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“El cinema és un mirall pintat” 

Ettore Scola 
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1. Què és un documental? 

 

Aquest gènere l’he escollit perquè el meu desig de ser director de cinema és molt gran i 

per entrar a la universitat es fan diferents proves i una d’elles és presentar els treballs 

audiovisuals que ha fet l’alumne. Crec que el documental és una bona forma 

d’expressar les idees i és un dels gèneres més difícils de fer i per això em vaig 

preguntar “puc fer un documental?” i vaig tirar endavant.  

 

El documental és la representació audiovisual de la realitat. És determinat per 

l’estructuració de les imatges i dels sons, aquests determinen el seu contingut i el tipus. 

A més a més, el documental és considerat el gènere del món cinematogràfic de no 

ficció.  

 

 

 

Aquest gènere obre les portes d’una discussió, la realitat. L’evolució de les seves 

tècniques de representació han donat lloc a un discurs teòric sòlid. S’ha passat de 

descriure la realitat tal com és a assumir la subjectivitat per tal d’arribar a comprendre la 
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realitat social.  A més a més, el documental pot ser una forma creativa que ens aporta 

coneixement i ens ajuda a comprendre la condició humana. 

  

El professor de cinema Bill Nichols afirma que els temes del documental canvien 

constantment. El professor Nichols classifica tots els documentals en dos tipus:  

 

● El documental “of wish-fulfillment”, (de compliment de desig) aquest tipus és el 

que s’anomena ficció. 

 

● Documental de representació social, aquest ens ofereix una representació 

tangible del món que compartim i en què habitem. El cineasta ens ofereix el que 

la societat entén com a realitat i ens ofereix nous punts de vista per explorar i 

entendre el món en què vivim.  

 

El professor Àngel Quintana, que 

aconsella contemplar el realisme com 

una actitud ètica,  considera que un 

dels grans reptes del realisme és 

interrogar-se sobre la realitat i com 

aquesta s’inscriu en el que es pot 

veure.  

 

Aquest gènere no segueix el model 

convencional de narració del cinema 

tradicional ja que el documental, a 

diferencia del gènere de ficció, treballa amb matèria de la realitat, és a dir, coses que 

han passat o que estan passant. Això i la seva constant evolució fa que les eines de 

difusió del documental siguin cada cop més extenses.  

 

Malgrat tot, es pot confondre el documental amb el reportatge, un reportatge es defineix 

com una narració d’un o més fets urgents de forma objectiva, per això el reportatge és 

Fig. 1. Gravació d’un documental 



 EL CINEMA DOCUMENTAL  

5 
 

una forma de narració periodística. La diferència que hi ha entre els dos és que el 

documental té una forma de narració subjectiva, expressant els sentiments, desplaçant 

les falses evidències, interrogant les certeses aparents i replantejant-se les 

aproximacions a la realitat.  

 

“Els nostres somnis són l’única vida real” 

Federico Fellini 
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2. Història del cinema 

 

Com que el documental és un gènere cinematogràfic cal fer un breu resum de la 

història del cinema per entendre com va sorgir el gènere de no ficció del qual parlem.  

 

El gènere cinematogràfic s’origina als voltats del segle XX, el primer treball audiovisual 

va ser un vídeo de 1,66 segons gravat per 

Louis Le Prince. Tot i així l’origen del cinema 

es considera que va ser el 28 de desembre de 

1895 en què es va mostrar un film dels 

germans Lumière anomenat “L’arribada d’un 

tren a l’estació de Ciota”. L’aparell que van fer 

servir va ser el cinematògraf. En aquella 

època van sorgir les primeres projeccions, 

però el cinema no s’entenia com actualment, 

l’anomenat “cinema d’atracció” era el que 

abastia un gran públic atret per les imatges en 

moviment. Tot i així, aquell cinema tenia 

diferenciats dos tipus de gènere. En primer 

lloc, el realista que eren imatges gravades 

directament i en segon lloc, la planejada en 

què hi havia una series d’actors actuant. 

Aquests dos gèneres són els precursors del cinema documental, el primer, i el cinema 

de ficció, el segon. Amb aquest panorama el cinema anava guanyant terreny en el món.  

 

A partir d’aquí el cinema viu un canvi, va passar de ser aquella forma nativa de 

reproducció d’imatges a explicar històries. Primer es representaven moments 

quotidians fins que Georges Méliès amb la seva imaginació va fer realitat el somni de 

motles persones, va portar a la pantalla “Viatge a la lluna” i “Viatge a través de 

l’impossible”. Es considera l’inventor del cinema de ficció. Ell aconseguia la ficció a 

Fig. 2. Cinematògraf 
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través de trucatges com per exemple l’ús 

de maquetes, les dobles exposicions o 

fer desaparèixer objectes, entre d’altres.  

 

Així el món del cinema es va obrint pas i 

es crea la indústria, que veu la capacitat 

de fer diners en la reproducció d’imatges. 

Com que les pel·lícules eren mudes uns 

rètols enmig de l’escenari anaven 

explicant la història i el diàleg i sovint un 

pianista donava un toc musical a 

l’escena. A més a més, la classe burgesa va començar a assistir a la projecció dels 

films. Es va abastir les sales amb diferents obres més cultes basades en obres 

literàries que eren interpretades per actors de teatre famosos.  

 

A partir d’aquí comencen a aparèixer els diferents subgèneres cinematogràfics com són 

el terror o el cinema de l’oest encetat per “Assalt i robatori d’un tren” d’Edwin Porter. Es 

comença a desenvolupar el llenguatge cinematogràfic basat en el muntatge. Aquesta 

relació es guarda en la relació de continuïtat entre imatges.  

 

A Estats Units hi ha un intent de monopolitzar la 

indústria cinematogràfica en veure que el negoci 

està creixent, això porta a una dècada (des de 

1897 fins a 1906) anomenada  la “guerra de les 

patents” en què es clausuren moltes sales de 

cinema i hi ha un cert nombre de robatori 

d’aparells. En aquest moment els productors 

independents que han patit l’arrasament de la 

“guerra” marxen a l’altra punta del país on creen 

Hollywood que en un futur s’aixecaran les grans 

productores nord-americanes.  

Fig. 4. Sala de cine 

Fig. 3. Imatge de “Viatge a la lluna” 
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En mica en mica el setè art va donant influència en diferents llocs del món i s’utilitza en 

alguns casos, com a Rússia, com a eina adoctrinadora. Tot i així, hi ha una corrent que 

mostra tendències més intimistes fruit del modernisme intimista, corrent de l’època, i 

l’avantguarda que explica les emocions dels creadors. Comencen a aparèixer 

innovacions, s’aconsegueix fer diferències entre els contrastos, el clar-obscur, la llum i 

l’ombra.  

 

Aquí el cinema americà aposta pel benefici material enlloc de la poesia visual o 

l’estètica i així les grans empreses aixequen els seus estudis. Els actors comencen a 

agafar un paper molt important en què esdevenen mites. L’Star system, sistema de 

producció basat en el grau de consideració a nivell públic de cada actor, el fa jugar el 

paper més important sent així la seva principal font de popularitat de les seves obres.  

 

A la primera guerra mundial a Europa descendeix la producció de cinema i Hollywood 

agafa el monopoli del mercat. Així els anys 20 és l’època daurada del cinema mut 

americà en què autors com Chaplin o Lloyd, entre d’altres, sorgeixen en el cinema. 

Pel·lícules destacades de 

l’època són “La quimera 

d’or” o “El maquinista de 

la general” de Charlot i 

Keaton respectivament.  

 

El 6 d’octubre de 1927 va 

sorgir la innovació més 

revolucionària de la 

història del cinema, fent 

desaparèixer de les sales 

de cine els títols que 

explicaven l’acció i el 

diàleg i també fent 

Fig. 5. Imatge d’ ”Històries de Filadèlfia” 
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desaparèixer el pianista que solia ambientar amb música el cinema, va aparèixer el so. 

Ara la gent ja podia escoltar la veu dels actors que sovint no tenia cap similitud amb el 

que s’imaginaven ells. La primera pel·lícula amb veu va ser “El cantor de Jazz”  d’Alan 

Crossland. Això va provocar que els estudis haguessin de fer una gran inversió per 

introduir el so a les pel·lícules. A Espanya els 

primers estudis sonors van ser inaugurats a 

Barcelona el 1932. El cine que es va 

desenvolupar a partir de llavors va ser el cinema 

d’evasió ja que va coincidir amb el crack del 29. 

En aquesta època són destacables “Històries de 

Filadèlfia” de Cukor o els westerns de John Ford 

com “La diligència”. Tot seguit el 1935 arriba una 

altra de les innovacions grans del cinema, el 

color. La primera pel·lícula va ser “La fira de les vanitats”, però la més destacable va 

ser “El que el vent es va emportar” de Victor Fleming l’any 1939.  

 

Aquets anys també s’incorpora un nou gènere en el món  cinematogràfic, el cinema 

d’animació, com a màxim creador Walt Disney, fundador de The Walt Disney Company.  

  

Els trucatges són les especialitats preferides del 

públic, en què podem destacar “King Kong”. Tot i 

així, comencen a aparèixer autors amb altres 

neguits estètics com Alfred Hitchcock o Orson 

Wells.  

 

Wells realitza obres com “El ciutadà Kane” o “La 

dama de Shanghai” que les protagonitza i les 

dirigeix o com “El tercer home” en què només hi té un paper principal.  

 

 Fig. 6. Cartell de “El que el vent es va 
emportar” 

Fig. 7. Imatge de “El ciutadà Kane” 
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A Europa, en els països amb govern feixista agafa un paper propagandista enlloc 

d’estètic. A l’esclatar la Segona Guerra Mundial el cinema es basa en el nacionalisme, 

el documental de guerra i el producte evasiu.  

 

Després de la guerra apareix el cinema “neorealista” a Europa el qual explica la realitat 

que es viu en el moment. D’aquí va sorgir l’etapa en què el cinema negre, que va 

agafar més protagonisme, es va rodar a les ciutats. Mentre passava això als Estat Units 

es feien musicals i comèdies. “Cantant sota la pluja” és un dels musicals més 

importants.  A l’inici de la Guerra Freda els cineastes d’esquerres es van haver d’exiliar 

ja que van ser perseguits.  

