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Bloc 2: Característiques de la producció audiovisual i multimèdia 
en els diferents mitjans. 
 
 
2.1. La indústria cinematogràfica, videogràfica i televisiva segons 
l’evolució històrica de les activitats de producció audiovisual. 
 

El sector audiovisual, integrant de la indústria de l'oci, és un dels  sectors que 
major evolució ha presentat des de la seva aparició a finals del segle XIX. La 
contínua evolució de les noves tecnologies, així com els nous gustos, hàbits i  
preferències dels espectadors, s'han traduït en l'aparició de nous formats, gèneres i 
suports de consum adaptats a l'actual demanda. El cinema ha deixat de ser el 
producte audiovisual per excel·lència, obrint pas a altres components d'aquest 
sector com la televisió o el món multimèdia, amb gran poder de difusió en ple segle 
XXI. 
 

Actualment, trobem un consumidor més exigent i que disposa de molt més temps 
lliure que a inicis del segle XX. La indústria de l'oci i l'entreteniment ha anat 
adaptant-se a aquestes noves necessitats. Dins d'aquesta indústria, el sector 
audiovisual és un sector que ha presentat una gran expansió, obrint-se a camps 
que van més enllà del cinema, com la televisió (TV), els vídeos i el món multimèdia 
actual: Internet, videojocs o la televisió interactiva, entre altres. A tot aquest sector 
l'anomenem actualment indústria audiovisual i multimèdia. 
 

     - CINEMA 
 

     - TV 
 

SECTOR AUDIOVISUAL  - MULTIMÈDIA (Internet, videojocs i TV  interactiva) 

 

     - VÍDEOS/DVD 
 

     - RÀDIO 
 

CRONOLOGIA MITJÀ AUDIOVISUAL 
Finals del segle XIX 

(1895) 
Invenció del cinema (Germans Lumiére). 

Principis del segle XX 
(1906) 

Primera emissió radiofònica (EUA). 

Anys ’20 Aparició del cinema sonor (1923/1927). 
Aparició de les primeres emissores de ràdio comercials (EUA). 

Anys ’30 Aparició dels primers estudis cinematogràfics (EUA): RKO, MGM, 
Warner Bross, Paramount, Columbia, Universal. 
Aparició de les primeres cadenes de TV comercials (1936). 

Anys ‘50 Primera emissió de RTVE (1956). 
Anys ‘70 Popularització de les cintes de ràdio casset (invenció anys ’60). 
Anys ‘80 Popularització de les cintes de vídeo casset (invenció anys ’70). 
Anys ’90 Popularització dels Discos Compactes (CD) (invenció anys ’80). 

Creació de la primera www (1991). Difusió de Internet. 
Segle XXI Popularització del DVD (invenció anys ’90). 

 



 

2.2. Procés de producció audiovisual i multimèdia. 
 
Des d’un anunci publicitari a una pel·lícula, passant pels curtmetratges, les sèries 
televisives o els programes d’entreteniment, tota producció audiovisual s’ha 
generat a partir d’una idea. 
Des de la primera idea fins al producte final, la producció audiovisual passa per 
tres fases: preproducció, producció i postproducció. 
En la fase de preproducció es fa la planificació del guió (de la sinopsi al guió 
il·lustrat passant pel guió literari i el guió tècnic), es busquen les localitzacions, es 
porta a terme el càsting, i es prepara tota la infraestructura tècnica de llum i so i els 
paraments escenogràfics. Finalment, es determinen les pautes de treball i 
d'organització per a dur a terme la producció: escaleta, pla de rodatge, 
disponibilitat d'infraestructures, etc. 
La producció és la fase de rodatge. És el moment de la posada en escena, de la 
direcció i intervenció dels actors. Durant la producció es segueixen totes les pautes 
determinades en la preproducció (el guió, el pla de rodatge, etc). 
La postproducció és el moment de l'edició de les imatges. A partir del material 
enregistrat durant la producció es determina el muntatge. És també el moment de 
la sonorització. 
 
PREPRODUCCIÓ 
 
Sinopsi: La sinopsi és el resum del que acabarà sent la producció audiovisual, una 
narració o descripció dels punts principals. A les sinopsi només s’han de presentar 
les informacions més rellevants, deixarem els detalls per als guions. Al lector, 
productor o espectador li permet saber de què va la història. I al guionista li 
serveix per orientar el seu treball en una direcció, i no anar-se'n per les branques 
al fer el guió. 
Generalment la sinopsi comença contextualitzant, és a dir, presenta el(s) 
protagonista(es), l’espai i l’època. La sinopsi ha d'incloure el final. No estem 
escrivint la contraportada del DVD, estem traçant un pla de treball i establint el to 
de la història. 
 
