de 4 aspes i corrent continua. Com Edison, Pathé  
serà un dels primers promotors de la gran indústria cinematogràfica. El projector  
constava de: focus intens i continu; objectiu òptic per ampliar imatges nítidament; 
tracció mecànica; creu de malta; i lector de so a la banda lateral òptica o magnètica. 
 
Al següent enllaç web podem veure un Prezi (presentació multimèdia on line) 
sobre els orígens i l'evolució del cinema: 
 
 

https://prezi.com/lovdxukt5jrm/origens-i-evolucio-del-cinema/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JkLoa6pXeTI
https://www.youtube.com/watch?v=JkLoa6pXeTI
https://prezi.com/lovdxukt5jrm/origens-i-evolucio-del-cinema/


No va ser fins l’any 1927, més de trenta anys després del naixement del cinema, 

que es realitzà el primer film sonor de la història: El cantant de jazz  (Alan Crossland, 

1927). Recentment s’ha produit un descobriment molt important, a la Biblioteca 

del Congrés dels EUA es trobà una cinta datada en l’any 1923, quatre anys abans de 

que Alan Crosland rodara El cantant de jazz, en la que apareix la valenciana Concha 

Piquer cantant diversos fragments de música espanyola, entre ells un cuplé i una 

jota aragonesa. Aquest fet, documentat en diversos diaris (El País - 20 minutos - 

Levante-emv), suposaria que el primer film sonor de la història del cinema va tindre 

com a protagonista a una valenciana.  

 

Tot i  que el cinema sonor apareix als anys ‘20, el cinema fou sonor des dels seus 

inicis, en molts casos la projecció d'imatges s'acompanyava de música en viu (d'un 

organista o d'un pianista) o d'un gramòfon. La música accentuava l'acció de les 

imatges i contribuïa a l'ambientació general de la sala i a l'atenció del públic. 

També cal destacar que, en molts casos, quan es gravava una pel·lícula hi havia 

música en viu a l'estudi, que ajudava a crear l'atmosfera adequada i inspirava el 

ritme de l'escena. De fet, molts dels espectacles de projecció d'imatges del pre-

cinema (ombres xineses, llanterna màgica...) es feien acompanyats de música 

generalment en directe. 

 

La lenta integració del so sincronitzat en les pel·lícules respongué a raons 

econòmiques (pels costos de l'equipament de les sales de projecció i de producció) 

i al fet que les produccions cinematogràfiques tenien prou èxit i ningú es 

plantejava canvis. No fou fins que una de les grans productores, la Warner Bros, per 

mirar de superar problemes financers provà d’introduir com a novetat la 

sonorització dels films. A partir de finals dels anys ‘20 tota la indústria 

cinematogràfica es convertí en sonora. Les pel·lícules mudes, tot i el suport de 

molts directors, actors i actrius, deixaren ben aviat de fer-se. Des dels inicis de 

l'aparició del cinema sonor, l'ús de la música agafà moltes de les convencions 

pròpies del teatre musical. Progressivament s'anirà experimentant en la fusió 

entre elements visuals i sonors i en les seves possibilitats significatives i 

expressives. 

 

Un dels elements que de seguida va caracteritzar les bandes sonores (tant per a les 

veus com per als efectes de so i la música) va ser la seva especialització segons els 

gèneres. Determinats elements sonors s'anaren fent característics de cada un dels 

gèneres convertint-se en elements prototípics. Per exemple, el cinema de gàngsters 

era ple de trets, sirenes, arrencades de cotxes, soroll d'ambients nocturns, sales de 

joc i bars, etc. El timbre i to de veu també s'anaren convencionalitzant per a definir 

determinats personatges.  

 

La sonorització es començà a fer amb discos sincronitzats. La plena implantació del 

so es produí quan aquests es substituïren per una banda de so incorporada a la 

cinta de la pel·lícula, allò que s'anomenarà banda sonora, que integra tots els 

elements acústics de la pel·lícula: les veus (diàlegs), els sorolls (efectes sonors) i la 

https://www.youtube.com/watch?v=uEICvtTzWak
http://cultura.elpais.com/cultura/2010/11/03/actualidad/1288738815_850215.html
http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/sabias-que-el-cantor-de-jazz-no-fue-realmente-la-primera-pelicula-sonora-de-la-historia-del-cine/
http://ocio.levante-emv.com/cine/noticias/nws-568-concha-piquer-invento-cine-sonoro-1923.html


música. Finalment, la generació electrònica de sons i, posteriorment, 

l'enregistrament digital del so, han permès ampliar les possibilitats de generació, 

manipulació i barreja de sons obrint així nous camps d'experimentació en l'àmbit 

audiovisual. 