 

Arriba un nou invent, el televisor, 

això va fer que disminuïssin els 

espectadors al cinema, per 

recuperar els espectadors s’agafa i 

es fa créixer la pantalla, es 

projecta en color i el so esdevé 

estèreo.   

 

 

A partir d’aquí sorgeixen noves estrelles que trenquen els esquemes com Marlon 

Brando, James Dean o Marilyn Monroe. Els thrillers són grans exemples del que 

sorgeix a partir dels 50 com “La finestra indiscreta” de Hitchcock.  

 

El cinema també agafa força a la resta del món com les grans produccions d’Egipte o 

l’Índia. A Europa triomfa el cinema que aboca al reclam de llibertat, com el de Roman 

Polanski a Polònia i el cinema antihollywood que busca el canvi, als anys 60. A 

Catalunya es creen tendències a l’anomenada “Escola de Barcelona”.  

 

Aquí, els musicals i les grans superproduccions es comencen a acabar. A final dels 

anys 70 el cinema es basa en el catastrofisme ja que el problema atòmic era molt 

present. En el mateix moment es recuperen la superproduccions amb la pel·lícula “La 

Fig. 8. Hitchcock 

“Sempre faig que el públic pateixi tan com sigui possible” 
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guerra de les galàxies” de George Lucas, també sorgeixen altres autors que fan un 

cinema també comercial però més personal i creatiu com Francis Ford Coppola o 

Stanley Kubrick. Aquets són anys en què es dubta del cinema i es recorda el passat 

amb nostàlgia. En els anys 80 l’aparició del vídeo va fer que la gent mires més 

pel·lícules a casa de les que s’havien vist fins en aquell moment. Així que, apareixen 

noves formes d’espectacularitat amb noves maneres de crear efectes especials per 

atraure el públic a la sala gran. En el cinema consumista apareixen autors preocupats 

pels problemes polítics, també es comencen a cultivar grans melodrames i comèdies 

com les d’en Woody Allen.  

 

Els 90, amb una crisi d’idees, tornen els temes clàssics incorporats d’una gran 

sexualitat i s’inspiren amb els personatges heroics de còmics. Es crea l’anomenada 

“generació X” que és formada per joves actors. Arribem als 100 anys de la història del 

cinema, actualment tot el cinema es basa en efectes especials, en què tot està fet amb 

l’ordinador. Es creen mons inexistents i coses impossibles, tot i que s’espera amb 

nostàlgia el retorn de la gran qualitat dels arguments de les pel·lícules clàssiques del 

segle XX.  

 

Fig. 9. Fotograma de la pel·lícula “L’alba del planeta dels simis” 
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3. Història del documental 

 

Es considera que el gènere del documental es consolida 

l’any 1922 amb el documental “Nanook l’esquimal”, tot i 

que, com ja sabem, anteriorment hi havia hagut petites 

reproduccions que mostraven la vida quotidiana. Els 

primers autors gravaven  aspectes remots de la terra, els 

documentals de caràcter naturalista, però, a poc a poc, 

van anar sorgint autors que es van dedicar a gravar més 

aspectes més propers a ells, aquests directors eren de 

caràcter social.  

El documental en els anys 20 es veia com un realisme 

poètic, així en el documental de caràcter naturalista que 

mostra l’home contra la naturalesa i això fa néixer un 

conjunt de documentals basats en la supervivència de la 

humanitat en llocs exòtics i salvatges. L’èxit d’aquests va suposar que el cinema de 

ficció copiés les idees del cinema. En aquesta època destaca que no utilitzaven el guió 

per crear les pel·lícules ja que es temia perdre la veritat dels fets.  

 

Al final dels anys 20 el documental exòtic dóna lloc a un documental de caràcter més 

social en què apareixen les grans obres basades en la propaganda política, que es 

basarà en els fenòmens bèl·lics. També agafa importància el documental revolucionari 

encapçalat per Dziga Vertov amb el “cine-ull”, anomenat així pel seu estil, i el 

documental reformista també agafa un fort paper.  

 

És important parlar d’un subgènere del documental, és el de les simfonies urbanes, 

aquest subgènere és dels anys 20 i 30 i sorgeix en el cinema d’avantguarda, aquests 

autors no renuncien a l’experimentació del cinema experimental però volen donar-li 

realisme portant a l’origen de l’anomenada “tercera avantguarda”. Aquests formats de 

documentals eren rodats en 24 hores i analitzava els aspectes de la societat des del 

Fig. 10. Cartell de “Nanook 

l’esquimal” 
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punt de vista de la vida pública. Algunes obres 

importants són “Rien que les heures” o “Moskva”. 

  

La gent, a poc a poc, va estar més seduïda pel 

cinema de ficció, els productes com que tenien més 

guanys amb el cinema de ficció van deixar de 

finançar les pel·lícules documentals que van 

disminuir la seva presència en les sales comercials.  

 

En els anys 30 el documental que ja es va iniciar a utilitzar els temes socials són 

utilitzats per criticar la situació del moment com a Estats Units o com a eina de 

didactisme i propagandisme com “El triomf de la voluntat” gravat a Alemanya que fa 

una propaganda del Nazisme.   

 

A Gran Bretanya el documental de guerra és el més popular en la Segona Guerra 

Mundial i que van fer servir per informar la gent sobre l’evolució del conflicte bèl·lic.  

 

En els anys 50 els documentals es basen en captar la realitat de manera espontània i 

natural, sense la posada en escena ni la reconstrucció de la pel·lícula. Això passa 

perquè hi ha una evolució en els equips de gravació, es fan més petits i permeten que 

es puguin transportar.  

 

Quan arriba la televisió, el documental torna a agafar un paper important, la televisió 

esdevé el mètode eficaç per difondre les creacions artístiques del gènere. Això fa que 

hi hagi canvis en el llenguatge del gènere; aquests canvis comporten que els 

documentals s’hagin de reduir ja que a la televisió no es podien retransmetre 

llargmetratges ja que el temps televisiu no ho permet. Aquests passaven a durar una 

hora i aquesta hora estava dividida en dues parts; el documental que durava 45 minuts 

aproximadament i 45 minuts de publicitat. El documental s’havia de dividir en diverses 

parts d’explicació, ja que així era més fàcil d’explicar l’obra. A més a més, es va deixar 

de fer que l’espectador interpretés el contingut individualment per fer les coses més 

fàcils.  

Fig. 11. Fotograma de “Rien que les 

heures” 
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El gènere es va adaptar molt bé a la televisió fent que 

les cadenes principalment reproduïssin els 

documentals tot el dia; cadenes com National 

Geographic van traduir els seus documentals en 

diferents idiomes i es van retransmetre arreu del món.  

 

El tema que destaca és el cinema d’assaig, als anys 

60, amb obres com “Les estàtues també moren” de 

Chris Marker o “Cuba si!” del mateix autor. Un altre 

autor important va ser Jean-Luc Godard, un director 

francès que va cultivar el documental experimental i 

avantguardista; una de les seves obres més  

importants és “Elogi a l’amor”.  

 

En els anys 80 i 90 amb la televisió globalitzada es van crear canals especials que 

només emetien documentals com la cadena Discovery Networks propietària de moltes 

cadenes com Discovery Channel. Gràcies a això el futur del gènere documental 

semblava estar assegurat.   

 

Actualment, el documental es valora molt ja que no s’ha perdut la idea que el 

documental també és un gènere cinematogràfic, per això una sèrie de documentals són 

produïts i emesos en diferents sales de cinema, tot i que són limitades, i Hollywood 

dóna un premi al millor llargmetratge documental. Tot i això, segueix havent-hi una idea 

generalitzada en què el documental només es veu en la televisió i no en les sales de 

cine, i per tant, no s’ha de pagar per veure aquest tipus de pel·lícules. A més a més, 

actualment hi ha més facilitats a l’hora de gravar els documentals, ja siguin naturalistes 

o socials pels avenços en el gènere.  

 

Amb tot això, els documentalistes afirmen que el documental és un dels pocs mitjans 

d’expressió que existeix actualment ja que en els mitjans no es mostra tota la veritat, a 

més a més, la consideració del documental és més baixa que la del cinema i la gent el 

Fig. 12. Jean-Luc Godard 

“La fotografia és veritat. I el cine 

és una veritat 24 vegades  per 

segon” 
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cataloga com un subgènere del periodisme, tot i que, el documental és tan personal 

com el cinema. 

 

 

Fig. 13. Gravació d’un documental National Geographic 
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3.1 El documental a Catalunya 

A Catalunya el documental presenta un paper 

diferent i no podem parlar del cinema fins l’actualitat. 

Aquest, que s’ha convertit en l’expressió més viva del 

segle XXI, va ser implantat per Joaquim Jordà i José 

Luís Guerín.   

 

El cineasta català Joaquim Jordà, que va morir l’any 

2006, va deixar una empremta en un grup de cineastes heterogeni. Aquest havia dit 

que la indústria cinematogràfica de Catalunya, que era dèbil, havia deixat marge de 

llibertat en la creativitat. De fet els productors han posat més límits en la ficció i ha 

donat lloc a que aquests cineastes es decantessin pel documental ja que és un gènere 

més barat a l’hora de treballar. Amb idees renovades, els joves cineastes han 

qüestionat convencions i fronteres genèriques. Això ha provocat que s’hagi fet diluir la 

representació entre la realitat i representació, és a dir entre la realitat i la ficció. A més a 

més, el sorgiment a Catalunya del documental de creació ha coincidit amb diferents 

formes del cine contemporani. El gènere es barreja amb la ficció, deixant espais per a 

l’assaig o el dietari fílmic, aquest reflexiona sobre les ambigüitats i misteris del que és 

real. 

 

L’any 1998 es genera la primera edició del Màster en Documental de creació a la 

Pompeu Fabra. Això va ser important per impulsar el documental a Catalunya, va 

comportar la necessitat de crear uns referents i va comptar amb la participació de 

Jordà, Guerín i de Jean-Louis Comolli. 

 

Cadascun dels tres autors anteriors van assumir la direcció d’un projecte en el qual 

participaven els alumnes del màster de la Pompeu i els resultats van ser “Mones com la 

Becky” de Jordà al 1999, “Buenaventura Durruti”, anarquista al 2000 per Comolli i 

finalment al 2001 “En construcció” dirigit per Guerín. En el film de Jordà cal destacar 

que va traçar un territori de llibertat que va ser condicionat per la paraula i la 

representació al boig, en què posava en escena el propi cos després d’haver sofert un 

Fig. 14. Joaquim Jordà i Català 
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infart cerebral que el va portar un altre cop a Barcelona, Abel Garcia format en aquest 

màster també ha concedit la paraula al boig a “Una certa veritat” l’any 2009. 

