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1. ABSTRACT 
 

The objectives of this study were to create a table that would sum up the main characteristics and 

steps to follow when creating an original soundtrack for an animated short film, in addition to 

composing an original soundtrack for an already existing short. 

 

The methodology used was online research, books, doctoral thesis and listening to a great number of 

classical pieces and original soundtracks of movies and shorts, as well as watching short films and 

documentaries. 

 

The results from the research are the table in which there is a summary of the essential characteristics 

of original soundtracks in short films and the soundtrack that I have created following the criteria of 

that table. 

 

Music itself is an art that cannot be described or inspired by a table otherwise it would lose its 

meaning. However, when composing there is always the need of having a method, something easy, 

clear and organised that you can follow to build the skeleton of your soundtrack. Creativity then, 

comes next. 
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2. INTRODUCCIÓ 
 

Des que era ben petita que quan miro una pel·lícula m’emociono més per la música que sona de fons 

que no pas pel que estan fent els actors. Probablement tinc aquesta devoció per la música perquè 

provinc d’una família de músics i he crescut envoltada de música però, també és ben cert, que el meu 

interès per aquest art és innat. La música -especialment la de cinema- desperta en mi sensacions que 

mai podria experimentar en qualsevol altre àmbit i poder enregistrar una banda sonora sempre ha 

estat un dels meus somnis. A més a més, entendre i analitzar com està feta la música de cinema pot 

ser de gran utilitat en el moment d’haver-ne d’interpretar una i és per aquests dos motius que el meu 

treball de recerca tracta les bandes sonores i els elements d’una producció audiovisual.  

 

 

El plantejament inicial d’aquest treball era el de crear una banda sonora original per una pel·lícula 

sencera o bé una selecció d’escenes de caràcter variat. Ara bé, necessitava tenir una base, uns 

coneixements previs sobre els quals poder compondre i crear del no res una banda sonora sencera. 

Per aquest motiu la idea de crear un tipus d’instrument d’anàlisi de bandes sonores va ser rebuda amb 

els braços oberts ja que aportaria uns fonaments i patrons a seguir a l’hora de fer la meva pròpia 

producció. Tot i l’ajuda que suposaria tenir un model d’anàlisi que preestablís uns estàndards de 

composició, musicar un projecte de llarga durada o, fins i tot, una selecció d’escenes de pel·lícules era 

un objectiu que no podia abastir. Sabent que sóc una compositora amateur, no tenia els coneixements 

ni l’experiència suficient per posar-li música a un projecte tan complex així que vaig seguir el 

suggeriment de la meva tutora i vaig decidir crear una banda sonora per a un curtmetratge ja existent. 

Així doncs, es va establir la primera versió dels objectius del treball: dissenyar un instrument d’anàlisi 

de bandes sonores i compondre una banda sonora original per un curtmetratge ja existent. 

 

Amb la intenció de donar-li la major eficiència al model d’anàlisi que es crearia, vaig pensar que 

l’adient seria posar l’instrument en pràctica analitzant tres bandes sonores de curtmetratges 

elaborades per professionals. D’aquesta manera, abans de compondre la meva música hauria analitzat 

l’estructura de tres bandes sonores professionals d’estils variats i m’hauria familiaritzat amb el tipus 

de música que és la de cinema.  

 

La millor manera de resumir totes les creacions pròpies d’aquest projecte era utilitzar l’instrument 

d’anàlisi sobre la meva banda sonora. Així doncs, finalment vaig arribar al principal objectiu del meu 
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treball de recerca i el que acabaria essent el resultat final d’aquest: emprar el model d’anàlisi dissenyat 

en la meva pròpia producció.   

 

 

Un cop el treball estava breument esquematitzat, era necessari escollir el curtmetratge a musicar.  

La meva primera preocupació en pensar en aquesta tasca varen ser els drets d’autors. Podia apropiar-

me d’un projecte que no era meu tan fàcilment? Segons la Llei de Propietat Intel·lectual, quan es tracta 

de recursos per a l’àmbit educatiu, els drets d’autors no entren en joc.  

Tot i això, a l'hora d'escollir el curtmetratge, eren molts els factors que havia de tenir en compte: el 

gènere cinematogràfic, la història del curt, el significat d’aquest, la qualitat de la imatge, la varietat 

d’estils musicals, la quantitat de diàleg i efectes de so, i -el factor que tenia més present de tots- la 

disponibilitat del curt. És a dir, que per canviar la música d’un curtmetratge ja existent és necessari 

poder eliminar la banda sonora original. Ara bé, no és tan senzill com silenciar el film; els diàlegs i els 

efectes de so s’haurien de poder sentir com se senten originalment en el curt original ja que la feina 

d’enregistrar els diàlegs i efectes de so  no té cap relació amb el paper del compositor.  

Per tal de saber què necessitava fer per obtenir les diferents pistes separades (efectes de so, diàlegs i 

música) del projecte original del curt que escollís, vaig estudiar com funcionava el sistema d’àudio 

5.11.  Resumint-ho: hi ha sis pistes; front left, front center, front right, right surround, left surround i 

subwoofer2. El diàleg i els efectes de so es projecten per la pista front center, per tant, si aconseguia 

l’arxiu original, el que hauria de fer seria desactivar totes les altres pistes excepte la front center per a 

quedar-me només amb els efectes i els diàlegs (Yamaha Corporation, 2020). L’únic inconvenient que 

podia preveure era que si no aconseguia l’arxiu original del curtmetratge -el qual posseïa el creador 

d’aquest o bé la companyia que l’hagués produït-, no podria editar les pistes. M’agradaria fer una breu 

menció a Derek Lieu3 per facilitar-me els seus coneixements sobre el tema i haver-me donat opcions 

alternatives que, al final, no vaig poder utilitzar. 

 

Un cop ben informada sobre què em tocaria fer un cop hagués escollit el curt, havia d’escollir a què li 

posaria música. El procés de recerca va ser simple; mirar, anotar avantatges i inconvenients, i escollir 

quin m’interessava més. Després de cercar durant uns quants dies, vaig trobar-lo. Titulat Inner 

Workings, vaig creure que aquest curt era el millor pel meu treball ja que posseïa un potencial 

 
1 El sistema de so envoltant 5.1 o, en anglès, Surround Sound 5.1 és un sistema d’àudio utilitzat per simular que 
l’espectador es trobi dins l’escena ja que els sons arriben de molts angles variats i això produeix una sensació 
d’immersió. 
2 Annex 1. 
3 Annex 2. 
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extraordinari, juntament amb altres característiques detallades en l’apartat 5.METODOLOGIA. Així 

doncs, vaig contactar amb el creador del film, en Leonardo Matsuda. Li vaig escriure mitjançant 

l’aplicació Tumblr4 explicant-li el treball, que havia escollit el seu curt per a fer-lo i que necessitaria els 

arxius originals del projecte per tal de poder eliminar la música original. A més a més, i sabent que era 

molt important remarcar-ho, li vaig explicar que aquest treball no tenia cap ànim de lucre, que es 

tractava d’un treball de recerca i no en trauria cap benefici econòmic. Malgrat els meus esforços per 

contactar amb ell, no vaig rebre resposta així que hauria de fer més feina de la que li pertanyeria al 

compositor i inserir efectes de so i diàlegs al curt. 

 

 

Un cop vaig tenir la preparació de la segona part pràctica una mica enllestida, em vaig posar de ple 

amb la part teòrica del treball. He de confessar que fer la recerca no era la part que més m'emocionava 

però ha resultat ser un període molt gratificant i enriquidor. A l’hora de fer la recerca he comptat amb 

l’ajuda personal del llicenciat en història de l’art i violinista Ivan Pérez i el compositor, doctor per la 

Universitat de Northwestern, Illinois, i professor de l’Escola de música i conservatori L’Intèrpret Joan 

Arnau Pàmies, com també m’he recolzat en el llibre La música en el cinema (2007) de Jaume Radigales 

i en la tesi doctoral del compositor de bandes sonores Gonzalo Díaz Yerro titulada El análisis de la 

música cinematográfica como modelo para la propia creación musical en el entorno audiovisual 

(2011), a més de molts altres documents, articles i vídeos. 

 

La part pràctica del treball va ésser la més divertida de dur a terme ja que em va obligar a escoltar un 

gran nombre de bandes sonores, d’estils extremadament variats i d’èpoques ben diferents. Després 

de tota la recerca que havia fet, elaborar un model d’anàlisi va resultar francament fàcil de fer i posar-

lo a prova amb els tres curtmetratges exemplars va ser interessant i autèntic ja que vaig poder 

descobrir infinites maneres d’aconseguir resultats extraordinaris en un mateix àmbit.  

Ara parlant de la segona part pràctica del treball, la creació de la banda sonora va ser el que realment 

va suposar un gran repte a nivell personal. Va ser un procés llarg i pesat en algunes ocasions però, fent 

la vista enrere, ha resultat ser la joia del treball. 

 

 

Finalment, emprar l’instrument d’anàlisi dissenyat per així estudiar la meva pròpia banda sonora 

original va resultar ser la part més gratificant del procés. Veure com tot esforç té recompensa és la 

major conclusió que m’enduc d’aquest treball de recerca. 

 
4 Annex 3. 
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3. OBJECTIUS 
 

Els objectius operatius d’aquest treball són els següents: 

 

o Identificar i descriure l’evolució de les bandes sonores al llarg de la història. 

 

o Exposar els diferents recursos sonors utilitzats en les produccions audiovisuals. 

 

o Seleccionar tres curtmetratges que s’adaptin a les característiques requerides. 

 

o Implementar l’instrument d’anàlisi en tres models musicals de referència. 

 

o Dissenyar, compondre, interpretar i produir la banda sonora i efectes sonors d’un 

curtmetratge existent. 