Activitat 1: Busqueu la sinopsi de la pel·lícula Casablanca, dirigida per Michael 
Curtiz l’any 1942, i reescriviu-la amb les vostres paraules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El guió literari: Per a desenvolupar qualsevol producció audiovisual de ficció es 
parteix d'un guió. El guió no és res més que el tractament cinematogràfic, 
tractament audiovisual, de l'argument. Hem de transformar allò que succeirà en la 
història en imatges i sons. El guió literari s'estructura per seqüències, 
convenientment numerades i col·locades una al darrera de l'altra en ordre 
temporal. A l'inici de cada seqüència s'indica on succeeix l'acció, si és un espai 
interior o exterior i també es pot especificar el moment del dia. De cada seqüència 
es descriu allò que succeeix i allò que podem escoltar. Tot i aquestes 
especificacions, poden ser moltes les formes d'escriptura a través de les quals un 
guió ens expliqui el que succeeix en una història.  
A continuació, tenim un exemple d’un fragment del guió literari del film Jackie 
Brown, del director Quantin Tarantino (1997). 
 
 

 

INTERIOR. AEROPORT INTERNACIONAL DE LOS ANGELES. DIA. 

Sentim el ritme d'una MÚSICA SOUL funky dels anys 70. 

Llavors ELLA entra en ESCENA. 

Ella és la JACKIE BROWN, una hostessa que porta l'uniforme de la CABO AIR. (Una companyia 

petita que fa el pont aeri entre Los Angeles i Cabo San Lucas. 'Temps aproximat de vol: dues 

hores). 

La Jackie s'està dreta, quieta, mentre una cinta transportadora la desplaça a poc a poc per 

l'aeroport. Els CRÈDITS APAREIXEN /DESAPAREIXEN davant seu. 

La Jackie Brown és una dona negra molt atractiva d'uns quaranta-cinc anys, encara que sembla 

que en tinga trenta-cinc. 

La cinta arriba al final, ella en surt. 

Passa despreocupadament pel control de duanes i nosaltres la seguim amb l'STEADYCAM 

mentre travessa l'aeroport a grans passos... Arriba a la porta d'embarcament... desapareix un 

moment dins l'avió... surt sense la bossa de mà... agafa el micròfon... 

JACKIE (Al micro): Vol 710 a Cabo San Lucas embarcant per la porta 12. Només passatgers 

de 1ª classe. 

...Somrient, recull les targes d'embarcament dels passatgers abans que pugen a l'avió. 

FONDRE A NEGRE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5cR2UUzgOWE
https://www.youtube.com/watch?v=5cR2UUzgOWE


 

Activitat 2: Seleccioneu un fragment d’una pel·lícula o d’una sèrie de TV i realitzeu 
el guió literari. Recordeu copiar l’enllaç web, aquesta activitat serà exposada a 
classe i visionarem posteriorment el fragment triat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El guió tècnic: A partir del guió literari es pot definir el guió tècnic. El guió tècnic 
és la transcripció escrita de les imatges i dels sons tal com apareixeran després a la 
pantalla. Aquest suposa una especificació del guió literari i determina exactament 
com s'han de gravar cada una de les seqüències, determina allò que veurem en 
pantalla. En el guió tècnic es fa un desglossament dels plans de cada seqüència, 
s'especifica el comportament dels actors i de la càmera, es detallen d'altres 
elements tècnics (il·luminació, efectes, etc) i es concreta la banda sonora en relació 
amb els diferents plans. 
Ací tenim un exemple de com un guió literari es transforma en un guió tècnic, 
sempre tenint en compte que podríem trobar moltes altres opcions vàlides. 
 

 

1. EXTERIOR. NIT. UNA PLAÇA. 

Es tracta d’una cèntrica plaça de la ciutat. La poca circulació de vehicles que hi ha ens indica que 

és ben entrada la matinada. Fa fred. 

A la plaça, prop del carrer principal, s’hi troben JOEL i SERTX. Tenen uns 22 anys i vesteixen 

amb roba lleugera però de marca. Parlen. El Sertx fuma una cigarreta. El Joel, per la seva part, 

no para de mirar cap al carrer amb impaciència. 

SERTX: La Mònica vol saber què farem demà. 

JOEL: És llesta la nena. 

SERTX: No sé tu, però jo no la truco. 

Sertx li dóna una calada a la cigarreta i torna a mirar cap al carrer. 

SERTX: Què faràs? 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Activitat 3: A partir del següent guió literari d’una seqüència del film Annie Hall, 
de Woody Allen, realitzeu el guió tècnic. Podeu agafar com a model el guió tècnic 
de l’exemple anterior o fer-ne servir un model propi. Aquesta activitat la farem a 
classe en grups de 2 o 3 persones. 
  