  

Els grans creadors. Primera generació de grans compositors cinematogràfics. 

Amb l'arribada del cinema sonor a les pel·lícules aparegueren una sèrie de 

compositors de música per a cinema. Encara que alguns provenien de la música 

clàssica, com els russos Sergei Prokofiev i Dimitri Shostakovich o el compositor 

francés Camille Saint- Saens, la majoria foren compositors especialistes en bandes 

sonores com Elmer Bernstein, Hugo Friedhofer, Bernard Herrmann, Alfred 

Newman, Alex North, Miklós Rózsa, Max Steiner, Dimitri Tiomkin, Franz Waxman i 

Victor Young. 

 

 

 

Activitat 3. Busca i anota el títol d’algunes pel·lícules i l’any de producció en les 

que participaren els següents compositors cinematogràfics. 

 

 

 

Elmer Bernstein 

 

 

 

 

Hugo Friedhofer 

 

 

 

 

Bernard Herrmann 

 

 

 

 

Alfred Newman 

 

 

 

 

Alex North 

 

 

 

 

Miklós Rózsa 

 

 

 

 

 

Max Steiner 

 

 

 

 

 

Dimitri Tiomkin 

 

 

 

 



Franz Waxman 

 

 

 

 

Victor Young 

 

 

 

 

 

 

La segona era. Compositors de hui. 

Hi ha molts compositors de música per a cinema, al llistat de l’activitat 4 segur que 

són tots els que estan encara que no estan tots el que són. Es tracta d’una bona 

mostra de compositors que han treballat majoritàriament a la indústria 

cinematogràfica nord-americana. 

 

 

 

Activitat 4. Relaciona cada pel·lícula o pel·lícules amb el seu compositor: 

 

Aladdin - El último mohicano – Titanic – Batman – Star Wars – El piano - Bailando 

con lobos – Superman - Cinema Paradiso – La bella y al bestia - Desayuno con 

diamantes - El señor de los anillos – Lawrence de Arabia – Rocky – El Padrino – 

Conan el Bárbaro – Forrest Gump – E.T. – Braveheart – Doctor Zhivago – Carros de 

fuego – El último emperador – La pantera rosa – Pocahontas – Piratas del Caribe – 

Gladiator – Memorias de África – Blade Runner – Indiana Jones – La Misión 

 

 

 

John Williams 

 

 

 

Hans Zimmer 

 

 

 

 James Horner 

(1953-2015) 

 

 

Danny Elfman 

 

 

 

John Barry 

(1933-2011) 

 

 

Vangelis 

 

 

 



Alan Silvestri 

 

 

 

Michael Nyman 

 

 

 

Alan Menken 

 

 

 

Trevor Jones 

 

 

 

Ennio Morricone 

 

 

 

Jerry Goldsmith 

(1929-2004) 

 

 

Nino Rota 

(1911-1979) 

 

 

Howard Shore 

 

 

 

Henry Mancini 

(1924-1994) 

 

 

Ryuichi Sakamoto 

 

 

 

Basil Poledouris 

(1945-2006) 

 

 

Maurice Jarré 

(1924-2009) 

 

 

Patrick Doyle 

 

 

 

Klaus Badelt 

 

 

 

 



La banda sonora en el cine espanyol. Els principals compositors. 

Al cinema espanyol, com al nord-americà, distingim dues etapes, per una banda,  
els compositors que centren la seua tasca a partir de mitjans del segle XX com: 
Augusto Algueró, Carmelo Bernaola, Antón García Abril i Adolfo Waitzman. Per 
altra banda, uns compositors més joves que treballen fonamentalment a partir dels 
anys ’80 fins l’actualitat com: Alfonso Santisteban, José Nieto, Roque Baños, 
Bernardo Bonezzi i Alberto Iglesias, entre altres. 
- Carmelo Bernaola (1929-2002) 
- Adolfo Waitzman (1930-1998) 
- Antón García Abril (1933) 
- Augusto Algueró (1934-2011) 
- Alfonso Santisteban (1943-2013) 
- José Nieto (1942) 
- Alberto Iglesias (1955) 
- Bernardo Bonezzi (1964-2012) 
- Roque Baños (1968) 
 
 
Activitat 5. Busca informació sobre altres compositors de música de cinema 
espanyols. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les fites històriques del procés de transformació en els llenguatges i en els 
mitjans tècnics en el pas del cine mut al cine sonor.  
Slapstick (comèdia visual). 