 

 

Tanmateix, l’objectiu principal d’aquest treball és el següent: 

 

o Analitzar la banda sonora original pròpia mitjançant l’instrument d’anàlisi dissenyat.  
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4. COS DEL TREBALL 
  

4.1 PART TEÒRICA: El món de la música i la imatge. 

 

Abans de passar a l’acció, és vitalment important estar ben informats. La part teòrica, per tant, serà 

estrictament necessària per a dominar el camp que treballarem. A més a més, un marc teòric de 

qualitat ha d’estar format per la quantitat d’informació idònia i contrastada que requereixi la magnitud 

del treball. En aquest cas, cal recordar que aquesta part té una intenció predominant: ser útil de cara 

a la part pràctica del treball. Així que sense més preàmbuls, posem fil a l’agulla. 

 

4.1.1 La música: un art o una ciència que evoluciona. 

 

Si li preguntes a un artista què és la música, et dirà que aquest art es troba a tot arreu. El silenci, un 

cop de porta, un petó, el dringueig dels gels de la Coca Cola, el cant dels ocells5 i, fins i tot, el gemec 

d’una finestra a la qual li falta oli pot ser música. Si li preguntes a un científic què és la música, 

possiblement et dirà que és un conjunt de sons i que aquests són vibracions de l’aire. Per tant, la 

música, des d’un punt de vista científic, és la interpretació humana d’aquestes vibracions (Muñoz, 

2020). Tant és com ho definim, la música ens envolta constantment, ens fa sentir, ens emociona i ens 

ajuda a expressar. 

Ara bé, segons alguns experts com el professor d’Estètica i de Música i Audiovisual de la Facultat de 

Ciències de la Comunicació Blanquerna Jaume Radigales (2007), els signes musicals es mouen en una 

dimensió lingüística que no té significat i és inexpressiva per se: la música ni significa ni expressa res 

per si mateixa. És cadascú de nosaltres qui li dona aquest significat segons el bagatge personal que 

portem.  

 

La historia de la música comença per la Prehistòria, seguida per totes les etapes i corrents socials que 

ha viscut la humanitat. Estem parlant de les següents etapes històriques: l’Edat Antiga amb l’Antic 

Egipte i Mesopotàmia, l’Antiga Grècia, l’Antiga Roma i la Xina Antiga; l’Edat Mitjana amb la música 

religiosa (el cant gregorià) i la profana; el Renaixement on es torna als orígens de la cultura 

grecoromana; el Barroc on s’estilitza tot allò que és ostentós mitjançant el contrast; el Classicisme 

 
5 Al anomenar aquesta frase es produeix una al·legoria amb l’obra “El Cant dels Ocells” del violoncel·lista català 
“Pau Casals”(1876-1973). 
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amb el balanç de la senzillesa i l’extravagància i també remarcant la importància de la claredat; el 

Romanticisme i el Post-Romanticisme amb la predominança dels sentiments i l’expressivitat; la música 

del S.XX amb els expressionistes, els nacionalistes, els impressionistes i els neoclàssics; i la música 

moderna i els compositors contemporanis. Com fem els humans, la natura i tot el que podem mesurar 

amb la noció del temps, la música també evoluciona i cada dia es reinventa, i analitzar l’evolució de 

les característiques musicals de cada període ens ajuda a entendre aquest art a dia d’avui. 

 

Tot seguit, m’agradaria aclarir que d’història n’hi ha molta i a molts llocs. És a dir, en aquest treball 

ens estem centrant en la història musical occidental o europea però hem de tenir present que hi ha 

moltes corrents importants i influenciadores que provenen d’altres parts del món que nosaltres no 

estem tractant. He optat per aquest enfocament per dos motius ben senzills: primerament, no és 

l’objectiu d’aquest treball esmentar totes les corrents musicals de la història de la humanitat i, per 

tant, ens hem centrat en l’occidental i, en segon lloc, aquesta història de la música em resulta més 

familiar ja que és la que tinc més propera a casa i la que m’han ensenyat a l’escola de música. 

 

En l’eix cronològic següent -que s’ha intentat fer a escala- podrem observar tot el recorregut de la 

història de la música, que va intrínsecament lligada amb la història social. Trobo que és interessant fer 

un breu incís per remarcar que en aquest treball tan sols parlarem en profunditat de la història musical 

dels últims dos segles -i, si ens esplaiem una mica més, dels últims tres segles (l’època del 

Romanticisme, la música del S.XX i la música del S.XXI)-. És impossible no caure en la conclusió que el 

que per nosaltres semblarà molt extens i, fins i tot, molt llunyà és, en realitat, un període molt i molt 

breu de la història i més aviat proper. 

 

Imatge 1: Eix cronològic de la història de la música. 

 

 



   
 

 10 

4.1.1.1 Els antecedents de les bandes sonores: la música programàtica. 

 

Parlant ja des d’una vessant més filosòfica, els humans sempre hem tingut la necessitat inexplicable 

d’expressar el que sentim, des de les primeres pintures a les coves fins a dia d’avui que fem un tweet 

per explicar a qui vulgui llegir-ho el que pensem en un precís instant. Amb la música passa el mateix: 

hi ha compositors que volen utilitzar aquest art per fer que l’oient senti, però no per obligar-lo a sentir 

el mateix que ell, sinó per deixar-li fer la seva pròpia interpretació d’aquelles notes que significaran 

blanc per uns i negre per d’altres i una gran varietat de grisos. El mateix passa amb totes les altres 

maneres d’expressar-nos. Aquella pintura que per mi pot significar ràbia i frustració potser pel meu 

amic significa esperança i tranquil·litat. Tot és interpretable i, mitjançant un tipus de música concreta 

que passarem a explicar en pocs segons, els compositors i els músics ens ajuden a sentir, a imaginar i 

a interpretar. 

 

 

El que realment podríem anomenar com l’antecedent de les bandes sonores és la música 

programàtica. Aquest estil musical té com a objectiu evocar idees i imatges al públic que l’escolta, és 

a dir, descriure per si sola una escena, un diàleg o, fins i tot, un estat d’ànim sense tenir un suport 

textual. És el tipus de música que busca transportar-te al lloc on aquesta et porti. Ara bé, tot i que 

aquest estil musical va ser inspirat per la literatura (especialment la poesia) i les obres pictòriques de 

cada època, en aquest hi mancaran paraules ja que es busca l’exploració i significat únic i personal que 

cadascú li vulgui donar a l’obra i, si es posés lletra, aquest descobriment ja s’estaria condicionant 

(EcuRed, 2020).  

 

Els orígens de la música programàtica (que en aquella època no tenia un terme concret associat) es 

troben al Renaixement musical (1400-1600) amb l’obra The Fall of the Lief de Martin Peerson6.  

 

En el següent període musical, el Barroc (1600-1750), trobem una obra mestra que no molts 

considerarien música programàtica: Les quatre estacions de Vivaldi7. La suite Water Music de Haendel8 

també n’és un exemple.  

 

 
6 Martin Peerson (1572-1651) fou un compositor, organista i virginalista anglès (La gran eniclopèdia de la música, 
2020). 
7 Antonio Lucio Vivaldi (1678-1741) fou un reconegut compositor i violinista italià impulsor de l’anomenada 
Escola Veneciana” (Ruiza M. F., Biografías y vidas, 2004). 
8  Gerog Friederich Haendel (1685-1759) fou un compositor anglès d’origen alemany i un dels màxims 
representants del Barroc musical (Ruiza M. F., Biografías y vidas, 2004). 
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Pel que fa referència al Classicisme (1750-1810), no tenim constància d’un gran repertori de música 

programàtica, a diferència d’altres períodes musicals. 

 

Ara bé, amb el Romanticisme (1810-1900), la música programàtica va fer el seu salt a la fama. Els 

compositors de l’època varen apostar per centrar-se en les emocions que podien transmetre al públic 

ara que disposaven d’una orquestra molt més complerta (l’orquestra simfònica). Així ho varen fer els 

qui són els més destacats en aquest estil musical: Berlioz9 amb la seva obra Épisode de la vie d’un 

artiste, symphonie fantastique en cinq parties (popularment coneguda com la Simfonia Fantàstica) i 

Liszt 10  amb la invenció del poema simfònic. Dins d’aquest període també s’hauria d’esmentar a 

compositors com Mussorgsky11 amb la suite Quadres d’una exposició, Saint-Saëns12 amb la Danse 

Macabre i Le Carnaval des animaux i, finalment, Richard Strauss amb nombrosos poemes simfònics. 

Strauss (1864-1949) fou un compositor alemany reconegut per les seves òperes i pels seus poemes 

simfònics, com ara Tod und Verklärung (1888), Don Joan (1888), Don Quixote (1897), Ein Heldenleben 

(1898) o la Simfonia Domèstica (1902). El mateix compositor fou un dels màxims propulsors de la 

música programàtica (Ruiza M. F., Biografías y vidas, 2004). 

 

A partir del S.XX, la música programàtica va anar evolucionant ràpidament dins del creixent món del 

cinema acabant fusionant-se així amb altres gèneres musicals per crear les bandes sonores. D'aquest 

manera va deixar de pretendre només explicar tot allò que es podia extreure de la música per passar 

a acompanyar el significat de la imatge, que ja per si sola era representativa. En aquest moment 

esdevé el naixement de les bandes sonores (EcuRed, 2020) (Ros, 2011) (Viquipèdia, 2020).  

 

 

 

  

 
9 Hector Berlioz (1803-1869) fou un compositor del romanticisme francès considerat un dels impulsors de la 
música programàtica (Ruiza M. F., Biografìas y vidas, 2004). 
10 Franz Liszt (1811-1886) fou un prodigiós pianista i compositor hongarès considerat, d’entre moltes altres 
coses, un dels impulsors de la música programàtica (Ruiza M. F., Biografías y vidas, 2004). 
11 Modest Mussorgsky (1839-1881) fou un compositor nacionalista rus que forma part de l’anomenat Grup dels 
Cinc (Ruiza M. F., Biografías y vidas, 2004). 
12 Charles Camille Saint-Saëns (1835-1921) fou un compositor i virtuós del piano francès (Ruiza M. F., Biografia 
de Charles Camille Saint-Saëns, 2004). 
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4.1.2 La imatge: un art o una ciència que revoluciona. 