 
Secuencia Nº 1 
 
Consulta del doctor. Interior. Día. 
 
Descripción: Alvy, de niño, está sentado en un sofá con su madre en una anticuada 
consulta médica. El doctor está cerca del sofá, sosteniendo un cigarrillo y 
escuchando. 
 
MADRE (Al doctor): Está deprimido. De repente, no puede hacer nada. 

DOCTOR (Asintiendo con la cabeza): ¿Por qué estás deprimido, Alvy?  

MADRE (Dando un codazo a Alvy): Cuéntaselo al Dr. Flicker. (El joven Alvy está 

sentado con la cabeza baja. Su madre responde por él). Es algo que ha leído. 

DOCTOR (Aspirando una bocanada de su cigarrillo y asintiendo): ¿Algo que él ha 

leído? 

ALVY (Sin alzar la cabeza): El universo se está expandiendo. 

DOCTOR: ¿El universo se está expandiendo? 

ALVY (Mirando al doctor): Bien, el universo lo es todo, y si se está expandiendo, 

¡algún día estallará y eso sería el fin de todo! (Disgustada su madre le mira) 

MADRE (Gritando): ¿Y acaso eso es asunto tuyo? (Se vuelve al doctor) Ha dejado de 

hacer sus deberes. 

ALVY: ¿Para qué?  

MADRE (Excitada, gesticulando con sus manos): ¿Qué tiene el universo que ver con 

eso? ¡Tú estás aquí en Brooklyn! ¡Brooklyn no se está expandiendo! 

DOCTOR (Mirando cordialmente a Alvy): No se expandirá hasta dentro de billones 

de años, Alvy. (Riendo) Y tenemos que intentar disfrutarlo mientras estemos aquí. 

¿Eh? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El guió il·lustrat (storyboard): El guió tècnic té la màxima expressió en el guió 
il·lustrat o storyboard. Aquest és la representació gràfica del guió. Està format per 
un conjunt de dibuixos en forma de vinyetes que representen les seqüències, de 
vegades fins i tot els plans, d'un anunci, curtmetratge o pel·lícula. Aquests conjunt 
de vinyetes poden realitzar-se autònomament o col·locar-les al costat de les 
especificacions dels plans del guió tècnic. És una eina molt útil durant la 
preproducció perquè, els diferents professionals (escenògrafs, decoradors, 
director de fotografia, encarregats del vestuari, tècnics, etc) discuteixin amb el 
director com han de ser les seqüències i quins són els preparatius i elements 
necessaris per a portar-les a terme. Actualment, molts guions il·lustrats es fan amb 
eines informàtiques. 
 
A diferència del còmic, totes les vinyetes del guió il·lustrat han de tenir les 
mateixes dimensions i no poden incloure globus amb diàlegs ni onomatopeies o 
ideogrames. Qualsevol informació o indicació sobre la banda sonora o el moviment 
de la càmera haurà d’aparèixer fora de la vinyeta. Les vinyetes, en canvi, sí que 
podran incloure fletxes que indiquen els moviments dels elements que hi 
apareixen. Cada pla correspondrà a una vinyeta i totes hauran d’estar numerades. 
 

 
 
 



 

Activitat 4: Basant-vos en aquest poema de Joana Raspall, dibuixeu un guió 
il·lustrat amb un total de nou plans que representen la història narrada. En aquest 
guió il·lustrat heu d’incloure els diferents tipus de plans que teniu explicats a la 
part inferior del full. Aquesta activitat també la farem a classe en grups de 3 o 4 
persones. 
 

El conillet 

Un conillet s’ha escapat 

i no sap tornar al seu cau; 

mira avall, i tot és verd; 

mira amunt, i tot és blau. 

Va cap aquí, cap allà, 

endarrere i endavant… 

No s’hauria cregut mai 

que la terra fos tan gran! 

Sort que té un ocell amic 

que al seu cau l’ha acompanyat. 

Ai, si l’hagués vist el llop! 

Se’l podia haver menjat! 

 
 

Pla de detall: Mostra un objecte o part d’un objecte.  
 
Primer pla: Presenta el rostre sencer o com a molt amb l'espatlla. 
 
Pla americà o tres quarts: Els límits superior i inferior coincideixen amb el cap i els 
genolls de la persona 
 
Pla general: Mostra un escenari ampli en el que s'incorpora una persona o grup de 
persones que ocupa un terç o una quarta part de l'enquadrament. 
 
Pla zenital: La càmera es situa completament dalt del personatge, en un angle 
perpendicular. 
 