 

L'enorme èxit que les projeccions cinematogràfiques van obtenir durant els seus 
primers anys d'existència no va fer més que augmentar al llarg de la primera 
dècada del segle XX, arribant a convertir-se en un autèntic fenomen de masses a 
partir de la I Guerra Mundial. Ja en els anys ‘20, arran de l'enorme demanda, van 
començar a realitzar-se produccions en cadena i amb això, la repetició de certs 
esquemes, trames i clixés, que van donar lloc als gèneres cinematogràfics. Un dels 
més èxit va ser el gènere còmic, fonamentat en l'ús del gag visual, la qual cosa 
també es coneix com slapstick (bufonada, en anglès). Tres són els elements 
principals que caracteritzen l’slapstick o comèdia visual: 
 
a)La violència física i visual, que omple la pantalla de cops, caigudes, rapidíssimes 
persecucions policials i una infinitat de peripècies i cabrioles que busquen la 
hilaritat del públic. 
 
b) L'espontaneïtat que aporta la improvisació de situacions. 
 
c) La pantomima, que fa de l'exageració del gest la seva màxima forma d'expressió. 
 
Algunes de les grans estreles d’aquest gènere slapstick foren Max Linder, Mack 

Sennet, el gran Charles Chaplin, Buster Keaton i Harold Lloyd. 

Max Linder (1883-1925): Còmic francès que és converteix en la primera gran 
estrela de la pantalla a través del seu personatge en la pel·lícula Max patinador. Va 
encarnar a un personatge d'aspecte distingit i elegantment vestit, que es veia 
atrapat en les més insòlites situacions. El seu gran èxit el va portar a ser l'actor 
cinematogràfic millor pagat de França.  

 

Max Linder 

Mack Sennett (1880-1960): L'aparició d'aquest actor canadenc és, per a molts, 
l'autèntic punt d'inflexió en el slapstick. Sennet era un còmic sense molta gràcia 
que va fer història en col·locar-se darrere de les càmeres i escriure i produir les 
seves pròpies pel·lícules còmiques. En 1912 va fundar la seva pròpia companyia, la 
Keystone, que va ser sinònim de la comèdia cinematogràfica. 

  

Mack Sennett 



Charles Chaplin (1889-1977): El personatge de Charlot, el rodamón amb barret 
fort, bastó i pantalons lligats amb una corda, el va convertir en una de les icones 
universals del segle XX, però més enllà d'aquest personatge, Chaplin va demostrar 
ser un autèntic geni. Va cuidar com ningú els aspectes formals de les seves 
produccions i va incorporar a elles un toc dramàtic. Clàssics incontestables com El 
noi, La quimera de l’or o Temps moderns, són clars exemples d'una sensibilitat 
inèdita en aquells temps. 

 

Temps moderns 

Buster Keaton (1895-1966): L'antítesi a Chaplin, Keaton va ser capaç de 
protagonitzar les escenes de risc més sorprenents sense pertorbar el gest ni la 
mirada trista, la qual cosa li va fer ser conegut amb el sotnom de “Cara de pal”. El 
seu repertori d'obres mestres és impressionant: El modern Sherlock Holmes, L’heroi 
del riu o el conegut film El maquinista de la General. Lamentablement, va ser un 
dels mestres del còmic mut que pitjor va portar el pas al sonor. 

 

El maquinista de la General 

Harold Lloyd (1893-1971): A diferència de la resta, Lloyd no venia del vodevil, 
sinó que era un actor que va decidir especialitzar-se en comèdia. Va aconseguir 
l'èxit massiu encarnant al prototip de jove americà normal i corrent, sotmès als 
nous perills de la gran ciutat. L'home mosca o L'estudiant novençà són algunes de 
les seves obres clau. 

 

L'home mosca 

https://www.youtube.com/watch?v=KHAaYxMinC8


La comèdia dialogada (verbal). 

El cinema còmic, que va destacar especialment a la dècada dels anys ’20, va perdre 

popularitat amb la irrupció del cinema sonor. La comicitat de la pantomima va 

donar pas a l'excés verbal, propi de W.C. Fields, Eddie Cantor i, especialment,d els 

germans Marx. Les figures de Keaton i de Lloyd van declinar amb rapidesa. El cas 

de Chaplin és particular. Va seguir la seva carrera, però les seves pel·lícules es van 

espaiar cada vegada més en el temps. Va estudiar atentament el so i quan va estar 

segur ho va acceptar, abandonant amb això gran part de la comicitat pròpia de 

Charlot, d'aquesta mateixa pantomima amb la qual havia aconseguit la màxima 

emoció a través del mínim gest. 