 

La imatge, per una altra banda, la podríem definir com la representació visual d’objectes, pensaments, 

persones, fauna, flora i emocions. Hi ha molts recursos per a tal d’expressar a nivell material la imatge: 

escultura, pintura, dibuixos, fotografies i vídeos.  

Avui en dia les produccions cinematogràfiques ens envolten, les podem trobar a tot arreu ja que, un 

cop han estat exhibides als cinemes i teatres, passen a formar part del món de les plataformes digitals 

i de llocs web no legals als quals tota persona amb un mòbil hi té accés. D’aquí l’impacte que té aquest 

món en la societat actual. D’aquesta manera, amb la globalització i els avenços tecnològics del S.XXI, 

tothom té a l’abast quasi bé la majoria de les produccions cinematogràfiques.  

 

Ara bé, la història del món cinematogràfic és molt més breu que la de la música però, sens dubte, 

evoluciona amb més rapidesa gràcies als avenços tecnològics dels últims dos segles. La història del 

cinema -que va implícitament lligada a la de la fotografia- es pot resumir de la següent manera: l’any 

1888, el francès Louis Le Prince13 va rodar les primeres imatges en moviment (breus escenes d’una 

família al seu jardí, un home tocant l’acordió i el trànsit de Leeds) (CBS This Morning, 2015); 7 anys 

després a París, l’any 1895 els Germans Lumière14 varen rodar La sortie des ouvriers de l’usine Lumière, 

les primeres imatges en moviment exhibides en públic; l’aparició del color a les pel·lícules gràcies a 

Technicolor l’any 1929 va suposar un gran canvi però, fins al moment, excessivament costós -tot i que 

evolucionaria per resultar més pràctic a partir de l’any 1932-; i, finalment, la digitalització del cinema 

arribaria juntament amb els efectes especials també digitalitzats (Uriarte, 2020). 

 

 

 
13 Louis Le Prince (1841-1890) va ser un famós inventor, enginyer i farmacèutic francès considerat per molts 
historiadors el vertader pare de les imatges en moviment. 
14  Els Germans Lumière (Auguste i Louis Lumière) varen ser uns inventors, físics i treballadors industrials 
francesos famosos per haver creat un aparell que revolucionaria el món: el cinematògraf (Ruiza M. F., Biografías 
y vidas, 2004). 

Imatge 2: Una família al seu jardí, de Louis le Prince.    Imatge 3: La sortie des ouvriers de l’usine Lumière. 
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4.1.2.1 Les variants del setè art15 i els gèneres cinematogràfics. 

 

Les produccions cinematogràfiques més populars de l’actualitat es poden dividir, de manera genèrica, 

en dos grans grups: els curtmetratges i els llargmetratges16. Segons com presenta el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte el curtmetratge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) (Agencia Estatal 

Boletín Oficial del Estado, 2007), aquest és una pel·lícula amb una durada inferior a 60 minuts. De la 

mateixa manera, segons la RAE (Real Academia Española, 2020), el llargmetratge és una pel·lícula amb 

una durada de 60 minuts o superior. Per definició, els dos termes tenen més diferències tècniques 

però, per raons pràctiques, no hi entrarem en més detall (Paüls, 2015).  

 

Segons Jose Luís Sánchez Noriega17 i el seu llibre Històries del cine: teoria i gèneres cinematogràfics, 

fotografia i televisió, les pel·lícules s’agrupen en gèneres cinematogràfics perquè responen a un 

mateix patró o estructura. A més a més, un gènere cinematogràfic també és una guia feta a base de 

la resposta del públic: si aquest riu és una comèdia, si aquest plora es tracta d’un drama, si entreté és 

una pel·lícula d’aventures, etc. Per tant, podríem definir el gènere cinematogràfic com una llista 

tancada d’elements que classificarien i agruparien les pel·lícules segons la seva tipologia. 

 

 

Un cop contrastada una quantitat considerable d’informació (ja que no hi ha una teoria absoluta sobre 

la classificació dels gèneres, sinó que n’hi ha moltes i molt variades entre elles), els gèneres 

cinematogràfics es poden classificar de la següent manera (Xtec, 2020) (Sancho, El canvi dels gustos 

dels espectadors de cinema en els últims 25 anys a Espanya, 2016) (Reig, 2012): 

  

o CINEMA DOCUMENTAL: aquell que restitueix, mostra o percep una realitat existent.  

- Aquest gènere té com a objectiu analitzar i presentar els orígens i les conseqüències de la 

temàtica en qüestió donant veu a totes les parts involucrades en la matèria utilitzant 

dades científiques, fefaents i corroborables. 

 
15 Tenint com a precedents els altres anomenats sis arts (l’arquitectura, l’escultura, la pintura, la música, la 
literatura i la dansa), el cinema és considerat el setè art des que el dramaturg i crític de cine italià Ricciotto 
Canuto (1877-1923) ho va constatar amb el Manifiesto de la Siete Artes l’any 1911 (Lara, 2018). 
16 Des d’aquest moment, quan parlem de curtmetratges i llargmetratges també ens hi referirem com a curts i 
llargs respectivament, per raons d’abreviació, per adequar-lo més al mot que s’utilitza popularment i per tenir 
més varietat lèxica. 
17 Jose Luís Sánchez Noriega és doctor en Ciències de la Informació i professor titular de Història del Cine i de 
l’Audiovisual en el departament d’Art Contemporani de la Universitat Complutense de Madrid (Casa del libro, 
2020). 
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- Tot i no haver de tenir interferències a nivell ideològic, l’autor del documental és qui li 

dona un toc de subjectivitat. Els paràmetres que descriuen un bon documental inclouen 

informar i commoure els espectadors i, per tant, té un toc subjectiu. 

- Com a exemples trobem:    

 

o CINEMA D’ACCIÓ, D’AVENTURES I DE CIÈNCIA-FICCIÓ: aquell que es caracteritza per tenir 

personatges amb habilitats sobrehumanes que lluiten sense escrúpols per defensar els seus 

valors en espais poc quotidians per aconseguir un objectiu. 

- El protagonista és o bé un jove (majoritàriament masculí) normal que es converteix en 

heroi sense haver-ho demanat o un heroi que ha de demostrar la seva validesa. 

- Hi ha una gran abundància de baralles, robatoris, tirotejos, persecucions i explosions, on 

hi destaquen els efectes especials. 

- Com a exemples trobem:  

 

Imatge 4: Nazis Concentration Camps (1945).     Imatge 5: Michael Jackson’s This Is It (2009).        Imatge 6: The social dilema (2020). 

Imatge 7: la saga d’Indiana Jones (1985-2008).             Imatge 8: Ocean’s Eleven (2001)                     Imatge 9: la saga de Pirates of the  

                                 Caribbean (2003-2017). 
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o GÈNERE DRAMÀTIC: aquell que agrupa les pel·lícules de temàtica trista que tracten conflictes 

personals, socials, sentimentals o passionals amb una resolució realista.  

- Els temes que es tracten són l’amor, la mort, les malalties i la supervivència, d’entre altres. 

- Té l’objectiu de commoure, despertar emocions i interpel·lar a la sensibilitat i afectivitat 

dels espectadors. 

- Pel que fa referència als personatges, sempre hi trobarem un protagonista, un antagonista 

que s’oposa al protagonista i un conflicte personal entre les dues parts. 

- Pot presentar especialitzacions com el drama social, el drama romàntic, el drama històric 

i el melodrama (d’origen operístic). 

- Com a exemples trobem:  

 

o GÈNERE CÒMIC: aquell que té l’objectiu de fer riure a l’espectador. 

- Es caracteritza per la inclusió de gags, acudits o bromes tant visuals com verbals, essent 

algunes més subtils que d’altres. 

- Els protagonistes d’aquests tipus de films es veuen enfrontats a les dificultats de la vida 

quotidiana, moguts pels seus propis defectes cap a desenllaços feliços. A més a més, solen 

ser persones ingènues i inconscients de la realitat. 

- També pot presentar especialitzacions com l’humor negre, la comèdia romàntica, la 

comèdia dramàtica, la paròdia i la successió de gags. 

   Imatge 10: 100 metros (2016).        Imatge 11: Green Book (2018).               Imatge 12: The boy  

 
who harnessed the wind (2019). 
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- Com a exemples trobem:  

 

o GÈNERE WESTERN: aquell que se centra en la conquesta de l’Oest dels Estats Units d’Amèrica 

per part dels colons i la transformació d’un país que evolucionarà cap a la nació americana. 

- L’acció se centra en espais naturals com el desert, rius o praderies i en espais artificials 

que sovint solen ser l’oficina del xèrif, el banc o la taverna. 

- Els personatges masculins són o bé bandolers, xèrifs, banquers o cowboys; mentre que els 

personatges femenins són o bé mares de família, joves que seran seduïdes o cambreres. 

Els cavalls són un element indispensable per aquest gènere ja que representen el millor 

amic del cowboy, són salvatges i veloços. 

- Els protagonistes sempre lluitaran per la propietat i el poder acompanyats per la seva 

arma: la típica pistola del Far West. 

- Com a exemples trobem:  

  Imatge 13: Growns Ups (2010).               Imatge 14: Just Go With It (2011).                     Imatge 15: Señor, dame  

paciència (2017). 

Imatge 16: High Noon (1952).              Imatge 17: The Good, the Bad        Imatge 18: Django  
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o GÈNERE MUSICAL: aquell que es caracteritza per contenir un gran nombre de continguts 

musicals de cant i de ball que formen part de l’acció i complementen la narrativa d’una manera 

natural. 