Pla nadir: La càmera es situa completament baix del personatge, en un angle 
perpendicular. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La planificació del treball (pla de treball):  és el punt final de tot un procés 
complex portat a terme principalment per l'equip de producció amb la resta 
d'integrants del projecte. En primer lloc, s'han de distribuir còpies del guió tècnic a 
tots els membres, tant artístics com tècnics A partir de l'anàlisi del guió tècnic, 
l'equip de producció, en col·laboració amb realització, ja pot començar a efectuar 
els desglossaments previs, és a dir, els llistats, a manera d'inventari, relatius a tots 
els efectius necessaris per portar a terme la producció en les formes i els llocs 
previstos, segons la idea del realitzador o la realitzadora i l'aprovació econòmica 
del productor o la productora. 
Un dels primers desglossaments és el de decorats i localitzacions. Comença la 
recerca dels escenaris naturals exteriors i interiors on es desenvoluparà l'acció. 
Això suposa, a més del consegüent desplaçament de l'equip de rodatge, una sèrie 
de tràmits burocràtics per tal que no hi hagi problemes durant la gravació, a més 
de la previsió de necessitats materials i infraestructurals condicionades tant pel 
projecte com per les característiques de l'emplaçament. Per efectuar un 
enregistrament al carrer o a qualsevol entitat pública o privada, és necessari 
demanar el permís de gravació corresponent a l'entitat o particular que en té la 
titularitat. L'equip de producció és l'encarregat de solucionar aquests tràmits. Però 
les llistes de desglossaments també preveuen altres necessitats de producció. 
D'aquesta manera, producció i realització fan llistes d'atrezzo, mobiliari, vestuari, 
personatges, càmeres i equips de gravació. 
També durant aquesta fase s'ha de preveure la contractació dels equips tècnics i 
artístics, com els ajudants i les ajudants de realització, la direcció artística, els 
tècnics i les tècniques de càmera, la il·luminació, l'escenografia i decoració, el so, 
els papers protagonistes i secundaris, la figuració, els especialistes i les 
especialistes, etc. Així mateix, hem de negociar els acords amb les diferents 
empreses auxiliars i de serveis a la producció, com els estudis d'edició i 
sonorització, els efectes especials, el lloguer d'equips, el material elèctric, el 
càtering o els mitjans de  transport, entre d'altres. 
 
En aquest enllaç podem veure una explicació prou graciosa del procés de 
preproducció d’una pel·lícula: preproducció audiovisual. 

https://www.youtube.com/watch?v=B3rMvf6iby4


 

 
PRODUCCIÓ 
 
El treball diari es recull en un formulari anomenat ordre de treball diària, on es 
fa constar el treball diari de gravació segons el pla de treball (planificació del 
treball). Els diferents equips arribaran a l'estudi o la localització segons les 
convocatòries emeses per l'equip de producció. Han d'estar tots preparats a l'hora 
exacta marcada a l'ordre de treball.  
Abans de començar a enregistrar (gravar) les dades de cada presa queden 
registrades al principi d’aquesta gràcies a la claqueta. El dia de treball finalitza 
amb el visionat i l'anàlisi del material gravat, i amb la preparació de l'endemà, fins 
a obtenir totes les preses necessàries per al muntatge, la postproducció i la 
sonorització. 

 
          Claqueta 
 

El so requereix una atenció especial, ja que segons el mètode de gravació podem 
incrementar les hores de registre. Si treballem amb so directe, és molt possible 
que les dificultats per controlar les condicions acústiques del recinte incrementen 
el temps de gravació. És per aquest motiu que convé utilitzar so de referència, 
que serà de gran utilitat en el doblatge posterior i la post sincronització. El so 
durant el rodatge és captat per un o més micròfons generalment penjats d’una 
perxa o girafa.  
 

 

              Perxa o girafa 

 
So directe:  Tipus de so que s’enregistra durant el rodatge com a definitiu. Utilitzar 
aquest tipus de so és molt més real, però exigeix un silenci absolut durant la 
filmació i, a més, una localització de decorats exempts de sorolls naturals. 
 
So de referència: Tipus de so que s’enregistra durant el rodatge per ser utilitzat 
com a referència en el muntatge i poder recordar el que van dir els intèrprets (que 
sovint canvien o adapten el text del guió). Tot film rodat amb so de referència ha de 
doblar-se posteriorment. 



 

 
POSTPRODUCCIÓ 
 
En aquesta fase, el personal es redueix al mínim necessari. Es comença amb una 
selecció del material gravat per tal de triar les preses vàlides per a l'edició. Cal 
vigilar que no hi haja cap errada de gravació ni cap element no desitjable dins del 
pla. També és necessari fer l’etalonatge (operació supervisada pel director de 
fotografia per mitjà que consisteix en revisar i igualar la llum i el cromatisme entre 
plans perquè el pas d’un pla a un altre no resulte precipitat o incoherent). La fase 
de la postproducció dins l’estudi de muntatge finalitza amb l’obtenció del màster 
final (denominació del positiu especial que serveix per al tiratge de còpies, o 
primera còpia d’un programa obtinguda després de la seva edició i dels treballs de 
postproducció).  
 