 

En l’última pel·lícula de Jordà, “Més enllà del mirall” (2006), va insistir en 

l’autorepresentació al mateix temps que indagava en diferents formes de percepció 

mitjançant persones afectades, com ell, d’agnòsia, que és la pèrdua de la facultat 

d’expressar les sensacions simples en percepcions pròpiament dites. De manera 

significativa, Jordà apareix com a personatge a descobrir. El cineasta estimula i 

qüestiona l’autora en el procés de gestació del documental, que posa en relació la 

pròpia falta de memòria amb la col·lectiva a través de la Guerra Civil i la postguerra.  

 

Al film “Bucarest, la memòria perduda”, del 2008, la malaltia de l’Alzheimer també agafa 

una dimensió simbòlica pel que fa a la fragilitat de la memòria personal i les dificultats 

de la memòria històrica. Albert Solé, periodista protagonista, fa una recerca sobre el 

seu pare que va ser el polític Jordi Solé Tura que va ser víctima, també, d’aquesta 

malaltia degenerativa. A més a més, és una recerca sobre ell mateix que té uns records 

difusos de la lluita antifranquista i l’exili del pare a la seva joventut.  

 

Jordà també apareix en un altre documental que, de forma 

singular, sobresurt pel tema de la memòria històrica: “La 

doble vida del faquir” de l’any 2005, dirigida per Esteve 

Riambau i Elisabet Cabeza en què quatre anys després 

han mostrat una altra doble vida, la de l’actor Josep Maria 

Pou a l’obra “Màscares”. A l’obra esmentada primerament, 

els testimonis recorden el rodatge d’una ficció oriental, feta 

imitant el model de Hollywood, rodada en una escola de 

nens orfes de Sant Julià de Vilatorta, Osona, en plena 

Guerra Civil.  

  

Oriol Porta, un altre documentalista important, va realitzar “Hollywood contra Franco”  

l’any 2009 que tractava sobre l’impacte que va tenir la Guerra Civil al món del cinema. 

Fig. 15. Cartell de “Hollywood 

contra Franco” 



 EL CINEMA DOCUMENTAL  

18 
 

Per altra banda, en relació amb les lluites dels cineastes per preservar la seva obra de 

les manipulacions, Carles Benopar va dirigir “Cineastes contra magnats” i “Cineastes 

en acció”.  

 

Jordà ha insistit també en el fet que la transició política va marginar els dissidents com 

a “Vint anys no són res” rodada l’any 2005 o a “De nens” que relata el judici dels 

imputats en el cas de pederàstia del Raval, en què es van qüestionar els mitjans de 

comunicació i el procés de transformació urbanística del barri barceloní. 

 

En els últims anys, Carles Balagué ha dirigit films com ara “La caseta blanca” i “La 

bomba del Liceu” en què ha indagat en la història amagada de la ciutat i ha volgut 

donar visibilitat a altres barris i realitats de Barcelona. Altres documentals han seguit el 

mateix camí, és el cas de ”A través del Carmel”, en què 

l’artista visual Claudio Zulian ensenya la complexitat 

del barri, més enllà dels llocs comuns, mitjançant un 

únic pla seqüència d’una hora i mitja. ”El taxista ful” en 

què Jo Sol posa atenció als col·lectius llibertaris, o “B-

Side”, un treball d’Eva Vila sobre la vitalitat de les 

diverses músiques que es fan a la ciutat són altres 

obres que s’emmarquen a la ciutat. Les empremtes 

documentals també es poden veure en la ficció “Petit 

Indi”, de l’any 2009 rodada per Marc Recha al barri de 

Vallbona a Nou Barris. Anteriorment, Recha va abordar 

el documental portant a la ficció la pròpia experiència 

com en “Dies d’agost”, l’any 2006, també treballat com projecte de màster de la 

Universitat Pompeu Fabra.  Com a deixeble de Recha, ha sorgit un cineasta singular, el 

gironí Isaki Lacuesta, que a “Cravan vs. Cravan” fantasieja sobre l’enigmàtica figura del 

poeta Cravan que va apuntar una decantació a la ficció que s’ha consumat, “Els 

condemnats” passant, també, per “La llegenda del temps”, un díptic inspirat en la figura 

de l’artista musical Camarón de la Isla i rodat a San Fernando, a Cadis.  

 

Fig. 16. Cartell de “A través del 
Carmel” 
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Altres cineastes documentalistes també han realitzat els primers llargmetratges 

cinematogràfics amb el suport del màster de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona 

per considerar-se una iniciativa. Alguns s’han rodat fora de les fronteres de l’autonomia 

però s’han gestat com a projectes del màster; com el cas de l’argentina Lipe Pérez que, 

amb humor, s’autorepresenta a “Diario argentino”, l’any 2007 durant un viatge de retorn 

al seu país o com Ricardo Iscar que aporta amb “Terra negra”, del 2005, una mirada 

antropològica i poètica a la lleonesa vall minera de Lumajo. Altres autors com Xavier 

Montanyà, Ariadna Pujol i Mercedes Álvarez també són altres documentalistes que van 

rodar fora de les fronteres de Catalunya amb els films “Memòria negra” a  Guinea 

Equatorial, “Aiguaviva” a la franja i “El cielo gira”, l’any 2005, a Aldea senyor, 

respectivament. Per altra banda, dos excel·lents documentals catalans també han 

reflectit el món rural en procés de desaparició: “Fuente Álamo, la carícia del temps”, del 

2001, en què Pablo Garcia retrata amb sensibilitat el transcurs 

de la vida en aquest poble d’Albacete durant una jornada 

festiva, i “El somni” on Chrisophe Farnarier, originari de 

Marsella però habitant de Banyoles, segueix el pastor Joan 

Pipa en la seva última transhumància pel Pirineu. 

La majoria d’aquest documentats citats han obtingut un 

reconeixement en diversos festivals de cinema documental 

d’arreu del món. Per altra banda, amb referents i formes més 

televisives, Carles Bosch i Josep Maria Domènech van 

aconseguir la nominació a l’Oscar al millor documental amb 

“Balseros” l’any 2002, en aquesta obra retraten un grup de 

balseros cubans temps després d’arribar als Estats Units. Tot i 

així, mentre l’interès pel documental continua viu a Catalunya, amb la formació també 

de documentalistes al màster en documental de la Universitat Autònoma de Barcelona i 

en altres centres com l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya 

(ESCAC), actualment una de les millors universitats de cinema del món que l’any 2014 

ha fet els 20 anys, resta pendent una major implicació per part de l’exhibició i de la 

producció, tot i que existeix alguna iniciativa com la de la productora Playtime, que es 

dedica pràcticament al gènere. Tot i així, la creativitat no acaba. Recentment han 

Fig. 17. Cartell de “Font 
Àlamo, la carícia del 

temps”. 
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aparegut dos films d’uns ficcionadors intel·ligents com “Garbo” d’Edmon Roch o “Ich bin 

Enric Marco” de Santiago Filol i Lucas Vermal, que tracten sobre l’espia català que va 

enganyar els nazis en el desembarcament de Normandia.  

 

En conclusió, Catalunya és un territori excel·lent per al desenvolupament del 

documental, que aborda la dificultat d’arribar a la veritat de qualsevol fet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Logo ESCAC 
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4. Festivals de cinema documental 

Hi ha diferents festivals de cinema documental al món, els festivals són concursos en 

què es projecten diverses mostres de documentals i guanya el millor, destaquen els 

seguents: 

 

● DocsBarcelona Docupolis a Barcelona. 

● Documenta Madrid  

● Zinebi a Bilbao 

● Festival Punto de Vista a Pamplona 

● Docusur                       

● Cadiz.doc 

● Festival Curt.doc 

● IDFA 

● Cinema du réel 

● Visions du réel 

● DocLisboa 

● Viewpoint 

● Etats généraux du film documentaire 

● Thessaoloniki documentary festival 

● Silverdocs 

● Hot docs 

● Full Frame 

● Bafici 

● FICCO Festival Internacional de Cine 

Contemporani de la Ciudad de Méxic 

● Festival del Nou Cine Llatinoamericà 

● Festival Internacional de Documentales de 

Caracas 

● Festival de Guadalajara 

● Festival ICARO 

● Festival de Mar de Plata 

Fig. 19. Cartell del festival Curt.Doc 

Fig. 20. Reconeixement atorgat per guanyar el premi al 
concurs Hot docs 
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● Festival de cine dels  puebles indigenes de Oaxaca 

● Festival de cine de Vallparadís 

● Festival de cine de Valdivia 

● Festival de Documentales "Xile Reality", Xile. 

● Yamagata International Documentary Film Forum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Cartell de la primera edició del Festival de 
cinema de Caracas. 
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5. Tipus de documentals 

 

Els gèneres es caracteritzen per fer servir diverses característiques que l’espectador 

reconèixer fàcilment ja sigui pel tema, els personatges, l’ambientació, la il·luminació, 

l’estil visual, la música, etc. Tot i les diferències els documentals contenen semblances 

entre si, com l’estil, els continguts o els formats. Les diferents classes de gènere 

depenen dels continguts que es mostren al documental. A la vegada la forma de l’obra 

constitueix un format.  

 

El gènere documental està format per diferents subgèneres depenent del contingut o 

del tema i les podem classificar en un primer lloc segons la branca de coneixement.  

 

La primera classificació segons el interès és: 

 

● Problemàtica social: món laboral, relacions jurídiques… 

● Històric: reconstrucció del passat, fets… 

● Etnogràfic: antropològica, cultura… 

● Naturalista: la vida animal, la vegetal… 

● Mèdic: clínica, biomedicina… 

● Jurídic: policial, forense… 

● Arqueològic 

● Cronista: documental d’observació.  

● Animat: pel·lícula animada. 

● Artístic  

 

També es poden catalogar segons la intenció del documental, es poden classificar en 

tres tipologies diferents:  

 

● El documental científic: es caracteritza per mantenir-se fidel al temps de la 

gravació, tenint en compte les exigències del mètode científic. Aquest no fa 

servir el muntatge típic dels documentals.  