- Ara bé, les parts dialogades fan de nexe entre els nombres musicals. 

- Els musicals, que són representacions teatrals i que a partir d’una època formen part 

també del món del cinema, tenen els seus orígens a l’òpera.  

- Les temàtiques dels musicals poden variar a gran escala i hi ha un ventall molt gran de 

possibilitats. 

- Com a exemples trobem:  

 

o GÈNERE FANTÀSTIC: aquell que les seves pel·lícules es distingeixen per l’allunyament de la 

realitat establerta i que passen per una zona completament diferent i sovint màgica. 

- Els personatges principals solen ser humans que, de sobte, s’immergeixen dins d’un 

univers paral·lel i no entenen ben bé on són. Al principi els costa adaptar-se però al final 

se senten com a casa en aquell nou món. 

- Aquest gènere es caracteritza per l’aparició de personatges de fantasia, mitològics o 

inventats. 

and the Ugly (1966). Unchained (2012). 

Imatge 19: West Side Story (1961).           Imatge 20: Grease (1978).          Imatge 21: Les Misérables (2012). 
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- Com a exemples trobem:  

 

o CINEMA DE TERROR: aquell la finalitat de qual és causar por i angoixa a l’espectador. 

- Com a arguments, bàsicament s’utilitzen quatre temes recurrents: els morts que no han 

mort, els monstres i criatures fantàstiques, els éssers humans pertorbats i aquelles 

persones que excedeixen els seus límits (com el científic boig). 

- Per a crear encara més tensió al públic, es juga amb els efectes especials, la creació 

d’ambients inquietants i l’ús de la música (que, cal remarcar, és crucial especialment en 

aquest gènere). 

- Com a exemples trobem:  

 

                 Imatge 22: la trilogia de The Lord      Imatge 23: la saga de Harry Potter          Imatge 24: les dues pel·lícules  

of the Rings (2001-2003). (2001-2011). de Percy Jackson (2010-2013). 

     Imatge 25: The Shining (1980).                Imatge 26: la saga de The Purgue     Imatge 27: Don’t Breathe (2016). 

(2013-2018). 
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o CINEMA D’ANIMACIÓ: aquell que es caracteritza per estar format per creacions de l’home 

com, per exemple, dibuixos animats. Una persona com a tal no pot aparèixer en una pel·lícula 

d’animació perquè l’ésser humà no forma part d’aquell món. Ara bé, sempre hi ha excepcions 

com la pel·lícula de Mary Poppins18, per exemple. 

- Tot i que les pel·lícules d’animació solen tenir uns trets infantils, també n’hi ha per a 

adults. 

- S’ha de remarcar la importància de Walt Disney en aquest camp ja que Disney va suposar 

ser als anys seixanta i setanta la representació dels films animats per excel·lència i, de fet, 

encara ho és juntament amb Pixar (que actualment és propietat de Disney). 

- Com a exemples trobem:  

 

o CINEMA BÈL·LIC: aquell que se situa en una guerra i que expressa les experiències de la 

societat i dels guerrers al llarg del conflicte. 

- Generalment, els personatges principals d’aquest tipus de films són guerrers o militars 

(depenent de l’època on ens situem), tot i que es podria donar el cas que els protagonistes 

fossin els habitants dels pobles. 

- També es pot relacionar amb facilitat aquest gènere cinematogràfic amb l’històric ja que, 

parlant d’una manera genèrica, sovint quan es fa una pel·lícula dels darrers segles, s’hi 

mostren guerres o conflictes. 

 
18 Mary Poppins fou un film estrenat l’any 1965 per Disney basat en la novel·la de Pamela Travers (Viquipèdia, 
2020). 

  Imatge 28: Despicable Me (2010).      Imatge 29: la trilogia d’Hotel Transylvania             Imatge 30: Sing (2016). 
(2012-2018). 
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- Com a exemples trobem:  

 

 

Això no obstant, realment existeixen els gèneres cinematogràfics? No totes les pel·lícules que són 

descrites com a drames segueixen tots els paràmetres establerts per a ser una producció dramàtica. 

Tampoc podem encasellar un film en un sol gènere cinematogràfic perquè, com passa 

indiscutiblement en totes les pel·lícules, aquestes estan formades per més d’un gènere. Sé que existeix 

el gènere híbrid però no em refereixo a aquest tipus d’etiqueta sinó que parlo d’un gènere que engloba 

tantes temàtiques que deixa de ser un gènere. Per aquesta regla de tres, no hi hauria d’haver-hi, 

doncs, un gènere cinematogràfic específic per a cada pel·lícula? Cada pel·lícula té uns paràmetres 

diferents així que, per què no? Aquesta resposta, des del meu punt de vista, és ben senzilla: és el més 

pràctic per a la societat. És veritat que hi ha d’haver un cert ordre per aconseguir l’organització de tots 

els films però trobo interessant aquests apartats on hi entra la ment i el raonament humà. Tot i haver-

lo creat, cal que siguem nosaltres mateixos els qui el qüestionem per a millorar-lo o, si és necessari, 

enderrocar-lo i tornar-lo a construir. 

 

 

Fins ara hem estat parlant dels gèneres cinematogràfics i, estic ben segura que tots ens hem estat 

imaginant llargmetratges com a exemples d’aquests gèneres. És més, fa dos paràgrafs he mencionat 

una mà de llargmetratges per definir el tipus de produccions cinematogràfiques. El que trobo 

imprescindible remarcar en aquestes alçades del treball és que la finalitat d’aquest és compondre una 

banda sonora per a un curtmetratge i, com que no hem utilitzat aquest terme pràcticament mai, és 

necessari començar a familiaritzar-nos-hi. Pel que fa referència als gèneres dels curtmetratges, són els 

           Imatge 31: Saving Private Ryan (1998).  Imatge 32: The Thin Red Line (1998).           Imatge 33: Dunkirk (2017). 
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mateixos que els dels llargmetratges. Ara bé, com que la durada d’un curt no és equivalent a la d’un 

llargmetratge, els autors d’aquest àmbit prefereixen optar per les característiques bàsiques. En poc 

temps han de ser capaços de transmetre un missatge a l’espectador de manera efectiva però, alhora, 

creativa i sentimental. Per tant, els gèneres dels curtmetratges són els mateixos que els dels 

llargmetratges, tot i tenir uns matisos més directes (Viquipèdia, 2020). 

 

 

 

  



   
 

 22 

4.1.3 Introducció de la música al món cinematogràfic. 

 

És indubtable que en el món audiovisual de l’actualitat hi ha una gran interdependència entre el que 

escoltem (àudio) i el que veiem (visual). Aquest vincle no ha nascut al S.XXI sinó que ja existia abans, 

però durant aquestes últimes dècades ha anat in crescendo amb una velocitat extremadament ràpida. 

La relació entre la música i la imatge respon a la voluntat d’un procés comunicatiu que tan sols és 

eficaç si hi ha una connexió viva entre aquestes. Per entendre la música necessitem la imatge i per 

desxifrar la imatge requerim suport musical, d’aquí un eslògan molt oportú que va crear Disney per 

fer publicitat de la pel·lícula titulada Fantasy l’any 1940: Escolti la imatge, vegi la música (Radigales, 

La música en el cinema, 2007). 

 

Si bé recordem el que he comentat a l’apartat 3.1.1 La música: un art o una ciència que evoluciona, la 

música no té significat i és inexpressiva per se. Ara afegeixo que, el moment en què la música es vincula 

a la imatge, la música cobra un sentit que, tot i seguir sent interpretable, guia a l’espectador 

condicionat ja per les imatges. Per exemple, en primera instància sona una peça que recorda a la 

infantesa i als jocs de quan érem nens i, sense veure cap imatge, sentim tendresa, alegria i una mica 

de nostàlgia. Ara bé, després es torna a reproduir la mateixa peça infantil i aquest cop ve acompanyada 

d’imatges com la d’un carrusel donant voltes un dia de mal temps amb la presència d’un assassí a punt 

de cometre un crim. Oi que l’espectador se sentirà diferent depenent de quina opció escollim tot i que 

la música és exactament igual en les dues històries? Doncs d’això es tracta la relació música-imatge.   

 

 

4.1.3.1 Els inicis: les pel·lícules mudes amb música. 

 

Malgrat els intents de Thomas Edison19 de crear un cinema amb so, les pel·lícules varen ser mudes 

durant uns quants anys. L’època del cinema mut va tenir una durada d’unes tres dècades (del 1900 al 

1930 aproximadament) però, tot i el seu nom, aquestes pel·lícules no eren silencioses. Ara bé, no es 

pot utilitzar el terme cinema sonor, és a dir, aquella pel·lícula que incorpora un so enregistrat 

sincronitzat amb la imatge perquè, tot i haver-hi existit algunes excepcions al llarg d’aquests tres 

dècades (projeccions a París el 1902 i a Nova York el 1923), fins el 1927 amb The Jazz Singer, no existirà. 

 
19 Thomas Alva Edison, famós per perfeccionar i patentar la bombeta elèctrica, també va ser un gran impulsor 
del món cinematogràfic havent-hi contribuït amb l’abundant aportació de nous invents com, per exemple, el 
fonògraf i el cinetoscopi (amb l’ajuda dels seus treballadors) (Ruiza M. F., 2004). 
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Per tant, quan parlem del cinema mut hem d’entendre que no hi havia acompanyament musical 

enregistrat (Parkinson, 2012). 