L’equip de producció s'encarrega del compliment de tots els terminis de 
postproducció, de controlar el lloguer de les sales d'edició i sonorització, 
d'assegurar el treball de doblatge i de supervisar el grafisme electrònic. És a dir, 
s'encarrega de totes les tasques que garanteixen l'obtenció del producte final. 
 
Al mateix temps, el productor executiu o la productora executiva tanca els comptes 
i comprova el resultat de tota la planificació prèvia de l'equip de producció, segons 
una sèrie de paràmetres com la qualitat del programa final, l'ajust al pressupost i el 
compliment dels terminis previstos. Cal identificar les desviacions respecte els 
marges establerts, controlar el pla de pagaments i determinar les causes de les 
desviacions per a solucionar-les i quadrar comptes. 
 
Amb el màster definitiu, només resta fer els duplicats corresponents i lliurar el 
producte al client que ha fet l'encàrrec. De vegades, és el mateix equip de 
producció qui s'encarrega de l'explotació i la comercialització del producte, així 
com de la integració en els canals de distribució videogràfica. Altres vegades, en 
funció de la inversió inicial i de la necessitat d'amortitzar el capital, aquesta 
projecció comercial es deixa a les mans de distribuïdors especialitzats, que 
treballen segons un percentatge sobre els beneficis, pactat prèviament amb 
producció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.3. Organigrames i funcions professionals en la producció de 
productes audiovisuals. 
 
En la realització de programes audiovisuals es treballa en equip i intervé sempre 
un gran nombre de professionals. Farem un presentació sintètica de les funcions 
dels professionals que intervenen en la construcció de programes de televisió. 

 Cap de producció: responsable de posar en marxa un programa de TV.  
 Director: s’encarrega d’executar el projecte i selecciona els continguts, 

intèrprets, presentadors, etc. 
 Realitzador s’encarrega de les decisions tècniques i de llenguatge. És el 

responsable final de la transformació d'un guió en un programa. 
 Director artístic o escenògraf: crea, en estreta relació amb el director, 

realitzador i productor, la posada en escena d'un programa. 
 Guionista o equip de guionistes: a partir d'una idea, original o adaptada 

d'una obra ja existent, elabora un text que serà la base principal per a la 
seva transformació en guió tècnic abans de la seva realització definitiva. En 
ocasions precisen de l'ajut de persones especialitzades en la construcció de 
diàlegs: els dialoguistes. 

 Equip de producció: coordina els diferents mitjans humans i materials. La 
direcció d'aquesta tasca la porta un productor que amb la col·laboració de 
l'ajudant de producció i d'altres auxiliars de producció, confecciona el 
desglossament del guió, busca localitzacions, negocia el repartiment i els 
contractes, gestiona materials i serveis i fa el pla de treball juntament amb 
el director i realitzador del programa.  

 Ajudant del realitzador: coordina el treball de l'equip tècnic i artístic 
descarregant al realitzador de la preocupació que tots aquests equips 
estiguin preparats abans de l'enregistrament. Segons el volum de la 
producció comparteix la seva feina amb un segon ajudant de realització.  

 Regidor: responsable de la disciplina i organització en el plató mentre 
s'assaja o grava un programa.  

 Càmera o equip de càmeres: s'encarrega de la presa d'imatges amb la 
càmera a l'esquena, sobre pedestals o sobre altres tipus de grues o 
travellings, segons les instruccions que rep del realitzador. 

 Maquinista: s'encarrega dels moviments de les grues o dels dispositius 
sobre els quals es col·loca el càmera. 

 Il·luminadors: amb l'ajut dels elèctrics, dirigeixen, controlen i 
distribueixen la llum per tal d'obtenir la màxima qualitat tècnica i 
expressiva en el programa.  

 Tècnic de control d'imatge: s'ocupa d'igualar i corregir el color i les 
característiques de les imatges que capten les diferents càmeres situades al 
plató,  

 Mesclador: selecciona les imatges per al tècnic de control de la imatge. 
  Tècnics de presa de so: s’encarreguen de captar el so, a vegades 

mitjançant girafes o perxes. 
 Enginyers de so: regulen, ajusten i mesclen les diferents fonts de so que 

conformen la banda sonora del programa. 
 Decorador: s’encarrega de la realització pràctica de la posada en escena 

amb l’ajuda dels ambientadors de decorat i dels maquetistes. Altres 
professionals s'encarreguen de la conformació dels actors: vestuari, 
maquillatge i caracterització, perruqueria, etc.  