Fig. 22. Rodatge de paisatges 
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● El documental divulgatiu: aquest, 

considerat una variació del 

documental científic, serveix per 

il·lustrar el públic d’un tema poc 

conegut. Busca despertar 

l’interès de l’espectador i captar 

la seva atenció. Es caracteritza 

per l’ús de diversos experts que 

comenten el tema i d’una veu en 

off que condueix l’escena.  

 

● El documental d’entreteniment: s’identifica amb el model clàssic. Es basa en 

discursos elaborats per periodistes i és divulgat per internet o per la televisió. No  

busca la il·lustració de la gent i es limita a explicar el que ja se sap. Només 

busca trobar la qualitat visual amb un argument que mantingui oberta la ment i 

l’atenció de l’espectador.   

 

● El documental reflexiu: aquesta tipologia el que fa és preguntar-se com 

expliquem la història. Reflexiona sobre les idees establertes del món i fa que el 

consumidor reflexioni sobre les seves idees.  

 

Els documentals es poden classificar també segons el model de la narració:  

 

● Documental en veu en off sense entrevistes: aquest 

tipus de documental està basat en imatges que són 

descrites per un narrador.  

 

● Documental en veu en off amb entrevistes: aquest 

documental conté entrevistes amb experts i una veu 

en off que va conduint la escena.  

Fig. 23. Gravació a una ballarina 

Fig. 24. Rodatge d’una entrevista 
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● Documental amb narrador: aquest documental té un narrador visible que va 

dirigint l’argument;  aquest tipus pot contenir o no entrevistes a experts.  

 

A més a més, els documentalistes han fet diferents classificacions com la d’en Will 

Wyatt que diu que el documental es pot classificar en diferents formes segons la 

intencionalitat i l’interès. Els divideix en:  

 

● Documentals interpretatius: parlen d’aspectes temàtics que són presentats per 

una imatge i un comentari.  

 

● Documentals directes: són representacions de la realitat a partir d’entrevistes o 

testimonis de funcionaris.  

 

● Documentals de narració personalitzada: el cineasta assumeix el paper principal 

de conduir la història i mostra la realitat amb la seva autoritat.  

 

● Documentals d’investigació: són aquells que representen la història o l’actualitat i 

que es basa en representa la naturalesa de les fonts d’informació.  

 

● Documentals d’entreteniment: el tema tractat no és el més important, l’important 

és que el públic es quedi captivat. 

 

● Documentals de retrats: ofereixen una visió sobre la personalitat.  

 

● Documentals dramatitzats: representen temes reals que són dramatitzats, 

parcialment, a partir d’actors.  

 

A més a més, a part de les classificacions anteriors com que el documental és un 

gènere cinematogràfic que s’ha adaptat a la televisió, també hi ha una classificació 

específica per a la pantalla que tots tenim a casa. Les tipologies del gènere són les 

següents:  
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● Ficció narrativa de intencionalitat: és una ficció narrativa que es recrea amb l’estil 

i les estratègies del documental. És molt freqüent en telefilms.  

 

● Ficció documental: és una ficció narrativa que es mostra com si fos un 

documental, però enganya l’espectador i el confon.  

 

● Docudrama: qualsevol obra que inclou seqüències dramatitzades, principalment, 

no li dóna importància al tema. A més a més, no busca experimentar amb la 

fusió ficció-realitat.  

 

● Documental televisiu: és el resultat de l’adaptació del documental cinematogràfic 

a les exigències i imposicions del medi. Està influït, per una banda, pels gèneres 

informatius, i per l’altra, per la pressió del poc temps que obliga els directors a 

treballar amb una gran rapidesa. Això provoca que el documental no s’ajusti 

totalment a la veritat, per això la informació és molt dèbil i superficial. Per tot 

això, es veu obligat a incloure els protagonistes de la veritat perquè sigui el més 

fidel possible.  

 

● Documental pastitx: és una forma que surt de les pràctiques experimentals i 

postmodernes.  

 

● Documental d’arxiu: és una tipologia que es transmet bàsicament en la televisió, 

consisteix en recuperar imatges gravades antigament i fer-ne una investigació. 

Aquest tipus de documental va sorgir per la necessitat de competició de les 

televisions.  
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6. Estructura del documental 

 

"M’agrada que les pel·lícules tinguin un bon principi, un nus i un final. Però no 

necessàriament amb aquest ordre”  

Jean-Luc Godard 

 

L’estructura és l’ordre que fa que el documental tingui sentit. Tot i que hem vist 

documentals que no semblen tenir cap sentit ni direcció. Potser començaven bé però 

després semblava que tornessin a començar i no s’havia extret res del que s’havia 

visualitzat fins al moment. En altres, semblava que tractessin un tema, però la conclusió 

parlava de temes totalment diferents. Això i altres formes de documentals.  

 

Aquests problemes es troben comunament en l’estructura dels diferents documentals. 

L’estructura és el fonament sobre el qual s’explica la història. És la columna narrativa 

que determina on comença la història, on s’acaba i com es va donant la informació 

durant el procés de visualitzar la pel·lícula. L’estructura gira al voltant de les 

expectatives del públic, ja que és part de la naturalesa humana buscar uns patrons en 

la posició de les imatges, omplir els llocs buits de la informació extreta i intentar saber 

el que passarà. Els cineastes juguen amb la provocació d’aquest tipus d’anticipació o 

contradir les expectatives de l’espectador. L’estructura sempre existeix ja sigui un vídeo 

experimental, que les imatges tindran alguna cosa que les uneixi, o un documental 

televisiu comú.  

 

Els elements de l’estructura d’una pel·lícula són les preses, les 

escenes, les seqüències i els actes. Cadascun té una finalitat i 

un significat diferent. Podem dir que en un conjunt formen 

l’obra i que cada un és una unitat més petita en el conjunt total 

de l’obra.  

 

 

Fig. 25. Presa d’una pel·lícula 
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● La presa:  és una sola unitat d’imatge. Pot ser en moviment o estàtica. Si hi ha 

moviment pot ser que s’apropi al subjecte o a l’objecte; o pot ser oberta o de baix 

a dalt. Es caracteritza per començar  i acabar quan el director inicia i finalitza el 

rodatge. Més endavant, el muntador l’editarà. Les preses en si poden 

proporcionar una quantitat gran d’informació important. A més a més, també pot 

influir en la trama de la història fent un gir total, això s’anomena revers. Un 

revers també pot ser un angle oposat a la presa. Per exemple, en una conversa 

el personatge 1 està d’esquena a la càmera i el personatge 2 està de cara, el 

revers podria ser veure al personatge 1 de cara i el 2 d’esquena. 

 

● L’escena:  és un conjunt de preses dins d’una sola localització. Podem dir que és 

una subunitat dins del conjunt de l’acció global. Aquestes també poden contenir 

reversos. A més a més, funcionen molt millor quan comencen en un estat 

emocional o informatiu i acaben en un altre, és a dir, cada una té el seu inici, 

desenvolupament i final. Solen acabar en reversos, anomenats punts de 

transformació, els quals produeixen un canvi radical en la història.  

 

● La seqüència:  és un conjunt de 

preses i escenes que expliquen 

la història d’una part de l’obra 

cinematogràfica. Per ella 

mateixa, com l’escena, conté un 

inici, un desenvolupament i un 

final. Aquestes solen ser resumides segons la seva funció dins la història. És de 

vital importància que aquesta unitat produeixi un recorregut en l’acció o la 

història principal. 

 

● L’acte: és un conjunt de seqüències que té com a fi arribar a un punt de la 

història. Cada un d’aquests actes té un paper dins del total de la història i la 

tensió ha de ser creixent a mida que va succeint la història. Tradicionalment, 

com en el teatre, el cine té una estructura dramàtica dividida en tres actes. El 

Fig. 26. Una seqüència 
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primer acte conté l’exposició dels fets de la història, en el segon es genera un 

problema i el tercer presenta la solució del problema. Existeixen tres punts 

importants dels actes, el primer hi ha coses que pertanyen a l’estructura 

dramàtica que semblen determinar la manera de percebre les històries; el segon 

que molts documentals no estan pròpiament dins d’aquest tipus d’estructura, tot i 

que és aproximada, i finalment existeixen moltes formes de generar el fil 

conductor de la història. Segons l’escriptor Madison Smartt Bell, el documental 

no necessàriament ha de contenir tres actes. L’estructura dels tres actes és un 

sistema de la marca Hollywood. La divisió normalment és la següent: 

 

○ Primer acte: aquest serveix per introduir els personatges i el problema, sol 

haver-hi la major part de la informació important. Normalment conté el 

problema originari del conflicte i determina el ritme de la història. Al final 

d’aquest acte els espectadors tenen coneixement dels personatges, de la 

història i del que passa inicialment. 

 

○ Segon acte: és el més llarg de tota la pel·lícula, en aquest acte el ritme de 

la història s’accelera amb les complicacions, els reversos, i les alteracions 

inesperades que es duen a terme. Aquest pot tenir moltes dificultats, ja 

que pot portar a perdre l’interès de l’espectador i fracassa en el film. 

Aquesta part ha de provocar l’avançament de nova informació que vagi 

constituint la trama de la història.  

 

○ Tercer acte: aquest dura menys que els altres dos. Serveix per intensificar 

la història i no només per resoldre el conflicte, tot i que, finalment s’arriba 

a resoldre o es deixa sense resoldre a través d’un final obert.  

 

D’aquesta manera es defineixen els tres actes de les històries; encara que 

només hi hagi un tema central hi poden haver diferents trames dins de la 

mateixa història. El tema principal carrega amb el major pes, mentre que els 

altres es limiten a girar al seu voltant. Tot i que han de connectar entre si i així 
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formar una unitat coherent i completa. L’ús d’aquest tipus permet la creació de 

pel·lícules complexes.  

 

Com he dit abans, els films s’organitzen en tres actes, un acte només pot existir 

si li dóna un progrés a la història. Encara que es pot tenir diferents formes de 

divisió dels actes. Els actes es poden dividir en cinc o en un, això va bé per 

poder posar els anuncis publicitaris a la televisió. Encara que no totes les 

divisions per publicitat són actes, les històries biogràfiques solen ser explicades 

de manera cronològica segons el pas dels fets, però no representen una 

estructura de tres actes. 