Els germans Marx (Groucho, Harpo, Chico, Zeppo i Gummo) són l'arquetip de la 

comèdia dialogada o verbal dels ‘30. Els seus diàlegs van eclipsar ràpidament el 

gènere slapstick, és a dir, la comèdia visual. Un exemple magistral de comèdia 

verbal és aquest fragment del film Una nit a l’òpera.  

 

 

Activitat 6. Digues el títol d’alguns films protagonitzats pels germans Marx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uaeLtGvLxF0


L’obra cinematogràfica de Woody Allen. 

La faceta més coneguda de Woody Allen (1935) és la de director de cinema, encara 

que destaca també com a guionista, actor i músic (toca el clarinet i és un apassionat 

i un gran intèrpret de jazz). La seua filmografia és molt extensa, comença l’any 

1969 i recentment acaba d’estrenar Cafe Society. La seua obra es caracteritza per la 

comicitat, una comicitat subtil amb un punt d’ironia i sarcasme amb la qual tracta 

alguns dels seus temes preferits com el sexe, Déu, l’amor, el judaisme, el 

psicoanàlisi (Freud) i la mort. 

Va estar casat amb l’actriu i parella cinematogràfica Diane Keaton, amb qui treballà 

en moltes pel·lícules: Somnis de seductor, L’última nit de Boris Grushenko, Manhatta 

o Annie Hall, entre altres. 

Posteriorment es casà amb la també actriu Mia Farrow i l’any 1997 Woody Allen 

sorprengué a tothom quan es casà amb la filla adoptiva de Mia, Soon-Yi Previn o 

Soon-Yi Farrow, protagonitzant un dels episodis sentimentals més sonats del 

cinema nord-americà a finals dels anys ’90. 

 

Activitat 7. Busca i ordena cronològicament algunes pel·lícules dirigides per 

Woody Allen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JcMz6BS3GkE


L’obra cinematogràfica de Luis García Berlanga. 

La Història del Cinema no pot entendre's sense la decisiva aportació de Luis García 

Berlanga, una de les figures fonamentals de la cultura espanyola del segle XX, no 

només pel valor de cadascuna de les pel·lícules que conformen la seva filmografia i 

per la seva dilatada trajectòria com a cineasta, sinó també per la seva activa labor 

com a promotor de molt diverses iniciatives socials, artístiques i literàries. El 

cinema de Berlanga, amb la seva àcida i mordaç visió de la realitat social de la seva 

època, és part important de la identitat cultural espanyola contemporània i va 

contribuir al seu moment a impulsar al nostre país cap a la modernitat. Més enllà 

del privilegiat lloc que ocupen dins de la cinematografia espanyola i del seu context 

històric i social, les pel·lícules de Berlanga adquireixen una dimensió més àmplia i 

universal, per les seves lúcides reflexions sobre la llibertat i la condició humana, 

per situar-se entre les més significatives contribucions a la història del cinema 

mundial. A continuació exposem algunes de les seues pel·lícules més conegudes.

Bienvenido, Mister Marshall (1952) 

Novio a la vista (1954) 

Calabuch (1956) 

Los jueves, milagro (1957) 

Plácido (1961) 

El verdugo (1963) 

¡Vivan los novios! (1970) 

La escopeta nacional (1977) 

Patrimonio nacional (1980) 

Nacional III (1982) 

La vaquilla (1985) 

Moros y cristianos (1987) 

Todos a la cárcel (1993) 

París Tombuctú (1999) 

 

Activitat 8. Selecciona una de les pel·lícules anteriors de Berlanga i explica quin ha 

estat l’objectiu crític del director. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8cBu6Le1sE0
https://www.youtube.com/watch?v=X8J2eTFX7tU
https://www.youtube.com/watch?v=CWJXYC2tBLc


Glossari de termes cinematogràfics. 
 
ACCIÓ ALTERNA: Forma de muntatge que presenta dues seqüències que s'alternen 

de manera simultània a mesura que progressa l'acció, fent-la evolucionar.  

ACCIÓ CONTINUADA: Manera de fer progressar la narració fílmica sense 

interrupcions ni salts enrera.  