 

 Actors: es classifiquen en categories diferents segons el seu grau de 
protagonisme en el conjunt de l'obra. Hi ha protagonistes o principals, 
secundaris o de repart, episòdics, col·laboradors especials, figurants, 
invitats a programes de televisió, i també el públic assistent a les 
gravacions. 

 Equip de professionals de disseny i manteniment tècnic: on treballen 
especialistes en telecomunicació i electrònica, tècnics informàtics, 
especialistes i auxiliars. 

 Encarregat de muntatge o tècnic de postproducció: s’encarrega del 
muntatge final. 

 Tècnic de postproducció de so: s’encarrega del so i, freqüentment compta 
amb l'ajuda d'un ambientador musical i, si fora necessari, de locutors i 
actors de doblatge, per tal de construir una banda sonora definitiva. 

 Grafistes, dibuixants i tècnics infogràfics: apliquen les tècniques 
informàtiques necessàries per a la infografia digital. 



 

2.4. Creació d’imatges en moviment i efectes digitals. 
 
Algú es pot imaginar una pel·lícula actual sense incloure en ella un encadenat? 
Podria un director de fotografia donar per acabat el seu treball sense etalonar el 
negatiu de càmera? Ens resulta estrany veure un fos a negre? 
Totes aquestes tècniques estan prou arrelades en qualsevol producció i ajuden a 
enriquir el llenguatge cinematogràfic. Si bé totes aquestes tècniques van ser al seu 
moment efectes molt especials ara les tenim completament assimilades. És 
possible que l'espectador d'una pel·lícula de 1920 pogués sorprendre's davant 
algun d'aquests recursos, com l'espectador de l’any 1977 es va sorprendre en 
assistir a produccions de l'envergadura de Star Wars. Els efectes visuals digitals 
s’utilitzen actualment en qualsevol tipus de producció, amb l'únic objectiu d'ajudar 
a explicar una història. 
 
La postproducció digital i la infografia necessiten de nous professionals i, de fet, 
s'han creat nous perfils de treball. Fonamentalment, l'equip està format per 
persones provinents del camp de la imatge, les belles arts i de la informàtica. Dins 
de l'equip tècnic existeixen dos branques: la programació dels ordinadors i el 
maneig dels programes. No existeix una barrera clara, i aquest és un punt molt 
discutible, on acaba la funció d'un i on comença la de l'altre i sempre és positiu que 
el personal artístic tinga coneixements informàtics i viceversa. A continuació, 
enumerem els principals elements tecnològics utilitzats en aquest sector. 
 
Hardware (elements físics o materials informàtics) 

 
 Escàner: màquina que permet digitalitzar una pel·lícula. El escàner 'llegeix' 

el fotograma de la pel·lícula i el converteix en elements d'imatge o píxels. 
Això permet introduir la informació que estava en la pel·lícula en 
l'ordinador per al seu posterior tractament. 
 

 
 
 

 Estacions de treball: ordinadors amb unes plaques gràfiques especials 
necessaris per el tractament d’imatges. A més dels perifèrics, disc durs de 
gran capacitat d’emmagatzematge. Hem de tindre en compte que 10 segons 
de cinta cinematogràfica vindrien a ser uns 2,5 Gigabytes.  
  



 

 Registradora: realitza el treball oposat a l’escàner. Converteix les imatges 
digitalitzades en fotogrames d'una pel·lícula negativa. Una vegada registrat, 
podem revelar el negatiu, treure còpies i visionar-ho en projecció. 
 

 
Software (conjunt de programes informàtics) 
 

 Software 3D: gràcies a aquest tipus de programes podem realitzar efectes 
que eren inimaginables fins ara. Fins a l'arribada del programari 3D la 
majoria dels efectes especials es realitzaven per mitjà d'efectes òptics o 
maquetes. Amb aquest tipus de programes es pot imitar la realitat amb tal 
realisme, que no ens adonem si l'escena s'ha rodat o s'ha generat en un 
ordinador. 
 

 Compositors: els programes de composició ens permeten barrejar imatges 
d'una manera digital, sense pèrdua de qualitat. Els compositors són 
programes que ens donen la possibilitat de barrejar imatges. 
 

 Paletes gràfiques: algunes vegades és necessari 'pintar' sobre la imatge 
digitalitzada. Podem alterar l'aparença inicial de la imatge a través d'aquest 
tipus de programes. Solen ser molt útils a l'hora de retocar fons o eliminar 
part d'imatge que no interessa. També s'utilitzen per a la generació de 
textures. 
 

Activitat 5: Busqueu algun programa o software 3D utilitzat en cinema o televisió i 
expliqueu-lo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.5. Els efectes en la història del cine i la TV: la nit americana, el croma i 
la doble exposició. 