 

Alguns directors pensen l’estructura al llarg del procés de producció però no es 

fixen en ella fins al muntatge. Altres juguen amb l’estructura des de l’inici fins al 

final. No és important com s’avanci la forma de com es construirà l’obra, 

l’estructura és una espècie de marc que permet anticipar i criticar la història 

narrada. 
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7. Finançament del documental 

 

El documental, com qualsevol altre gènere fílmic, necessita uns diners per poder 

treballar, és a dir, necessita un finançament per pagar infraestructures, material, actors i 

tots els que formen part del projecte. Això vol dir que produir un film té uns costos, com 

una empresa s’ha de buscar el finançament tot i que el documental està regit pel 

Departament de Cultura. Mirarem el sector de finançament de cinema en l’àmbit 

espanyol i català.  

 

 

Espanya es caracteritza per no tenir moltes 

productores; les productores són empreses 

que es dediquen a finançar els projectes 

cinematogràfics, per això hi ha diferents 

formes de finançar un film.  

 

7.1 Recursos propis 

 

Els recursos propis són aquells que poden sorgir de diferents bancs o entitats de crèdit 

que concedeixen préstecs a la indústria cinematogràfica. Aquestes entitats esperen 

recuperar els diners invertits i amb beneficis. Amb això els productors no poden tenir 

marge d’error, per això existeixen dos tipus de garanties: la garantia de mercat, aquesta 

obliga al productor a negociar una venda prèvia i explotació amb distribuïdors i la de la 

bon resultat, que exigeix que la pel·lícula arribi allà on s’esperava per poder recuperar 

tots els diners i poder tornar els diners que ha deixat el banc. És important dir que 

l’obtenció de diners per altres camins ha estat regulada per la llei.  

 

7.2 Coproduccions 

 

Les coproduccions són pel·lícules rodades amb societats de productores. Aquests 

enllaços es duen a terme per interès i són necessaris en el mercat. La varietat més 

gran són les que provenen d’enllaços amb productores de països diferents, sobretot els 

Fig. 27. Bitllets d’euro 
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de la Unió Europea, que afavoreixen la 

producció per formar part de la UE. A més a 

més, aquestes relacions entre productores 

ajuden a distribuir el risc que comporta fer 

un film i a més s’assegura que es veurà en 

més d’un país en els enllaços formats per 

productores de diferents països.  

 

 

7.3 Drets televisius 

 

Els drets televisius són avui un gran pilar de la base econòmica del cine, tot i que ha 

passat moments en què no s’ha comprat cap film, ja que els canals no s’han posat 

d’acord. Tot i això, el documental és un gènere que no ha tingut massa problemes ja 

que la televisió, per defecte, és el principal distribuïdor del cine documental.  

 

7.4 Acords de distribució  

 

Els acords de distribució són acords que es fan abans de la gravació i que són un 

anticipi de la distribució.  Segons el pressupost de la pel·lícula, el distribuïdor serà el 

mateix productor, en el cas d’un pressupost baix, o un extern que aportarà diners en 

quantitats menors.  

 

7.5 Ajudes públiques 

 

Les ajudes públiques són els diners que dóna el govern per ajudar a fer la pel·lícula, a 

Catalunya distingirem entre els ajuts que dóna l’estat espanyol i els que atorga 

l’autonomia Catalana.  

 

L’Estat: L’estat disposa d’un organisme que s’anomena Institut de la Cinematografia i 

de les Arts Audiovisuals (ICAA) que s’encarrega de la gestió, el funcionament, els 

Fig. 28. Logo de la productora Paramount 
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premis, la legislació, els convenis i les ajudes del cinema i el món audiovisual a 

Espanya.  Aquest organisme té diferents seccions: 

la indústria del cinema que inclou descripcions i 

processos administratius, la filmoteca, l’actualitat 

del cine en què es pot obtenir informació sobre les 

pel·lícules, estrenes, rodatges, etc; eines com 

l’anuari del cinema espanyol i la base de dades 

dels films; i la informació sobre festivals espanyols i 

internacionals, premis, legislació, convenis, beques, 

ajudes i subvencions.  

 

El ICAA està subscrit a la secretaria de l’estat de cultura que planifica les polítiques 

d’ajut al sector cinematogràfic i producció audiovisual.  El ICAA desenvolupa diferents 

funcions en el món cinematogràfic, les més importants són fomentar la activitat en els 

tres aspectes de producció, difusió i exhibició; recuperar, restaurar, conservar, 

investigar i difondre el patrimoni cinematogràfic; contribuir en la formació de 

professionals; mantenir relacions amb organismes i institucions internacionals amb el 

mateix objectiu; i cooperar amb les comunitats autònomes amb el cinema i les arts 

audiovisuals.  

 

Els seus objectius són el desenvolupament de la creació, l’increment de la producció i 

afavorir en la distribució dels productes espanyols; aconseguir una proporció 

acceptable de mercat interior que permeti el manteniment de tot el conjunt industrial del 

cine espanyol; millorar el grau de les competències empresarials i incentivar l’aplicació 

de noves tecnologies; i potenciar la projecció exterior del cinema espanyol.  

 

Tots aquets objectius d’impuls del cinema es porten a terme mitjançant la donació de 

beques i de subvencions per part de l’estat.  

 

Catalunya: Catalunya té en l’article 22 de la llei del cinema del 20/2010, del 7 de juliol, 

que preveu la creació de fons per fomentar la producció del cinema amb l’objectiu de 

Fig. 29. Parc Audiovisual de Catalunya 
a Terrassa 
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fer fortes les productores i augmentar la qualitat dels films.  En aquesta llei es 

defineixen els ajuts que rebran els productors per a la producció audiovisual per a la 

producció, la distribució i l’exhibició. A més a més, aquesta llei està elaborada per 

afavorir el català com a llengua cultural cinematogràfica i estimular-ne l’ús. I la 

normativa  també inclou la projecció del cinema català en àmbit espanyol i mundial. 

 

7.6 Marge de risc 

 

El marge de risc és la quantitat de capital social que aporta la productora, quan més 

diners més risc hi ha, però és possible que el film sigui més competitiu. 

 

7.7 El micromecenatge 

 

El finançament a petita escala s’anomena  micromecenatge. 

 

Com que els ajuts en del món del cine cada cop són menys, sobretot des del 2008 en 

què es comencen a patir retallades pressupostàries pels efectes de la crisi, les 

productores destinen menys diners a fer pel·lícules, els directors catalans han trobat la 

solució amb el micro-mecenatge.  

 

El micromecenatge consisteix en què diferents grups de persones o entitats, 

anomenats mecenes, destinin uns diners, una inversió, per produir les petites 

produccions. Com que és una inversió quan es recullen els diners guanyats en la 

pel·lícula reben una compensació. Aquesta compensació sol ser simbòlica per 

l’agraïment d’haver ajudat a la producció.  

 

Catalunya és el lloc de l’estat on ha arrelat amb més força el micromecenatge i amb 

plataformes com Verkami s’aconsegueix que les produccions siguin una realitat. 

Trobem diferents tipus de micromecenatge:  

 

● Basat en recompenses: En aquest l’emprenedor ofereix una recompensa 

material al mecenes.  
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● Basat en donacions: En què el donant fa una donació sense esperar res a canvi 

de l’emprenedor.  

 

● Basat en inversió: En aquest els mecenes esdevenen inversos del projecte i 

compren una acció de l’empresa.  

 

● Basat en préstec: En aquest cas els mecenes deixen uns diners que han de ser 

tornats amb interessos pels emprenedors.  

 

Tot i que hi ha tantes formes de finançament, actualment la indústria del cinema rep 

poques subvencions i costa molt rebre ajuts per fer pel·lícules, sobretot en països que 

no tenen superproductores com Estats Units o Anglaterra.  
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8. Llenguatge i tècniques audiovisuals 

 

El cinema és un mitjà artístic de comunicació excepcional sense comparació amb cap 

fenomen expressiu. Pot efectuar un doble procés de síntesi i d’anàlisi. De síntesi 

perquè l’acció es comprimeix i es prescindeix d’allò menys important. Allò que 

anomenem llenguatge i tècniques audiovisuals són els recursos del cinema que ha anat 

inventant per convertir una història de la manera més atractiva possible. 

  

8.1 La càmera i els seus moviments 

 

En el rodatge la càmera és el material indispensable per rodar la pel·lícula. A més a 

més, la seva utilització determina l’estil propi del director i els efectes previstos. S’ha de 

decidir des de quina distància, des de quins angles o els moviments que farà per a la 

gravació de cada personatge, objecte o situació. La diferent tipologia de moviments és: 

 

● La càmera fixa: la càmera es troba immòbil sobre un suport i grava tot el que hi 

ha al davant. Les primeres pel·lícules van ser filmades amb càmera fixa. Aquest 

tipus de càmera és el més utilitzat per la gravació de documentals ja que 

respecta el subjecte enfocat.  

 

● La panoràmica: la càmera fa un moviment de rotació sobre si mateixa, ja sigui en 

sentit vertical, horitzontal o obliquo, però sense desplaçament. Es pot dir que 

reprodueix  la mirada humana.  

 

 

● El tràveling: consisteix en un moviment 

de desplaçament de la càmera en 

qualsevol direcció. Amb aquest moviment 

la càmera viatja. El desplaçament es fa 

sobre rodes o rails i és suau tot i que té 

diferents velocitats. Aquesta tècnica 

serveix perquè l’espectador se senti més a dins de la història i s’evita al 

Fig. 30. Tràveling d’una pel·lícula 
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personatge el tall brusc, que significa passar d’un pla general a un de més 

proper. El primer cop que es va fer el tràveling va ser en un documental 

anomenat “Vues de Venise”. Hi ha diverses modalitats del tràveling:  

○ Tràveling lateral: La càmera es mou pel costat de l’acció.  

 

○ Tràveling frontal: La càmera es mou de cara a l’objecte o al subjecte, es 

pot apropar o allunyar.  

 

○ Altres formes de Tràveling: El tràveling vertical en què la càmera es mou 

amunt i avall o el tràveling circular en què la càmera es mou al voltant de 

l’escena que es mostra.  

 

● El zoom: Aquest consisteix en el moviment d’apropament o allunyament, però  

no obtingut pel desplaçament de la càmera, sinó per variacions de la distància 

focal.  