ACCIÓ PARAL·LELA: Presenta de manera alterna el que està succeint en dues o 

més escenes diferents dins la mateixa acció, i que o bé es complementen o bé l'una 

puntua l'altra.  

ANGULACIÓ: Diferència que hi ha entre el nivell de la presa i l'objecte o figura 

humana que es filma.  

ANTICLÍMAX: Moment de baix interès o emoció en l'acció del film, que segueix el 

desenllaç a amanera de complement o d'aclariment.  

ARGUMENT: Història o assumpte que tracta el film a partir d'una idea esquemàtica 

o general. Pot ser original o bé adaptat d'una altra obra. Les quatre fases de creació 

d'un argument són: sinopsi, tractament, continuïtat i guió tècnic.  

ASINCRONISME: Efecte que es produeix quan no concorden el muntatge visual i el 

sonor.  

"ATREZZO": Conjunt d'instruments, estris i tota mena d'objectes que s'usen en 

decoració.  

"BACKGROUND": Fons d'un escenari o d'un decorat.  

BANDA D'EFECTES: Banda magnètica separada que ha d'anar sincronitzada amb la 

imatge per a l'obtenció del "master de so", o banda completa de so o mescla final.  

BANDA D'IMATGES: Zona de la pel·lícula que conté els fotogrames.  

BANDA DE SO: Conté el so del film, o sia, el resultat de la mescla de les bandes 

separades de diàlegs, música i efectes.  

CÀMERA RÀPIDA: Efecte que es produeix quan es filma a una cadència inferior a la 

normal (24 ips).  

CÀMERA LENTA: És quan es filma a una cadència superior a la normal.  

CAMP: Espai visual que pren la càmera des del punt de vista en què es troba i 

segons l'angle d'enquadrament.  

CLÍMAX: Moment del més alt interès o emoció en l'acció del film, en especial de 

caire dramàtic o espectacular, que es crea abans del desenllaç.  

CONTRACAMP: Espai visual simètric al camp, o sia, el camp contrari, l'invers.  

CONTRAPICAT: Angulació que s'obté quan la càmera filma des de baix cap a dalt, i 

s'engrandeix l'objecte o la figura humana que pren.  

CORTINETA: Efecte òptic que permet substituir de manera gradual una imatge per 

una altra, en diferents direccions.  

DESENLLAÇ:   Moment de l'argument que conduirà ben aviat al final de la història 

que es vol narrar; posa en ordre les distintes peces que han intervingut fins 

aleshores i prepara, doncs, el final.  

DISSOLVÈNCIA: Acció d'esvair gradualment una escena, la qual cosa indica el pas 

del temps d'una escena a una altra, en passar d'un pla a un altre.  



EIX DE L'ACCIÓ: Línia imaginària al llarg de la qual es desenvolupa l'acció dels 

personatges en l'espai. Aquest eix és determinat, en les accions estàtiques, per la 

direcció de les mirades dels personatges.  

EIX ÒPTIC: Línia imaginaria que uneix el centre de l'enquadrament amb el centre 

de l'objectiu de la càmera.  

EL·LIPSI: Espai, o també temps, que veiem simplement suggerits, sense que es 

mostri de forma clara, evident, nítida.  

EMPLAÇAMENT: Situació de la càmera, punt de vista o angulació que adopta a 

l'hora de captar una escena.  

ENCADENAT: Pas d'un pla a un altre per mitjà d'una sèrie de fotogrames 

intermitjos en què les imatges se superposen.  

ENQUADRAMENT: L'objectiu capta aquell espai de la realitat que es vol prendre i 

que posteriorment es projectarà.  

ESCENA: Seguit de plans que formen part d'una mateixa acció o també ambient 

dins d'un espai i d'un temps concrets.  

ESCOMBRADA: Pas d'un pla a un altre per mitjà d'una imatge intermèdia quasi 

difosa, que resulta d'un moviment rapidíssim i sec de la càmera, de tipus 

panoràmic.  

ESCORÇ: Efecte que es produeix quan un objecte o una figura humana és presa en 

un gran primer pla i, per tant, queda desfigurada a causa de l'enquadrament.  

ESPAI: És el determinat pel camp que pren l'enquadrament de la càmera.  

"FLASH-BACK": Salt enrera en el temps.  

FORA DE CAMP: Acció o diàleg que té lloc fora del camp visual de la càmera.  

FOSA (en negre o en blanc o color): Pla que es va fent cada cop més fosc (o blanc o 

de color), fins que a la pantalla es fa el negre (el blanc o el color) total. N'hi ha de 

tancament i d'obertura.   