 Nit americana: es tracta d’una tècnica fotogràfica per a simular la 
il·luminació nocturna. Consisteix a filmar escenes durant el dia utilitzant un 
filtre a la càmera, de color blau si es filma en color, o bé de color vermell si 
s'utilitza pel·lícula en blanc i negre, i subexposant la imatge, de manera 
d'aconseguir una imatge enfosquida i blavosa, si s'escau. D'aquesta forma, 
es simula la nit i la llum de la lluna. Mentre es filma amb aquesta tècnica, 
s'evita filmar el cel i es té especial cura en les ombres per no perdre 
realisme. Aquesta tècnica, desenvolupada inicialment als Estats Units amb 
el nom original de "Day for night", va ser molt usual al cinema dels anys 
setanta. 

Nit americana 

 Croma: el croma o chroma key és una tècnica audiovisual utilitzada 
àmpliament tant en cine i televisió com en fotografia, que consistix en la 
substitució d'un fons per un altre mitjançant ordinador. El color del fons de 
l'escena ha de ser algun dels primaris (roig, verd o blau). Habitualment 
s'usa verd o blau i no roig, ja que és el component més important de la pell 
humana. 

Croma 

 
 Doble exposició: amb les càmeres de fotos analògiques la doble exposició 

s'aconseguia disparant dues fotos seguides, una darrere de l'altra, sense 
passar el film o rodet. S'usava el mateix espai de la pel·lícula o negatiu per 
disparar dues fotos diferents. Una damunt d'una altra. 
 
Amb les càmeres rèflex digitals actuals existeixen principalment dues 
maneres d'aconseguir una doble exposició. Per una banda, disparant les 
dues fotos per separat i posteriorment fusionant-les mitjançant Photoshop o 
qualsevol altre programa d'edició de fotos. Per altra banda, utilitzant la 
funció anomenada “Doble Exposició” o “Exposició Múltiple” de la nostra 
càmera. 

 

 
    Foto amb doble exposició 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0mera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Estats_Units
https://www.youtube.com/watch?v=5_OJfvmR7PM
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cine
https://ca.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pell
https://www.youtube.com/watch?v=7iBc7urxtXg


 

2.6. La narració per mitjà d’imatges fixes: els cartells i la historieta 
gràfica (còmic). 
 
Els cartells 
 
El cartell comercial o propaganda comercial de finals del segle XIX va nàixer com 
a conseqüència de dos factors: les innovacions tècniques en l’art de la impressió i 
el naixement de la societat de consum.  
Per una banda, les tècniques d’impressió evolucionaren fins a poder garantir la 
producció massiva de cartells publicitaris en poc temps. La publicitat naix com a 
mitjà de comunicació de masses.  
Per altra banda, l’emergent burgesia tenia cada vegada més accés al consum de 
productes, molt d’ells de luxe, com ara la xocolata, els perfums, els viatges i, fins i 
tot, espectacles com concerts, balls, etc. Era necessari informar els consumidors de 
les excel·lències del seu producte envers la competència. 
 
 
 
 

 
 

Exemples de cartells de xocolata, perfum i viatges de finals del segle XIX i principis del segle XX 



 

Durant la I Guerra Mundial (1914) va aparéixer el cartell de propaganda bèl·lica. 
Només els Estats Units d’Amèrica es van produir al voltant de 2.500 dissenys 
diferents i aproximadament 20 milions de cartells en poc més de 2 anys. Cal 
destacar, com a paradigma dels cartells de propaganda militar, aquest cartell de 
Montgomery Flagg, “L’oncle Sam et necessita”. 
 

 

Cartell de Montgomery Flagg 

 



 

A Rússia, els bolxevics van aprofitar la brillant propaganda bèl·lica nord-americana 
per a utilitzar-la en la guerra civil (1917). Naix així el cartellisme soviètic. 
Destaquem aquest cartell de Dimitri Moor, "T’has allistat com a voluntari?", on un 
milicià de l’exèrcit rus ens assenyala amb el seu dit al més pur estil del cartellista 
nord-americà M. Flagg. 
 

 
 

Cartell de Dimitri Moor 

 



 

Imitant els exemples anteriors, sobretot el soviètic, a Espanya destacaran els 
cartells de la Guerra Civil (1936). El cartellisme republicà és hereu directe del 
cartellisme rus, encara que temàticament serà més divers i imaginatiu que aquest. 
Els grups més rellevants de cartellistes es distribuïen en les quatre ciutats 
republicanes d’importància: Barcelona, València, Madrid i Bilbao. 
 