 

● El moviment lliure amb grua: La càmera es pot moure combinant panoràmiques, 

o bé, amb la càmera suportada sobre una grua.  

 

● L’steadicam: aquest tipus de moviment consisteix en un aparell enganxat a 

l’espatlla d’un operador que no es mou mitjançant cinturons i suports lleugers per 

evitar vibracions.  

 

8.2 Angles d’enquadrament 

 

Per a la gravació de films hi ha diversos angles per enfocar el personatge. Els més 

utilitzats són els angles normals filmats des de l’alçada del cap d’una persona. Però al 

director li pot interessar aconseguir efectes determinats o per reforçar l’expressivitat 

d’una situació. En el primer cas, parlem d’un picat en què el subjecte es troba per sota 

l’horitzontal de la càmera. En el segon cas, parlem del contrapicat en què el subjecte 

filmat es situa per sobre la càmera.  
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8.3 Tipus de plans 

 

L’enquadrament és la realitat captada per la càmera per uns límits rectangulars de cada 

fotograma. Podem percebre que hi ha una escala infinita de plans d’acord entre les 

distàncies de la càmera i la situació del subjecte que es vol filmar. Els convencionals 

són:  

 

● Pla de detall: Apareix en la pantalla una part d’un objecte o del rostre humà. Vol 

accentuar el màxim les possibilitats expressives. Fixa l’atenció de l’espectador. 

 

● Primer pla: Ens mostra l’objecte sencer o tot el rostre d’un personatge. Busca 

ressaltar el gest, el matís interpretatiu d’un actor. 

 

● Pla mitjà: Veiem la figura humana a l’alçada de la cintura o a la alçada del pit. 

Permet la presència de més d’un personatge.  

 

● Pla americà: Talla la figura a l’alçada dels genolls. Té el seu origen en els 

primers westerns, per mostrar a l’espectador que els personatges portaven 

pistola i cartutxera. En aquest pla interessen més els moviments i el diàleg que 

no pas els detalls expressius. 

 

● Pla general: És el que mostra la figura humana sencera i en un espai obert, amb 

altres personatges. 

 

● Gran pla general: Ens mostra l’espai total on es desenvolupa l’acció. Té un sentit 

descriptiu, de referència global o de situació geogràfica. Es mostra molt al inici 

de la pel·lícula per ubicar el públic.  

 

Cal dir que en el cinema la paraula “pla” té dos significats. El primer és el concepte de 

pla que hem explicat fins ara. El segon, designa tot allò que la càmera ha filmat en una 

presa.  
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Un enquadrament que busqui la simetria entre dos elements o personatges buscarà 

aconseguir una sensació d’equilibri, mentre que una composició que situï els subjectes 

en diagonal voldrà manifestar tensió entre els personatges.  

 

8.4 Profunditat de camp, camp i contracamp 

 

La profunditat de camp és la zona de l’espai entre el primer objecte i l’últim que es 

veuen enfocats, de manera clara i nítida. Permet que apareguin en un mateix 

enquadrament objectes o personatges que es troben a distàncies molt diferents de la 

càmera. Entenem com a camp tot allò que es veu en un pla a la pantalla, mentre que el 

contracamp és allò que no es veu en el pla, però que té importància en l’acció.   

  

8.5 L’eix 

 

L’eix és la línia imaginària que uneix els personatges d’una mateixa acció. Un cop 

establert el director l’ha d’adoptar com a norma. Si un director vol fer un salt en l’eix 

haurà de deixar-ho ben clar a l’espectador.  

 

8.6 Muntatge i tipus 

 

El muntatge consisteix a organitzar un film amb diferents plans que s’han gravat durant 

el rodatge. Consta de dos aspectes diferents. Un de mecànic, de tallar i unir, que abans 

es feia amb tisores i adhesius i avui es fa utilitzant diferents programes d’ordinador. El 

segon aspecte comporta tot un procés creador, en el moment d’escollir entre diversos 

plans d’una mateixa acció, donar un ritme lent o més viu en una escena.  

 

Els plans d’un film no es roden en un ordre que no coincideix mai amb el que ha de ser 

definitiu. Es fa així per facilitar el rodatge ja que cada canvi d’escenari comporta un 

desplaçament determinat. En els documentals s’accentua molt això ja que hi ha 

diversos plans de diferents zones. Com que els diferents plans poden correspondre a 

escenes diferents, cal vigilar que no es produeixin errades o incoherències. Aquesta 

continuïtat s’anomena racord i es controla amb el script.  
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Quan s’acaba la pel·lícula, tot això, és un trencaclosques que s’ha de resoldre. Per tant, 

hem de posar a lloc les parts de tots els plans. Però, per això cada pla va numerat 

gràcies a la claqueta. Aquesta es col·loca davant de l’objectiu amb el nombre d’escena, 

entre d’altres informacions.  

 

 

La feina del muntador és tan important com la del director. Determina el ritme, la 

velocitat i la cadència justa de tota la pel·lícula i a assolir els efectes desitjats. Hi ha 

diversos tipus de muntatge:  

 

● Lineal: Aquest segueix una acció que es desenvolupa cronològicament. És un 

relat tradicional que fa avançar l’acció.  

 

● Paral·lel: en aquest tipus diferents escenes de diversos llocs es van mostrant a 

l’espectador per crear un estat d’ànim.  

 

● Altern: El muntatge altern consisteix en dues 

accions que es produeixen en el mateix 

moment, en llocs diferents que, al final, 

convergiran.  

 

● Dialèctic: Aquest vol que de dos plans 

consecutius sorgeixi una idea. Busca que 

l’espectador es vegi obligat a participar en el film fent una elaboració intel·lectual 

de les imatges que veu. Es basa en la dialèctica marxista i va ser creat per 

Einsenstein.  

 

8.7 La llum 

 

La llum és un element imprescindible per al cinema. Sense llum no pot existir. La llum 

crea ombres, envelleix o rejoveneix i crea efectes psicològics en el personatges. A l’inici 

es rodava al sol, aprofitant el màxim d’hores possibles d’aquest recurs, però va 

Fig. 31. Programa de muntatge lineal 
Adobe Premier Pro 
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provocar ombres i llums de manera incontrolada. Més endavant es filmava en estudis 

sense sostre i amb unes cortines transparents que matisaven la llum. Però es va 

entendre que la llum era un element expressiu molt important i per això es va haver de 

tornar i van buscar tècniques per aprofitar-la el més bé possible. En els estudis es fan 

servir focus de llum artificial que es condueix  per aconseguir il·luminar el que interessa, 

mentre que a l’exterior es fan servir plafons i llum artificial per focalitzar els rajos de 

llum.  

 

L’encarregat de crear les condicions òptimes de llum és el director de fotografia per 

aconseguir trobar allò que vol comunicar el director. Per exemple, les llums creuades 

aconsegueixen nitidesa, ja que no hi ha ombres; la llum picada des de baix fa les 

ombres més grans, com en les pel·lícules de terror o una llum lateral remarca les 

siluetes del personatge. A part d’això, hi ha formes diverses d’experimentar amb la 

llum, com posar una bombeta dins d’un got com a la pel·lícula “sospita” d’Alfred 

Hitchcock. 

 

8.8 La descripció en el cinema 

 

La descripció en el cinema sol ser al mateix temps que els diàlegs cosa que es 

diferencia amb els gèneres literaris que paren l’acció per fer-ne una descripció del 

personatge. El cinema té recursos per mostrar a l’espectador que un objecte és 

important en el desenvolupament de l’acció com l’allargament de la durada d’un pla, un 

moviment amb travelling de la càmera o una panoràmica lenta. A vegades es fa servir 

el recurs càmera subjectiva que consisteix en mostrar alternativament la mirada del 

personatge i els objectes o subjectes que mira, el públic nota que el que veu en 

pantalla és el que veu el personatge. La veu en off és una altra tècnica subjectiva molt 

utilitzada en el documental.  

 

8.9 Cinema i música 

 

El 1927 es va començar a utilitzar el que avui en diem Banda sonora (BSO). La música 

en la creació audiovisual fa més expressiu allò que vol transmetre, intensifica el 
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significat dramàtic del film. Busca ser una suma més en transmetre emocions. Tot i que 

la música actual sembli que hi hagi estat sempre no apareix fins els anys 50 en què es 

recupera la música clàssica per fer pel·lícules. Un exemple clar d’expressivitat de la 

música és a “Psicosi” en què l’autor posa una música violenta i punxant en les escenes 

d’assassinats.  

 

8.10 El guió 

 

El guió descriu allò que es mostrarà en l’obra narrativa. En una pel·lícula hi ha diversos 

tipus de guió. Aquests poden ser flexibles, ja que si hi ha una nova i millor proposta es 

pot canviar.  

● Guió literari: Narra la pel·lícula en aspectes d’imatge i 

so, està dividit en actes i escenes.  

 

● Guió tècnic: Aquest segueix un model semblant al 

literari, tot i que afegeix comentaris i instruccions 

perquè l’equip pugui treballar. 

 

● Guió il·lustrat: S’anomena Storyboard, mostra un 

conjunt de vinyetes que es fan servir per a il·lustrar els 

plans generals de l’obra.  

 

● Guió animat: Es fa servir com a complement del guió il·lustrat per deixar més 

clar l’afecte de cada escena en pantalla.  

 

 

 

 

8.11 Tècnics 

 

Les cinema sol ser portat per un equip de tècnics que dirigeixen les diferents parts de la 

pel·lícula.  

Fig. 32. Guió de cinema 
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● Productor: El productor és aquell que s’encarrega dels aspectes tècnics de la 

pel·lícula. Està a càrrec de la contractació, del finançament, del contacte amb els 

distribuïdors…  

 

● Director: El director és el encarregat de dirigir la filmació de la pel·lícula, el 

responsable de posar en escena, aquest presenta totes les decisions creatives 

seguint el seu estil o visió personal. El director toca, en general, totes les feines 

ajudarà en l’elaboració del guió, en la supervisió de la fotografia, en la selecció 

dels actors, entre d’altres. El director és l’artista que fa la pel·lícula, la seva obra 

d’art. 

 

● Guionistes: Aquest grup s’encarrega de perfeccionar el guió i crear-lo. Molts 

directors són guionistes.  A més a més,  poden col·laborar amb el coguionistes 

que ajuden a escriure el guió. 