La projecció de les pel·lícules, però, resultava ser molt sorollosa a causa de les bobines de les cintes 

dels cinematògrafs. Segons alguns historiadors, com a solució es va posar música d’acompanyament 

a les projeccions però, cal remarcar, era per una finalitat pràctica. Així doncs utilitzaven o bé un piano 

(exactament, un Wurlitzer20), un gramòfon21, una petita banda o, en ocasions molt especials, una 

orquestra que, inicialment, interpretaven qualsevol tipus de música ja que la intenció no era reforçar 

l’acció cinematogràfica sinó silenciar els sorolls dels cinematògrafs. Ara bé, hi ha d’altres historiadors 

més contemporanis que argumenten que aquesta tesi no és del tot certa ja que la música sempre 

havia tingut un paper crucial a l’hora d’acompanyar les projeccions, que eren vistes com un element 

més dels espectacles de varietats de finals del S.XIX (com l’òpera, el teatre o la dansa). Cal remarcar 

que aquest acompanyament musical no tenia un pes interpretatiu sinó que tenia el deure de fer passar 

una bona estona al públic, era com la música d’ambient (Radigales, La música en el cinema, 2007) 

(Viquipèdia, 2020) (Yerro, El análisis de la música cinematogràfica como modelo para la propia 

creación musical en el entorno audiovisual, 2011). 

 

 

Independentment de quina tesi escollim, és necessari esmentar que més endavant, sorgeix la idea de 

musicar les pel·lícules per a tal de complementar el significat d’aquestes. Tot i això, encara no es pot 

parlar de bandes sonores com a tal ja que les obres que acompanyaven les pel·lícules no eren 

compostes explícitament per aquestes sinó que ja havien estat compostes prèviament per altres 

motius. Estic parlant del que popularment s’anomena música clàssica però que, si som rigorosos amb 

 
20 Un Wurlitzer és una mena d’orgue (precursor del sintetitzador) capaç de reproduir notes musical i ,fins i tot, 
efectes acústics variats (Radigales, La música en el cinema, 2007). 
21 Un gramòfon és un aparell que reprodueix per mitjans mecànics els sons enregistrats d’un disc (La gran 
enciclopèdia catalana, 2020). 

Imatge 34: Pianista acompanyant una projecció.             Imatge 35: Orquestra acompanyant una projecció. 
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les dates, hauríem de referir-nos-hi com a música romàntica22 ja que la majoria d’obres emprades per 

musicar les projeccions eren d’artistes romàntics. D’entre aquests compositors trobem a Beethoven23, 

Mendelssohn24 i Chopin25 (Viquipèdia, 2020).  

 

Decidim per un moment traslladar-nos als platós de les pel·lícules mudes de les tres primeres dècades 

del S.XX. En aquests hi trobarem els actors, els directors, els tècnics, els maquilladors, etc. I també hi 

trobarem una banda o un intèrpret tocant el piano o l’harmònium26. La funció d’aquests músics era 

tocar mentre els actors gravaven l’escena i, d’aquesta manera, ambientar emocionalment les escenes 

que després s’exhibirien sense el so original (Radigales, La música en el cinema, 2007). 

L’exemple perfecte per a entendre la situació que estem descrivint i per relacionar-ho amb allò que 

s’explicarà al punt 3.1.4 Les bandes sonores: la música dins les pel·lícules és la mítica pel·lícula Singin’ 

in the Rain27 (1952). L’argument d’aquesta és la vida d’un actor famós del cinema mut, el seu amic que 

treballa com a músic d’estudi, una jove aspirant a actriu amb una veu meravellosa i una altra estrella 

del cinema mut que no té una bona veu. El film es troba situat a l’any 1927 aproximadament amb el 

sorgiment de la primera pel·lícula del cinema sonor, The Jazz Singer. Amb l’aparició del cinema sonor, 

 
22 De fet, durant aquestes dates (1900-1930) hi ha la transició del Romanticisme musical cap a la música del 
segle XX (Expressionisme, Nacionalisme, Impressionisme i Neoclassicisme) així que es tracta d’un període difícil 
de definir a nivell musical. 
23 Ludwig van Beethoven (1770-1827) fou un compositor i virtuós del violí alemany considerat l’últim clàssic i el 
primer romàntic ja que va viure a cavall d’aquestes dues èpoques. També va ser l’últim gran representant de la 
Primera Escola de Viena i presentava una gran devoció cap a mestres com Johann Sebastian Bach, Wolfgang 
Amadeus Mozart i Joseph Haydn (amb qui estudiaria) (Ruiza M. F., Biografia de Ludwig van Beethoven, 2004). 
24  Felix Mendelssohn (1809-1847) fou un compositor, pianista i director d’orquestra alemany (Ruiza M. F., 
Biografia de Felix Mendelssohn, 2004). 
25 Friédéric Chopin (1810-1849) fou un compositor i pianista polonès famós per, d’entre altres coses, les seves 
aportacions en l’àmbit del piano al explorar un estil poètic que va fer del piano l’instrument romàntic per 
excel·lència (Ruiza M. F., Biografia de Frédéric Chopin, 2004). 
26 Un harmònium és un instrument de vent amb llengüetes lliures de la família de les harmòniques 
(Enciclopèdia.cat, 2020). 
27 Singin’ in the Rain és un film estrenat l’any 1952 protagonitzat per Donald O’Connor, Debbie Reynolds i Geene 
Kelly i dirigit per aquest últim i Stanley Donen (Falcó, 2020). 

 Imatge 36: Singin’ in the Rain (1952).

   

de músic d’estudi) de la pel·lícula Singin’ in the Rain interpretant la peça 
Make ‘em Laugh. 

Imatge 37: els personatges Don Lockwood i Cosmo Brown (que treballa  
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els actors de cinema mut s’han d’adaptar a aquest nou i gloriós canvi dins la indústria i alguns ho faran 

millor que d’altres, que no sabran adaptar-s’hi. A més a més, la feina del músic d’estudi també serà 

eliminada i aquests s’hauran de reinventar, tornant-se compositors de bandes sonores o de musicals. 

 

 

 

4.1.3.2 Les primeres bandes sonores de la història. 

 

L’encarregat de compondre una de les primeres bandes sonores originals de la història va ser Camille 

Saint-Saëns per la pel·lícula francesa L’assassinat du duc de Guise l’any 1908. Aquest mateix any també 

va ser Mikhail Ippolitov-Ivanov28  l’encarregat de compondre unes breus peces originals per una 

pel·lícula russa titulada Stenka Razin, situant-lo juntament amb Saint-Saëns com uns dels primers 

compositors de bandes sonores de la història (Radigales, La música en el cinema, 2007). 

 

Al 1915 el nombre de pel·lícules amb acompanyament musical original va augmentar fins a 10, amb 

nombroses aportacions del compositor nord-americà Joseph Carl Breil29, el qual va compondre 4 

d’aquestes 10 bandes sonores. La seva obra més destacada va ser la música pel film The Birth of a 

Nation (1915), la qual el va fer passar a la història com un dels pares de les bandes sonores, juntament 

amb Saint-Saëns i Ivanov30 (Viquipèdia, 2020). 

 

Tant va ser l’èxit que fins i tot els propis estudis cinematogràfics (els estudis de Warner Bros31, d’entre 

aquests) contractaven a compositors per a dissenyar bandes sonores pels seus projectes. Com a 

curiositat, quan els músics no disposaven d’una música original per tocar durant la gravació, podien 

recórrer a compilacions musicals ja escrites o disposades per una pel·lícula o ambient concret: les 

kinoteque i els cue sheets. D’un banda, les kinoteque consten de reculls de músiques adscrites a 

determinats estats anímics, ambients o situacions dramàtiques que servien per acompanyar una o 

altra pel·lícula, és a dir, no estaven escrites per una pel·lícula en concret sinó per una emoció o ambient 

particular (per exemple: escenes dramàtiques, de tensió i misteri). D’una altra banda, els cue sheets 

eren partitures ja escrites sobre melodies populars o peces de música clàssica que podien ser 

 
28 Mikhail Ippolitov-Ivanov (1859-1935) fou un compositor, director d’orquestra i professor rus influenciat per 
Rimski-Korsakov i Tchaikovsky (Ruiza M. F., Biografia de Mikhail Ippolitov-Ivanov, 2004). 
29  Joseph Carl Breil (1870-1926) fou un compositor, cantant, director d’escena i director d’orquestra nord-
americà (Viquipèdia, 2019). 
30  M’agradaria referenciar que quan s’utilitza el terme “pare de les bandes sonores” és amb la intenció 
d’expressar que aquella persona en concret va ser dels primers en crear-ne una, no que és famós tan sols per 
haver-ne composat. 
31 Warner Bros. Entertainment, Inc és un dels més grans productors de cinema i televisió del món. 
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arranjades al moment per l’intèrpret que hi hagués al plató depenent dels recursos que disposés en 

aquell moment (Wurlitzer, instruments o una orquestra) (Radigales, La música en el cinema, 2007) 

(Yerro, El análisis de la música cinematogràfica como modelo para la propia creación musical en el 

entorno audiovisual, 2011) (Cox, 2005). 

 

Com ja s’ha referenciat prèviament, al 1927 arriba el cinema sonor amb la pel·lícula The Jazz Singer i 

la música de Louis Silvers 32 , fet que significa el final del cinema mut i, per conseqüència, de 

l’acompanyament musical en directe. Tot i això, l’arribada del cinema sonor no significa la fi de les 

bandes sonores. Al contrari, aquest món és a punt de ser descobert. 

 

 

 

  

 
32 Louis Silvers (1889-1954) fou un compositor, arranjador i orquestrador de cinema nord-americà considerat el 
primer compositor per al cinema (Viquipèdia, 2020). 
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4.1.4 Les bandes sonores: la música dins les pel·lícules. 

 

Els inicis del cinema sonor (aquell que incorpora una banda fisicoquímica al suport visual i que inclou 

el conjunt de músiques, paraules i sorolls sincronitzats amb la imatge) van significar un gran avenç en 

molts àmbits.  

En l’àmbit tecnològic, per exemple, l’homogeneïtzació de les velocitats (a 24 imatges per segon) i la 

invenció d’aparells com el Vitaphone33 van possibilitar el sorgiment d’un nou i crucial període en la 

història cinematogràfica. 