 
 

Exemples de cartells del bàndol republicà a la Guerra Civil Espanyola 

 
Activitat 6: Busqueu informació sobre el cartellisme de l’Art Decó i un dels seus 
principals representants, Cassandre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Activitat 7: Busqueu informació sobre el muralisme mexicà i un dels seus 
principals autors, Diego Rivera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
La historieta gràfica (el còmic) 
 
Entre els antecedents més clars del còmic s’acostuma a citar els jeroglífics, una 
forma d’escriptura de l’antiguitat que expressava amb dibuixos el significat de les 
paraules. En els murals egipcis els dibuixos i símbols s’ordenaven generalment en 

seqüències linials per explicar històries. 
 

 
 

Tanmateix passa amb els relleus romans: 
 

 
 

Les vidrieres  medievals: 
 

 
 



 

Amb la invenció de la litografia l’any 1789, s'inicia la reproducció massiva de 
dibuixos, entre elles les imatges d'Épinal. Les imatges d'Épinal eren estampes de 
temàtica popular i colors vius que es van produir en França durant el segle XIX. 
 

  
 

A finals del segle XIX la premsa experimenta una gran difusió i els diaris busquen 
noves formes periodístiques com les caricatures (dibuixos satírics) que incloïen a 
les seves pàgines. Posteriorment es transformaran en les anomenades tires 
còmiques. Una tira còmica era una sèrie de dibuixos senzilla que entretenia els 

lectors amb narracions. 
 

 



 

El còmic naix precisament al mateix moment que el cinematògraf, l’any 1895. Els 
primers còmics són obra del dibuixant Outcault, que publica des de l’any 1895 
historietes del seu personatge The Yellow Kid al dominical del diari “New York 
World”. L’èxit d’aquest fa que tots els diaris del món tinguin els seus propis 
dibuixants. 
 

 
 
Els anys ‘30 són anys plens de creativitat i l’estètica evoluciona de manera 
extraordinària. Són anys en els quals es comencen a publicar llibres de còmics, amb 
una gran qualitat d’edició i amb històries més llargues i completes. Naixen herois 
de còmic que es converteixen en mites que es dibuixen amb una gran qualitat i que 
serveixen d’evasió per a qualsevol tipus de lector. Destaquen personatges de 
gènere policíac, com Dick Tracy; de ciència ficció, com Flash Gordon; o d’aventures, 
com Tarzan o Superman. 
 
A la dècada dels anys ‘40 i ’50 el còmic entre en crisi per dos factors: 
1. Després de la II GM els països entren en una profunda crisi econòmica que 
dificulta la producció i difusió del còmic. 
2. Els governs descobreixen en el còmic un instrument eficaç de propaganda 
política i exerceixen un control absolut sobre els continguts i els propis dibuixants. 
Tot i aquestes dificultats, és l’època en la que naixen còmics tan famosos com 
Tintin o El guerrero del Antifaz. 



 

A partir dels anys ‘60, la televisió s’ha convertit en el mitjà de masses per 
excel·lència i acapara l’atenció de gran part de la població. El còmic passa a ser un 
producte de consum menor destinat fonamentalment a públic adult. A partir d’esta 
època trobem diversos tipus de còmic de consum minoritari. 
 
- Còmic Underground: Es va desenvolupar al marge de les grans editorials 
americanes. Va suposar una autèntica revolució en el món del còmic, permetent 
historietes que no seguien els patrons tradicionals, amb dibuixos sovint 
escatològics i de contingut sexual.  
- Còmic Negre: Aquest tipus de còmic sovint recorre al gènere policíac.  
- Línia xunga: La línia xunga és una variació del còmic underground, inspirat en 
els submóns del carrer i influenciat per manifestacions culturals com el rock, les 
comunes, la droga o l’antiimperialisme, atacant els principis de la societat 
establerta. Descriu situacions absurdes protagonitzades per personatges 
marginals, amb llenguatge col·loquial que sense escatimar mencionen a la 
violència, el sexe i la droga amb un humor negre. 
- Línia clara: El nom prové del terme holandés Klare Lijn. El dibuixant holandès 
Joost Swarte va ser el primer que va utilitzar el terme el 1977, amb motiu de 
l'exposició Tintín a Rotterdam. Les característiques generals del còmic línia clara 
són arguments d’aventures, personatges dibuixats amb trets caricaturescos i 
escenaris molt realistes. 
 
Activitat 8: Realitzeu les següents activitats relacionades amb el còmic. 
 
1. Determineu què intenten expressar els personatges dels següents globus: 
conversació, crit, xiuxiueig, pensament. Ho podeu escriure dins del mateix globus. 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rock
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiimperialismo
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tint%C3%ADn
http://ca.wikipedia.org/wiki/Rotterdam


 

 

2. Observeu les onomatopeies següents i classifiqueu-les segons corresponguen a 
persones, animals o objectes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PERSONES ANIMALS  OBJECTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

3. Creeu les línies cinètiques dels següents dibuixos. 
 
 
 

 