 

● El so: En un film el so és important, a més a més, aquest es produeix de formes 

diferents. En primer lloc, trobem els tècnics de so que s’encarreguen 

d’enregistrar el diàleg. En segon lloc, hi trobem l’editor de so que s’encarrega 

d’afegir sons i d’editar els  gravats. Finalment, hi trobem el compositor de bandes 

sonores (BSO) que fa la música de la pel·lícula. 

 

 

 

Fig. 33. Tècnic de so 



 EL CINEMA DOCUMENTAL  

44 
 

● Director de fotografia: Aquest 

determina la visió de la 

pel·lícula o, amb altres 

paraules, és l’encarregat de 

dibuixar amb llum els 

pensaments o les idees del 

director. També s’encarrega 

de l’enquadrament, la llum, 

l’òptica adequada per la 

càmera i utilitzar els 

moviments de la càmera. 

Aquest compta amb un equip 

tècnic:   

 

○ Operador de càmera: S’encarrega de fer el pla de la càmera.  

 

○ Ajudant de càmera: S’encarrega de la profunditat de camp de la càmera i 

l’escena. 

  

○ Auxiliar de càmera: Ajuda a l’ajudant de càmera.  

 

○ Assistent de vídeo: S’encarrega de la instal·lació del vídeo i els monitors 

que mostren la gravació quan està en procés.  

 

○ Gaffer: Encarregat de la il·luminació.  

 

○ Maquinista: Encarregat de les grues o màquines per fer travelling.  

 

○ Fotografia: Aquest es dedica a fer fotografies de la producció de la 

pel·lícula per després fer una memòria.  

 

Fig. 34. Director de fotografia 
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● Director de muntatge: Aquest director s’encarrega de dirigir la part de 

postproducció, el muntatge i pot comptar amb un assistent. 

 

● Director artístic: El director artístic s’encarrega de dissenyar tot el pla artístic que 

té la pel·lícula en relació amb el que vol el director. Disposa d’un equip 

d’assistents específics:  

 

○ Escenògrafs 
 

○ Vestuari 
 

○ Modistes 
 

○ Maquilladors 
 

○ Perruquers 
 

○ Tècnics de decorats i ambientadors 
 

○ Tècnics en efectes visuals  
 

Els actors també són importants en una pel·lícula, però no es consideren 

tècnics. Aquests que són encarregats de representar el que marca el guió i es 

situen per sota del director artístic que els dirigeix la interpretació.  

 

8.12 Materials 

 

Per a l’elaboració d’un film professional necessitem un 

seguit de material que ens ajudi a fer que la pel·lícula sigui 

el millor possible: 

 

 

● Càmeres de cinema: Les càmeres són els elements 

més importants del cinema, ja que sense elles no es 

podrien enregistrar les imatges. Hi ha diferents 

marques de càmeres de cinema professionals, com Fig. 35. Càmera de cine Red 
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per exemple Black màgic, Red, Canon o Sony, entre d’altres. Cadascuna 

d’aquestes càmeres tenen unes propietats. Actualment, es roda amb format 

digital a una velocitat de 24 fotogrames per segon i alta definició. Tot i que ara 

aquesta tecnologia és més avançada i ja es pot rodar amb 48 fotogrames per 

segon i amb definició 4k, la més moderna. Les càmeres en 3D també tenen un 

paper força important i cada cop es fan servir més en el cine. Quan hi ha pocs 

recursos s’han fet servir càmeres de fotos i Iphones. També es necessiten 

càmeres de fotos per fer fotografies 

per anar fent un seguiment de 

l’obra.  

 

● Objectius: Aquests serveixen per 

enfocar el que es vol mostrar. N’hi 

ha un per a cada situació.  

 

● Elements de suport: Aquí hi trobem 

tots aquells elements que serveixen 

per instalar-hi la càmera. Els 

trípodes fixes, els stedycams, grues o dollies en són mostres clares.  

 

 

● Sistema de so: És el conjunt d’aparells utilitzats per gravar el so. Podem trobar 

micròfons que els porta l’actor o micròfons que els tècnics de so utilitzen.  

 

● Programes de muntatge: És aquell software que serveix per muntar la pel·lícula i 

fer-ne els efectes especials. En són exemples Adobe Premier Pro, Adobe After 

Effects, Final Cut pro o el Sony Vegas pro, entre d’altres. També s’inclouen els 

programes per muntar el so.  

 

Fig. 36. Grua 



 EL CINEMA DOCUMENTAL  

47 
 

● Elements de decoració: Tots aquells materials que serveixen per fer la 

construcció de decorats i fer l’ambientació. En són exemples els cromes i tot 

aquell material constructiu.  

 

● Elements d’il·luminació: Són tots aquells elements que proporcionen una bona 

il·luminació; poden ser els focus o els plafons de llum.  

 

● Altres: Tots aquells materials que serveixen per a la producció de cine. Monitors, 

cascs, cables... 
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9. Part pràctica 

 

Guió  

 

Escrit per: Gerard López Busquets 

 

Dirigit per: Gerard López Busquets 

 

Escena Enquadrament Descripció  Diàleg/ So 

1 Vídeos de 

l’assaig de la 

Via catalana. 

Es veu el vídeo de l’assaig 

de la Via catalana que hi 

ha penjat al You Tube. En 

el fons se sent música, 

uns segons després parla 

el narrador. 

Es veuen imatges del 

poble de Caldes amb gent 

passant.  

Abans de començar amb 

el vídeo es veu en pantalla 

en negre el títol amb les 

paraules marcades en 

negreta al quadre de 

diàleg.    

Música de fons: Indefinida 

Narrador:  

Catalunya està vivint una 

revolució, els habitants del país 

es mouen pacíficament per 

aconseguir la independència 

del seu país. Avui us 

ensenyarem la veritat.  

 

Caldes de Montbui, el Vallès 

Oriental, 18.000 habitants.  

Caldes, majoritàriament, està 

format per una població 

plenament independentista. 

Juliol de 2013 Caldes està 

convocat a reunir-se a la plaça 

per celebrar l’assaig de la Via 

catalana que es durà a terme l’11 

de setembre de 2013, un acte 

reivindicatiu pel poble. 

2 Surten diferents 

imatges del 

Surten diferents imatges 

del poble i el títol del 

Música 
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poble documental.  

“L’evolució 

independentista a Caldes”.  

3 Es veu l’alcalde 

assegut parlant 

L’alcalde respon la 

pregunta: “Com va anar 

l’assaig de la Via 

Catalana?”  

Música de fons: Indefinida. 

Resposta de l’Alcalde.  

4 Es veu la 

presidenta 

asseguda 

parlant. 

La presidenta de l’ANC 

respon la pregunta: “Com 

va anar l’assaig de la Via 

Catalana?” 

Música de fons: Indefinida 

Resposta de la presidenta.  

5 Es veuen 

imatges de la 

instal·lació de 

la bandera.  

Les imatges de la 

instal·lació de la bandera 

fetes per VOTV. A més a 

més, també es veu la 

bandera en una posta de 

sol gravada per mi.   

http://votv.xiptv.cat/munici

pi/caldes-de-

montbui/caldes-de-

montbui/capitol/l-x27-anc-

installa-una-estelada-

gegant-a-l-x27-entrada-

sud-de-caldes 

Se sent la veu del 

narrador.  

So: So de fons de la notícia 

Narrador: 3 de març del 2013 el 

moviment Català calderí s’ha fet 

notar en els diversos actes que hi 

ha hagut en el poble reivindicant 

el nacionalisme català. La 

instal·lació de l’estelada va ser un 

gran pas per la vila.  

6 La presidenta 

de l’ANC 

asseguda 

parlant. 

La presidenta de l’ANC 

respon la pregunta: “Va 

ser un gran pas la 

instal·lació de l’Estelada 

pel poble?” 

So: Música de fons 

Resposta de la presidenta de 

l’ANC. 

http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/l-x27-anc-installa-una-estelada-gegant-a-l-x27-entrada-sud-de-caldes
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/l-x27-anc-installa-una-estelada-gegant-a-l-x27-entrada-sud-de-caldes
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/l-x27-anc-installa-una-estelada-gegant-a-l-x27-entrada-sud-de-caldes
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/l-x27-anc-installa-una-estelada-gegant-a-l-x27-entrada-sud-de-caldes
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/l-x27-anc-installa-una-estelada-gegant-a-l-x27-entrada-sud-de-caldes
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/l-x27-anc-installa-una-estelada-gegant-a-l-x27-entrada-sud-de-caldes
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/l-x27-anc-installa-una-estelada-gegant-a-l-x27-entrada-sud-de-caldes
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7 Militant d’ERC 

Caldes de 

Montbui 

Respon la pregunta: “Va 

ser un gran pas la 

instal·lació de l’Estelada 

per el poble?” 

 

So: Música de fons. 

Resposta del líder. 

8 Cap de la JNC Respon la pregunta: “Va 

ser un gran pas la 

instal·lació de l’Estelada 

per el poble?” 

 

So: Música de fons. 

Resposta del líder. 

9 Es veu 

l’estelada 

tallada 

Vídeo de l’estelada 

tallada: 

http://votv.xiptv.cat/munici

pi/caldes-de-

montbui/caldes-de-

montbui/capitol/roben-l-

x27-estelada-de-l-x27-

entrada-sud-de-caldes-de-

montbui 

http://votv.xiptv.cat/munici

pi/caldes-de-

montbui/caldes-de-

montbui/capitol/tornen-a-

serrar-i-robar-el-mastil-de-

l-x27-estelada-de-caldes 

So: so dels vídeos 

Narrador: L’estelada de Caldes, 

malgrat el fort impacte que ha 

tingut per la població, ha estat 

robada dues vegades. En la 

segona vegada també es va tallar 

el màstil de la bandera.  

10 Es veu l’alcalde 

parlant 

L’alcalde respon la 

pregunta: 

“Què en pensa que 

robessin l’estelada?” 

So: música indefinida. 

Resposta de l’alcalde. 

11 Es veu la 

presidenta de 

La presidenta  respon la 

pregunta: 

So: música indefinida. 