Amb l’aparició del cinema sonor es van complir aquelles voluntats ja existents des de feia dècades de 

sincronitzar veus. Tot i els nombrosos esforços fallits per fer realitat aquesta meta amb infinites 

invencions poc convincents (dificultats tècniques), a la fi l’home ho va aconseguir. 

El sorgiment del sonor va ser dur per tots aquells que portaven molt de temps al negoci del cinema 

mut, especialment pels actors i les actrius. Podien mancar de formació en l’educació vocal o bé, ser 

rebutjats pel públic en ser la primera vegada que 

sentien la seva veu. Els que no es van saber adaptar a 

aquest canvi varen perdre la seva feina, de la mateixa 

manera que els músics d’estudis (aquells que 

acompanyaven als rodatges o a les projeccions en 

directe). La crisi va afectar de tal manera els estudis i 

les sales de projeccions que es van veure obligats a 

acomiadar als músics perquè, primerament, ja no 

eren d’un gran ús i, en segon lloc, sortia molt més 

rentable comprar un aparell com el Vitaphone que no pas mantenir un pianista o una orquestra 

sencera (Radigales, La música en el cinema, 2007). 

Ara bé, tot i l’avenç tecnològic, hi va haver una corrent d’artistes (d’entre ells el cèlebre Charles 

Chaplin34) que, als inicis, es negaren a acceptar aquest nou tipus de cinema. 

 

 

 

 

 
33 El Vitaphone consistia d’un sistema de rodatge amb càmeres que permetien enregistrar sons i filmar imatges 
al mateix temps (Radigales, La música en el cinema, 2007). 
34 Charles Chaplin (1889-1977) fou un director, productor i actor de cinema mut d’origen britànic, creador del 
mític personatge Charlot (Ruiza M. F., Biografías y vidas, 2004). 

 

Imatge 38: presentació del Vitaphone. 
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4.1.4.1 Definició de les bandes sonores. 

 

Segons el diccionari d’Oxford Languages, les BS35 són un conjunt de temes musicals o cançons que 

s’interpreten parcialment o totalment al llarg d’una pel·lícula acompanyant a la història. A més a més, 

la música de cine36 és aquella que es reprodueix en perfecta sincronia i li atorga significat a la projecció 

(Yerro, El análisis de la música cinematográfica como modelo para la propia creación musical en el 

entorno audiovisual, 2011) (Radigales, La música en el cinema, 2007). 

 

 

4.1.4.2 Les seves funcions. 

 

A l’hora de parlar de les finalitats de les bandes sonores s’ha d’esmentar que mai hi ha acabat d’haver 

un consens universal envers el tema. Ara bé, el que sí que és veritat des de tots els punts de vista, és 

que les BSO no es poden separar de la imatge perquè tan sols tenen sentit en relació amb la pel·lícula 

per les quals varen ser compostes. Per tant, no podem definir les funcionalitats de les BS sense pensar 

en la imatge que les acompanya (Yerro, El análisis de la música cinematográfica como modelo para la 

propia creación musical en el entorno audiovisual, 2011) (Radigales, La música en el cinema, 2007).  

 

De tots els models de classificació de les bandes sonores, jo n’he escollit un que ens servirà de guia en 

aquest treball. Tal i com també ho fa Jaume Radigales al seu llibre “La música en el cinema” (2007), la 

guia escollida es basa en les aportacions d’Aaron Copland37 i Michael Chion38. Aquest model constata 

que la música de cine ha de tenir les següents cinc funcions: crear una imatge convincent de l’època i 

el lloc; subratllar o crear estats psicològics, pensaments i intencions ocultes d’un personatge o 

situació; fer de música neutra de fons; atorgar continuïtat a l‘acció i dotar de fonament les escenes. 

En un segon pla, les BS també havien de ser pràctiques i dissimular errades de raccord39.  

 
35 A partir d’ara, també farem referencia a les bandes sonores amb les segles BS o BSO (bandes sonores originals) 
per qüestions pràctiques, tot i que, per definició no siguin exactament el mateix ja que una implica ser original 
(BSO), és a dir, expressament creada per aquell projecte, mentre que l’altra no té per què ser-ho. 
36 Emprarem el terme música de cinema com un sinònim per a bandes sonores, tot i que és necessari diferenciar 
que totes les bandes sonores són música de cinema però no totes la músiques de cinema són bandes sonores. 
La música de cinema, a més d'incloure les bandes sonores, inclou tota aquella música que acompanyava el 
cinema mut abans de la invenció de les BS, que ve lligat del naixement del cine sonor. 
37 Aaron Copland (1900-1990) fou un director d’orquestra i compositor estatunidenc de l’època del Simfonisme 
Clàssic (Ruiza M. F., Biografías y vidas, 2004).  
38 Michael Chion (1947-actualitat) és un compositor, professor universitari i escriptor francès (Viquipèdia, 2019). 
39 Segons la correcció de les proves PAU del setembre del 2011, una errada de raccord consisteix en la variació 
de qualsevol dels elements visuals que apareixen al fotograma, com ara fer desaparèixer alguna cosa, o afegir 
un element nou que en el pla anterior no hi era. 
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Per tant, es pot dir a grans trets que les funcions de la música de cine són dues: la pràctica (molt 

utilitzada en el cinema mut) i l’essencialista (típicament pròpia del cinema sonor), que va 

extremadament lligada a la música programàtica ja explicada. Malgrat tot, hem de ser conscients que 

l’estructura no pot ser mai tancada ni definitiva. 

 

D’aquesta manera, i sabent que no hi ha una fórmula màgica exacta per exposar aquest apartat, 

utilitzarem el criteri de Jaume Radigales (2007) per explicar les funcions essencialistes de les bandes 

sonores. 

 

- Primerament, hi ha la funció estructural: aquella que aporta el tempo de la història (si el temps 

passa ràpid, lent, si hi ha el·lipsis o la sensació de continuïtat o discontinuïtat). 

- En segon lloc, la funció emocional expressiva: aquella que pretén reforçar aspectes dramàtics, 

còmics o terrorífics del film recolzant-se en l’empatia de l’espectador provocada per aquesta 

relació d’interdependència de la música i la imatge. 

- En tercer lloc, destaquem la funció significativa: aquella que s’inspira en la connotació 

sentimental d’un símbol o moviment compartit amb el públic, com per exemple: l’himne d’un 

país o l’escut d’un equip esportiu.  

- En quart lloc, la funció narrativa: aquella que descriu el que passa a l’escena des de la 

continuïtat amb un llenguatge més aviat objectiu. També s’utilitza per fer salts temporals 

(flashbacks i flashforwards) fent referència a motius musicals utilitzats en una escena situada 

en un temps i espai concrets per així relacionar-la amb una altra escena que es contextualitza 

en un temps diferent però un mateix espai. 

- En cinquè lloc, trobem la funció estètica: aquella que té com a funció recrear l’ambient sonor 

de la seqüència o escena de la pel·lícula situada en un període concret en funció d’elements 

històrics, ideològics o artístics. Per exemple, una pel·lícula ambientada a la segona meitat del 

S.XVIII pot utilitzar música de Haydn o Mozart, però també poc contenir música expressament 

escrita per al film que evoqui els sons d’aquella època. 

 

Tal i com passa amb els gèneres cinematogràfics, totes aquestes funcions juntes es poden trobar 

perfectament dins d’una mateixa pel·lícula, és més, dins d’una mateixa escena. Com a conseqüència 

podem afirmar que en totes les produccions hi ha una mescla de més d’una sola funció. 

 

És important fer un breu esment a la música empàtica i la anempàtica. Aquesta classificació ve donada 

per l’efecte que té la música sobre la imatge i, per tant, té una estricta relació amb les funcions 
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essencialistes de les bandes sonores. La música empàtica és aquella que va d’acord amb el contingut 

i el caràcter narratiu de les imatges, per exemple (i per així evidenciar-ho): una escena trista anirà 

acompanyada d’una música en tonalitat menor. En canvi, la música anempàtica és aquella que va en 

desacord amb les imatges de la producció, com ara una escena trista acompanyada per melodies en 

tonalitats majors que desprenen alegria. 

Aquest recurs -si és correctament emprat- tindrà un gran poder emocional respecte a la ja anomenada 

interdependència audiovisual, ja que aquest contrast no serveix per contraposar les emocions, sinó 

que és útil per marcar els ritmes de les imatges (Radigales, La música en el cinema, 2007). 

 

Un segon recurs ens ajuda a definir el paper de la música en la imatge és el caràcter diegètic d’aquesta. 

Parlarem, doncs, de tres tipus de músiques: la diegètica, la diegètica elidida i la extradiegètica. La 

primera és aquella que forma part de l’escena i que se’n pot veure el seu origen perquè es troba en el 

camp visual. Un clar exemple és quan un personatge es posa a tocar el piano, es veuen les seves mans 

i aquesta acció pertany a l’escena que veiem. Cal remarcar que, tot i que tot sovint el resultat que 

s’acaba produint és una gravació d’estudi i no és allò que s’ha gravat en directe, aquesta música encara 

es considera diegètica. La música diegètica elidida consta de les mateixes característiques que la 

diegètica excepte que no forma part del camp visual de l’escena. Per exemplificar-ho, podem parlar 

del mateix exemple del piano però enlloc de veure com el personatge el toca, el piano se sent de fons 

pertanyent a la mateixa realitat de l’escena, és a dir, els personatges també senten el piano de fons. I 

ara bé, tenim la música extradiegètica o música incidental que, a diferència de les dues anteriors, no 

es troba dins la realitat de l’escena tot i condicionar-la. Per comprendre el concepte millor, podem 

parlar del mateix cas del piano: la mateixa peça que s’havia tocat en els altres dos exemples ara passa 

a no formar part d’allò que senten els personatges però, tot i haver estat afegida a posteriori, atorga 

essència a l’escena (Radigales, La música en el cinema, 2007) (Lucas, 2017) (Yerro, El análisis de la 

música cinematogràfica como modelo para la propia creación musiacl en el entorno audiovisual, 

2011). 