GRAN PLA GENERAL: Mostra un paisatge o un gran decorat on les figures humanes 

i els objectes no tenen pràcticament cap relleu.  

GUIÓ LITERARI: Narració argumental del film que conté els personatges, els 

decorats, l'ambientació, el vestuari..., així com els diàlegs i l'"off".  

GUIÓ TÈCNIC: Especifica allò que s'ha de veure i que s'ha d'escoltar durant la 

projecció del film, i en el mateix ordre en què apareixerà  a la pantalla.  

IDEA: Punt de partença per a elaborar l'argument.  

INSERIT: Pla que s'intercala enmig d'altres dos per destacar un detall, descriure un 

aspecte...  

MOVIMENT DE BALANCEIG: És l'obtingut quan la càmera es mou de dreta a 

esquerra i a l'inrevés sense aturar-se.  

MUNTATGE: Procés d'escollir, ordenar i empalmar tots els plans rodats segons una 

idea prèvia i un ritme determinat.  

PANORÀMICA: Moviment de rotació de la càmera. Pot ser horitzontal, vertical, 

obliqua (combinació de les altres dues) i circular.  

PICAT: Angulació obtinguda quan la càmera filma de dalt a baix, i que fa que 

l'objecte o la figura humana presa s'empetiteixen.  

PLA: Conjunt d'imatges que constitueixen una mateixa presa; és, doncs, la unitat de 

presa. N'hi de diferents tipus segons l'angulació de la càmera.  



PLA AMERICÀ: És el que mostra la figura humana des dels genolls en amunt.  

PLA GENERAL: És el que mostra les figures i els objectes d'una manera total, 

incloent-hi l'escena on es troben.  

PLA INCLINAT: S'obté quan la posició de la càmera no és vertical.  

PLA "MASTER": Seqüència que es roda en un sol pla per presentar la continuïtat 

d'una acció i que serà enriquida amb inserts.  

PLA MITJÀ: És el que mostra la figura humana, tallada per la cintura o bé a l'alçada 

del pit.  

PLA-SEQÜÈNCIA: Seqüència que es roda en un sol pla, en una única presa, sense 

cap tipus de muntatge, directament i sense interrupció, i per això conserva les 

unitats espacial i temporal.  

PLA SUBJECTIU: Mostra allò mateix que veuen els ulls d'un personatge. A vegades 

el pla té el mateix moviment que l'intèrpret.  

PLANIFICACIÓ: Desglossament del guió en plans.  

PLANTEJAMENT: Inici o arrencada de la història que que hom vol narrar.  

PRIMER PLA: Mostra el rostre sencer o una part de la figura humana, o bé un 

objecte globalment.  

PRIMERÍSSIM PLA: Mostra una part del rostre de la figura humana, o n'apropa una 

zona, o bé només una porció d'un objecte.  

PROFUNDITAT DE CAMP: Espai entre el primer terme i el darrer que s'enfoquen 

en un mateix enquadrament.  

"RACCORD": Enllaçament o continuïtat d'un pla a un altre sense que es produeixi 

cap salt. N'hi ha per moviment, color, llum, contingut, so..., i fins i tot per 

combinació d'alguns d'aquests aspectes.  

RITME: Impressió dinàmica donada per la durada dels plans, les intensitats 

dramàtiques i, en darrer terme, per efecte del muntatge.  

SALT D'EIX: Efecte òptic que es produeix quan es creuen els eixos d'acció i, per 

tant, es dóna una perspectiva falsa en la continuïtat dels plans correlatius.  

SEQÜÈNCIA: Seguit d'escenes que formen part d'una mateixa unitat narrativa.  

SINCRONITZAR: Fer concordar exactament la banda sonora amb la banda 

d'imatges.  

SINOPSI: Resum o esquema del tema o de l'argument en què s'inclouen les 

característiques majors dels protagonistes.  

SOBREIMPRESSIÓ: És quan s'impressiona dues vegades el mateix fragment de film, 

filmant cada vegada imatges diferents que adquireixen significat amb la 

superposició.  

TALL: Pas o unió d'un pla amb un altre, mitjançant l'enllaç o empalmament directe 

sense que hi hagi cap altre pla intermig.  

"TRAVELLING": Moviment mecànic de translació de la càmera en l'espai quan 

aquesta es desplaça damunt d'un mòbil o bé sobre l'espatlla de l'operador.  

 

 