Resposta de la presidenta. 

http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/roben-l-x27-estelada-de-l-x27-entrada-sud-de-caldes-de-montbui
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/roben-l-x27-estelada-de-l-x27-entrada-sud-de-caldes-de-montbui
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/roben-l-x27-estelada-de-l-x27-entrada-sud-de-caldes-de-montbui
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/roben-l-x27-estelada-de-l-x27-entrada-sud-de-caldes-de-montbui
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/roben-l-x27-estelada-de-l-x27-entrada-sud-de-caldes-de-montbui
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/roben-l-x27-estelada-de-l-x27-entrada-sud-de-caldes-de-montbui
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/roben-l-x27-estelada-de-l-x27-entrada-sud-de-caldes-de-montbui
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/tornen-a-serrar-i-robar-el-mastil-de-l-x27-estelada-de-caldes
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/tornen-a-serrar-i-robar-el-mastil-de-l-x27-estelada-de-caldes
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/tornen-a-serrar-i-robar-el-mastil-de-l-x27-estelada-de-caldes
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/tornen-a-serrar-i-robar-el-mastil-de-l-x27-estelada-de-caldes
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/tornen-a-serrar-i-robar-el-mastil-de-l-x27-estelada-de-caldes
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/tornen-a-serrar-i-robar-el-mastil-de-l-x27-estelada-de-caldes
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l’ANC “Què en pensa que 

robessin l’estelada?” 

 

12 Es veu el líder 

de la ERC 

El líder respon la 

pregunta: 

“Què en pensa que 

robessin l’estelada?” 

So: música indefinida. 

Resposta del líder. 

13 Imatges de 

Caldes 

Hi ha un canvi de ritme i 

es veuen diferents 

imatges de Caldes, que 

acaben donant lloc a 

l’entrada del vídeo de 

VOTV explicant la visita 

de Carme Forcadell. 

http://votv.xiptv.cat/munici

pi/caldes-de-

montbui/caldes-de-

montbui/capitol/forcadell-

es-mostra-optimista-amb-

la-celebracio-de-la-

consulta 

 

3 de març de 2014, al Casino de 

Caldes, un edifici emblemàtic pel 

poble, es convoca a la presidenta 

de l’ANC Carme Forcadell per fer 

una xerrada.  

14 L’alcalde parla 

assegut 

L’alcalde parla i respon a 

la pregunta: “Com va 

influir la visita de Carme 

Forcadell al poble?” i 

“Com va anar la visita de 

la presidenta de l’ANC?” 

So: Música de fons. 

Resposta de l’alcalde. 

15 La presidenta 

de l’ANC de 

Caldes parla.  

La presidenta parla i 

respon a la pregunta: 

“Com va influir la visita de 

So: Música de fons. 

Resposta Presidenta. 

http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/forcadell-es-mostra-optimista-amb-la-celebracio-de-la-consulta
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/forcadell-es-mostra-optimista-amb-la-celebracio-de-la-consulta
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/forcadell-es-mostra-optimista-amb-la-celebracio-de-la-consulta
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/forcadell-es-mostra-optimista-amb-la-celebracio-de-la-consulta
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/forcadell-es-mostra-optimista-amb-la-celebracio-de-la-consulta
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/forcadell-es-mostra-optimista-amb-la-celebracio-de-la-consulta
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/forcadell-es-mostra-optimista-amb-la-celebracio-de-la-consulta
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Carme Forcadell al 

poble?” i “Com va anar la 

visita de la presidenta de 

l’ANC?”. 

 

16 Es veu el vídeo 

de l’entrada a 

l’edifici de la 

JERC de 

Caldes. 

El càmera mostra 

l’entrada a dins l’edifici de 

la JERC i es fa una 

entrevista al líder. 

L’entrevista es va 

alternant amb imatges del 

dia que es va fer una 

manifestació amb totes les 

joventuts dels partits 

calderins.  

http://votv.xiptv.cat/munici

pi/caldes-de-

montbui/caldes-de-

montbui/capitol/les-jerc-

jnc-i-jsc-de-caldes-

defensen-junts-el-dret-a-

decidir 

Preguntes:  

-Què en pensa de la 

consulta del 9N? 

-Quin és el treball que 

està fent la JERC per 

recolzar la consulta? 

-Creu que se celebrarà la 

consulta? 

Narrador: Avui hem aconseguit 

una entrevista amb el líder de la 

JERC de Caldes.  

El líder respon les preguntes.  

17 L’alcalde 

parlant. 

L’alcalde respon la 

pregunta: “Com veus que 

So: Música de fons. 

Resposta de l’alcalde. 

http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/les-jerc-jnc-i-jsc-de-caldes-defensen-junts-el-dret-a-decidir
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/les-jerc-jnc-i-jsc-de-caldes-defensen-junts-el-dret-a-decidir
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/les-jerc-jnc-i-jsc-de-caldes-defensen-junts-el-dret-a-decidir
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/les-jerc-jnc-i-jsc-de-caldes-defensen-junts-el-dret-a-decidir
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/les-jerc-jnc-i-jsc-de-caldes-defensen-junts-el-dret-a-decidir
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/les-jerc-jnc-i-jsc-de-caldes-defensen-junts-el-dret-a-decidir
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/les-jerc-jnc-i-jsc-de-caldes-defensen-junts-el-dret-a-decidir


 EL CINEMA DOCUMENTAL  

53 
 

les joventuts dels diferents 

partits calderins defensin 

el dret a decidir?” 

18 Es veuen 

imatges de 

caldes.  

Es veuen imatges de 

caldes al final acaba 

donant lloc en el ple 

municipal en que diferents 

regidors i polítics donen la 

seva opinió la pregunta és 

“Què opina sobre que els 

polítics de Caldes estiguin 

a favor de la consulta?”  

S’alterna en aquest vídeo 

de VOTV. 

http://votv.xiptv.cat/munici

pi/caldes-de-

montbui/caldes-de-

montbui/capitol/49-

carrecs-electes-de-caldes-

a-favor-de-la-consulta-del-

9n 

 

So: de fons. 

Narrador: Sant Jordi de 2014 a 

Caldes se celebra un ple 

municipal en què es vota si el 

poble està a favor de la consulta 

del 9N.   

Resposta dels diferents polítics. 

19 Imatges sobre 

l’11 de 

setembre de 

2014. 

Diferents Imatges a 

l’autobús i gent de  Caldes 

que han assistit a la diada 

del 11s.  

 

Narrador: 11 de setembre de 

2014, avui Caldes ha organitzat 

autobusos per anar a la 

manifestació convocada a la 

Diagonal, avui és una altra diada 

per a la història d’aquest país.  

Música de fons.  

20 Credits Últimes imatges del 11s 

amb el crèdits.  

Música. 

 

http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/49-carrecs-electes-de-caldes-a-favor-de-la-consulta-del-9n
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/49-carrecs-electes-de-caldes-a-favor-de-la-consulta-del-9n
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/49-carrecs-electes-de-caldes-a-favor-de-la-consulta-del-9n
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/49-carrecs-electes-de-caldes-a-favor-de-la-consulta-del-9n
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/49-carrecs-electes-de-caldes-a-favor-de-la-consulta-del-9n
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/49-carrecs-electes-de-caldes-a-favor-de-la-consulta-del-9n
http://votv.xiptv.cat/municipi/caldes-de-montbui/caldes-de-montbui/capitol/49-carrecs-electes-de-caldes-a-favor-de-la-consulta-del-9n
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En el següent enllaç hi ha el documental penjat en el Youtube: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v32s4xWA_8w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v32s4xWA_8w
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10. Conclusió 

 

El documental és un món poc explorat. La gent el té infravalorat ja que per la societat 

només representa una font d’informació i perd el seu significat. El documental, com 

qualsevol film de ficció, hauria de ser considerat com una obra d’art. El director hi evoca 

tota la seva imaginació. A més a més, és el gènere que amb més facilitat expressa les 

idees i s’entenen fàcilment per l’espectador.  

 

El documental obre les portes a un món real però imaginari. El món idealitzat per al 

director, que n’és l’artista. És passió, dedicació, manifestació, llibertat d’expressió, 

democràcia, imaginació, realitat, creativitat… Totes aquestes paraules i més defineixen 

aquest gènere cinematogràfic. També serveix per aportar a la societat unes idees i 

il·lustrar-la. Canviar el món. Segurament, és el gènere més complert del món 

cinematogràfic.  

 

En el treball buscava la resposta a diferents preguntes. En primer lloc, volia saber si era 

possible fer un documental sense cap tipus de coneixement. La resposta a aquesta 

pregunta la vaig trobar ràpid quan vaig començar a investigar. Vaig veure que era molt 

fàcil confondre un reportatge periodístic i un documental i que per fer-ne un havies de 

tenir uns coneixements tècnics. En segon lloc, intentava respondre la pregunta de si 

podia fer un documental a cost zero. Vaig veure que era impossible ja que com a mínim 

havies de tenir una càmera per rodar i el preu no era precisament baix. Finalment, volia 

saber si era fàcil fer un documental,  després, al final de tot, he vist que és impossible 

que sigui fàcil, ja que has de fer una gran mobilització. En el documental s’entrevista a 

molta gent i no és fàcil fer coincidir  la gent els dies que vols. 

 

Per fer-lo vaig seguir uns passos, vaig elaborar el guió que abans he mostrat. Aquell va 

ser el guió original tot i que no el vaig seguir el 100%; durant el documental van sorgir 

noves idees i el vaig canviar.  Per exemple, en el guió no hi apareix una entrevista que 

vaig fer als membres d’Arran. Després de totes les gravacions vaig fer el muntatge del 

vídeo. En els aspectes de la música vaig haver de buscar música sense drets, ja que 
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segons la legislació has de pagar drets per fer servir música. A més a més, el 

documental mostra de forma subjectiva les idees que es volen manifestar ja que si no 

fos així seria un reportatge.  

 

Realitzar el Treball de Recerca crec que ha sigut una feina molt enriquidora. Hi ha 

diversos factors que han influït en el treball. El cinema és el món que m’agrada i m’ha 

fet reafirmar encara més el meu gust. A més a més, m’ha fet molta il·lusió fer-lo. Espero 

que llegint-lo la gent s’ho passi tan bé com jo.  

 

Finalment, m’agradaria tancar el treball amb les paraules d’Orson Welles: “És 

impossible fer una pel·lícula sense una càmera que no sigui l’ull en el cor d’un 

poeta”  

 

Fig. 37. Fotografia del rodatge del documental “L’evolució Independentista a Caldes” de Gerard López 
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