 

Tanmateix, el text pot resultar ser un altre recurs molt útil a l’hora d’expressar funcionalitats. Malgrat 

que l’ús d’aquest recurs en una banda sonora no és molt recurrent, resulta ser la manera més directa 

i pràctica de narrar el que vol expressar la música perquè les paraules descriuen en molts sentits. Tot 

i això, hem de recordar que la música amb text no es pot considerar música programàtica perquè 

aquesta, per definició, no consta de lletra. 
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I ara que s’esmenta la lletra, hem de parlar dels musicals. Els musicals i les bandes sonores, tot i el que 

pugui semblar, no són els mateixos conceptes. Com a similituds tenen que mitjançant la música 

expliquen la història. Ara bé, de diferències n’hi ha moltes més: orígens diferents (els musicals deriven 

de les òperes mentre que les bandes sonores deriven de la música programàtica), l’ús de la lletra amb 

la música (el musical està compost per lletra i música mentre que les BSO rarament empren aquest 

recurs) i la freqüència dels números musicals (que en els musicals, tot i ser un gran grapat, no són 

continus i van entrellaçats per diàlegs mentre que amb les bandes sonores l’acompanyament musical 

és constant i no té tanta importància escènica com els números musicals dels musicals). 

 

 

4.1.4.3 La història i classificació de les BSO del cinema sonor i els seus autors més rellevants. 

 

La primera gran etapa en la història de les bandes sonores ja l’hem explicada: el cinema mut (vegeu 

els punts 3.1.3.1 Els inicis: les pel·lícules mudes amb música i 3.1.3.2 Les primeres bandes sonores de 

la història). 

 

La segona gran etapa, per tant, s’inicia quan s’acaba el cinema mut i surt a la llum el cinema sonor 

amb la pel·lícula The Jazz Singer l’any 1927. Aquesta segona meitat de la història de la música al món 

cinematogràfic es divideix en les tres subetapes següents: el Simfonisme Clàssic, el Tema Principal i el 

Nou Simfonisme o Neosimfonisme. 

 

El Simfonisme Clàssic, que durarà dues dècades (1930-1950), es caracteritza pel desenvolupament de 

peces llargues de caràcter descriptiu o èpic. A més a més, es pot descriure amb tres paraules: model 

postromàntic europeu. Tal i com descriuen aquestes tres paraules, es tracta d’un període situat al 

postromanticisme musical que, bàsicament, era extremadament popular sobretot a Europa.  

Com bé s’ha esmentat al llarg del treball, la música clàssica com la de Saint-Saëns va ser la que va 

donar un origen a les bandes sonores com a tals així que, com era d’esperar, l’inici d’aquest nou tipus 

de música s’inspirarà en la música que té més influència a nivell mundial i de la qual Saint-Saëns n’és 

un dels màxims representants: la música clàssica.  

A nivell social, s’ha de recordar que durant els adveniments d’aquest període i durant el mateix es 

pateix la Primera Guerra Mundial (1914-1918) i la Segona Guerra Mundial (1939-1945). Aquest factor 

històric va desencadenar nombrosos moviments migratoris d’artistes i intel·lectuals europeus cap als 

Estats Units. Tot i que França, molt als inicis, també havia tingut la seva escassa època d’esplendor en 

el món cinematogràfic, varen ser els Estats Units d’Amèrica, més concretament Hollywood, els que 
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van començar a construir aquest món. Això va oferir, per tant, nombrosos llocs de treball a 

compositors i músics europeus exiliats que, en un futur, triomfarien a Hollywood. D’entre aquests, 

s’ha d’esmentar a Rózsa40, Tiomkin41, Waxman42, Steiner i Korngold perquè varen ser els que van fer 

possible la famosa edat d’or de Hollywood amb la seva contribució a les innovadores pel·lícules 

sonores de l’època. Més concretament, s’ha de ressaltar el nom dels dos últims: Steiner i Korngold ja 

que són considerats els màxims representants d’aquesta primera corrent a Hollywood, en part, perquè 

varen ser dels que van compondre més bandes sonores i moltes d’aquestes varen ser famoses. 

Per una banda, hi ha Max Steiner (1888-1971), que fou un compositor estatunidenc d’origen austríac 

reconegut per obres com la de King Kong (1933) i Gone With The Wind (1939). Steiner fou important 

perquè va definir les bases de la majoria dels codis i tòpics que encara perduren avui en dia en l’àmbit 

de la música de cinema amb l’ús sistemàtic que feia del leitmotiv43. Fou alumne de grans mestres com 

Johannes Brahms44, Richard Strauss i Gustav Mahler45, essent aquest últim qui més el guiaria en la 

seva trajectòria i, en ser educat a Viena (el bressol de la música clàssica i romàntica per on varen passar 

molts dels grans compositors del S.XIX i S.XX), estava dotat d’una sòlida formació musical, fet que 

l’ajudarà a incloure aquests trets cultes en les seves formacions. A més a més, una característica de 

Max Steiner és la sincronia entre música i imatge. Per exemple: si en King Kong escala l’Empire State 

Building, la música realitzarà un progressió melòdicament ascendent. 

Per una altra banda, tenim a Eric Wolfgang Korngold (1897-1957), que fou un altre compositor austríac 

el qual es va moure en els mateixos cercles que Steiner, qui va tenir com a mentor a Alexander Von 

Zemlinsky46 per recomanació de Mahler. Famós per les seves obres de música de cambra, simfònica i 

sobretot d’òperes, va fer una col·laboració amb un director que el cridarà per anar-se’n als Estats Units 

per a realitzar una adaptació de l’obra de Mendelssohn A Midsummer Night’s Dream. Un cop allí, se li 

oferirà un contracte privilegiat bàsicament per la seva popularitat a Europa al qual accepta. Korngold 

s’ha de quedar a viure als Estats Units a causa de la irrupció dels nazis a Àustria i, un cop exiliat al 

 
40 Miklós Rózsa (1907-1995) fou un director d’orquestra, musicòleg, pianista i compositor hongarès reconegut 
per haver composat, d’entre d’altres, la banda sonora de la pel·lícula Ben Hur (1959) (Viquipèdia, 2020). 
41  Dimitri Tiomkin (1894-1979) fou un director d’orquestra,  pianista, compositor i productor de cinema 
estatunidenc d’origen rus conegut per haver composat, d’entre d’altre, la banda sonora de High Noon (1952) 
(Viquipèdia, 2020). 
42 Franz Waxman (1906-1967) fou un director d’orquestra i compositor estatunidenc d’origen alemany famós 
per haver composat, d’enter d’altres, la banda sonora de Sunset Boulevard (1950) (Viquipèdida, 2020). 
43  El terme leitmotiv (motiu conductor) és alemany i designa una petita cèl·lula rítmica i melòdica que va 
associada a un significat concret (un objecte, un personatge) o abstracte (una emoció, un sentiment, una 
situació) (Radigales, La música en el cinema, 2007). 
44  Johannes Brahms (1833-1897) fou un compositor alemany romàntic considerat un músic més aviat 
conservador per la seva continuació de la tradició clàssica en la música (Ruiza M. F., Biografías y vidas, 2004). 
45 Gustav Mahler (1860-1911) fou un compositor i director d’orquestra austríac considerat un dels més grans i 
originals simfonistes de la història (Ruiza M. F., Biografías y vidas, 2004) 
46 Alexander von Zemlinsky (1871-1942) fou un compositor i director d’orquestra austríac (Ruiza M. F., Biografías 
y vidas, 2004). 
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continent americà, compon la banda sonora per The Adventures of Robin Hood (1938), treball que li 

suposarà el segon Oscar. Korngold es caracteritza per fomentar la profunditat emocional de tots els 

personatges i crear bandes sonores més líriques, segurament a causa de les seves arrels operístiques 

(Yerro, El análisis de la música cinematogràfica como modelo para la propia creación musiacl en el 

entorno audiovisual, 2011) (El origen de las bandas sonoras en el cine, 2017) (Viquipèdia, 2020) 

(Viquipèdia, 2020). 

El Tema Principal és el terme utilitzat per descriure aquesta segona subetapa de la història de les 

bandes sonores que dura dues dècades més (1951-1971). Aquesta es caracteritza per tenir un tema o 

motiu principal que es repeteix al llarg de la pel·lícula. A més a més, en aquesta època s’implanta la 

televisió a les cases, que pren terreny al cinema. A nord Amèrica es comencen a popularitzar estils 

musicals com el Jazz i el Rock&Roll amb artistes com Frank Sinatra, Louis Amstrong i Elvis Presley, tret 

característic que es veurà present en les produccions cinematogràfiques de l’època. Un grup ben 

popular anomenat The Beatles salta a la fama durant aquest període, fet que fa que tota la indústria 

es decanti per comercialitzar les bandes sonores de les seves pel·lícules. Com argument a favor, a 

meitats dels anys 50 el públic comença a tenir més en compte les bandes sonores, canvi de mentalitat 

que farà que els estudis animin als seus compositors a crear temes comercials per així poder-les editar 

i vendre-les en discs. D’entre aquests temes hi trobem Moon River de Jonnhy Mercer i Henry Mancini 

per la pel·lícula Breakfast at Tiffany’s l’any 1961.  

Imatge 39: Max Steiner.     Imatge 40: Erich Wolfgang Korngold. 
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En aquest segon període s’ha de parlar del veterà Alfred Newman 47 , de David Raksin48  i Elmer 

Bernstein49, de les noves figures John Barry50, Ennio Morricone51 i Henry Macini52 i, fent una menció 

especial, de Bernard Herrmann. 

Herrmann (1911-1975) es va formar a la prestigiosa escola de música Juilliard a Nova York, on també 

va treballar com a compositor a la ràdio CBS amb Orson Welles, amb qui s’iniciarà al món 

cinematogràfic al 1941 amb Citizen Kane. Herrmann és considerat un dels personatges més influents 

del món de les bandes sonores a causa del nou plantejament que va fer respecte la música de cinema, 

un plantejament que encara ara s’utilitza com a punt de referència. D’entre les seves obres hi trobem 

la BSO de Vertigo (1958), North by Northwest (1959), Psicosis (1960), Obsession (1976), Taxi Driver 

(1976), Journey to the Center of the Eart (1959) i Mysterious Island (1961). Algunes d’aquestes (North 

by Northwest, Vertigo, Psicosis i Obsession) les va compondre treballant juntament amb el director 

Alfred Hitchcock53, amb qui varen mantenir una pròxima relació professional. En aquest cas Hitchcock 

tenia molt clar qui volia que fos l’encarregat de musicar les seves pel·lícules, situació que evidencia la 

vital importància que donen els directors als compositors ja que la música dels seus films també 

descriu el seu estil cinematogràfic (Yerro, El análisis de la música cinematogràfica como modelo para 

la propia creación musiacl en el entorno audiovisual, 2011) (El origen de las bandas sonoras en el cine, 

2017) (Viquipèdia, 2020) (Viquipèdia, 2020) (Lahoz, 2018). 

 
47 Alfred Newman (1900-1970) fou un compositor, director d’orquestra i actor estatunidenc conegut per haver 
compost la banda sonora de la pel·lícula Camelot (1967) (Viquipèdia, 2020). 
48 David Raksin (1912-2004) fou un compositor estatunidenc destacable per la banda sonora de la pel·lícula Laura 
(1944) (Viquipèdia, 2020). 
49 Elmer Bernstein (1922-2004) fou un compositor, director d’orquestra, actor, ballarí i pintor estatunidenc 
famós per la banda sonora de To Kill a Mockingbird (1962) (Viquipèdia, 2020). 
50 John Barry (1933-2011) fou un compositor i director d’orquestra mundialment reconegut per la banda sonora 
d’algunes de les pel·lícules de la saga de James Bond (1962-2015) (Viquipèdia, 2020). 
51 Ennio Morricone (1928-2020) fou un compositor, director d’orquestra i pianista italià famós per la banda 
sonora de The good, the bad and the ugly (1966) i Cinema Paradiso (1988) (Viquipèdia, 2020). 
52 Henry Macini (1924-1994) fou un compositor, director d’orquestra i músic de jazz conegut per compondre The 
Pink Panther Theme (1963) i Moon River (1960) (Viquipèdia, 2020). 
53 Alfred Hitchcock (1899-1980) fou un director de cinema d’origen anglès, pioner en el gènere del thriller i 
anomenat “l’amo del suspens” (Ruiza M. F., Biografías y vidas, 2004). 

         Imatge 41: Bernard Herrmann.    Imatge 42: Bernard Herrmann i Alfred Hitchcock. 
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I finalment, com a tercera subetapa tenim el Nou Simfonisme o Neosimfonisme, que s’inicia l’any 1972 

i encara es troba present a l’actualitat. Aquest període es caracteritza, tal com indica el seu nom, pel 

retorn del Simfonisme Clàssic ara bé, amb variacions. En aquesta subetapa es veuran compositors de 

molts tipus: els que són partidaris de les grans orquestres simfòniques i, per tant, tenen un estil més 

clàssic; els que fan una barreja d’allò clàssic amb les noves tecnologies de l’època (els sintetitzadors, 

molt populars als anys 80); i els que opten per un caire més comercial. La barreja d’aquests tres estils 

es veu molt present fins a dia d’avui, que les tecnologies ens han permès millorar-ho. Per tant, aquesta 

mescla d’estils és el tret més característic del Neosimfonisme. 

Com a referents tenim a Jerry Goldsmith54, John Williams (de qui parlarem més endavant), Vangelis55, 

Randy Newman56, Howard Shore57, Danny Elfman58, James Horner59, Hans Zimmer60 i, a nivell nacional, 

com a compositor destacat espanyol tenim a Alberto Iglesias61. 

Tot i saber que tots els compositors anteriorment citats són els millors dels millors, n’hi ha un que els 

supera per excel·lència: John Williams (1932-Actualitat). Williams és un compositor, pianista i director 

d’orquestra que, inspirat per autors com Richard Wagner, Max Steiner i Eric Wolfgang Kornold, ha 

esdevingut un dels compositors de bandes sonores més aclamats de la història del món 

cinematogràfic.  

Va cursar els estudis a cavall de Los Angeles i Nova York a la Juilliard School i va iniciar la seva carrera 

professional com a pianista de jazz en clubs i estudis de Nova York i enregistrant les parts de piano de 

bandes sonores d’altres compositors com per exemple Herny Mancini. En acabar els seus estudis a 

Juilliard, va traslladar-se a Los Angeles un altre cop per a treballar com a orquestrador colze a colze 

amb compositors com els ja anomenats Herrmann, Rózsa, Waxman, Alfred Newman, Jerry Goldsmith 

i Elmer Bernstein. Abans de compondre per a pel·lícules, havia compost per a la televisió però va ser 

al món del cinema on va obtenir el reconeixement i respecte que posseeix avui en dia.  

 
54 Jerry Goldsmith (1929-2004) fou un compositor i director d’orquestra reconegut per la banda sonora de 
Rambo (1982-2019), Gremlins (1984) i Mulan (1998) (Viquipèdia, 2020). 
55 Vangelis (1943-Actualitat) és un compositor i músic grec famós per la banda sonora de Chariots of Fire (1981) 
i Blade Runner (1982) (Viquipèdia, 2020). 
56 Randy Newman (1943-Actualitat) és un compositor, director d’orquestra i cantautor famós per compondre la 
banda sonora de Toy Story (1995-2019), Monsters, Inc (2001) i Cars (2006-2017) (Viquipèdia, 2020). 
57 Howard Shore (1946-Actualitat) és un compositor, director d’orquestra i saxofonista conegut per la banda 
sonora de The Lord of the Rings (2001-2003) (Viquipèdia, 2020). 
58 Danny Elfman (1953-Actualitat) és un compositor, actor i músic estatunidenc famós per la banda sonora de 
Edward Scissorhands (1990), Beetlejuice (1988), The Nightmare Before Christmas (1993) i Batman de Tim Burton 
(1989) (Viquipèdia, 2020). 
59 James Horner (1953-2015) fou un compositor, director d’orquestra i orquestrador de conegut per compondre 
la banda sonora Titanic (1997), Apol·lo 13 (1995), Avatar (2009) i Braveheart (1995) (Viquipèdia, 2020). 
60 Hans Zimmer (1957-Actualitat) és un compositor, músic i productor discogràfic d’origen alemany de renom 
famós per compondre les bandes sonores de Gladiator (1999), The Lion King (1994), Rain Man (1988), Interstellar 
(2014) i Pirates of the Caribbean (2003-2017), d’entre altres (Viquipèdia, 2020). 
61 Alberto Iglesias (1955-Actualitat) és un compositor espanyol conegut per la banda sonora de “La ardilla roja” 
(1993), Lucía y el Sexo (2001) i También la lluvia (2010) (Viquipèdia, 2020). 
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Va començar a destacar l’any 1967 amb la seva primera nominació a un Oscar però no va ser fins al 

1971 que va rebre el seu primer Oscar per la pel·lícula Fiddler on the Roof. L’any 1975 el seu nom, 

juntament amb el d’Steven Spielberg62, va ser reconegut mundialment gràcies a la pel·lícula Jaws. A 

partir d’aquest projecte, Spielberg va confiar en Williams per musicar gran part de les seves pel·lícules 

(i parlarem, per tant, d’una relació professional com la de Herrmann i Hitchcock). A més a més, 

Spielberg va recomanar a Williams a un altre director de renom de l’època anomenat George Lucas63 

perquè li posés música a la primera pel·lícula de la que seria la llarga i exitosa saga d’Star Wars l’any 

1977. Amb aquests dos exitosos projectes, la carrera de John Williams va créixer amb una rapidesa i 

una força extraordinària i el geni no parava de compondre obres d’art per les quals va ser guardonat i 

nominat en nombroses ocasions, acumulant a dia d’avui un total de 189 premis i 338 nominacions 

(IMDb, 2020). Entre aquestes obres és necessari esmentar les següents, sumant-les a les que ja hem 

anomenat prèviament: la saga sencera d’Star Wars (1977-2019), Superman (1978), E.T. the Extra-

Terrestrial (1982), la saga d’Indiana Jones (1985-2008), Empire of the Sun (1987), Jurassic Park (1993), 

Schindler’s List (1993), Saving Private Ryan (1998), la saga de Harry Potter (2001-2011) i Memoirs of a 

Geisha (2005) (Viquipèdia, 2020). Gran part d’aquestes les va fer amb el seu amic i company de feina 

en nombroses ocasions Steven Spielberg. Amb els projectes que varen dur a terme junts, Williams va 

ser capaç de solucionar la llavors recent crisi que patia el món de la música de cine a causa de l’aparició 

de la televisió i ho va fer mitjançant un estil més aviat clàssic que influenciaria a molt altres en un 

futur. 

L’estil de Williams es caracteritza per les grans orquestracions, per seguir el model de composició de 

Steiner i Korngold i per l’ús del leitmotiv, com per exemple The Imperial March per Darth Vader. 

Segons aquestes característiques se’l pot descriure com un compositor neoromàntic ja que és 

influenciat, entre d’altres, pel compositor del romanticisme alemany Richard Wagner. 

A més a més, tot i ser compositor de bandes sonores, mai ha arraconat la música clàssica més pura (si 

se’m permet l’expressió) ja que ha seguit component moltes peces, concerts i música de cambra i mai 

ha deixat de banda l’ofici de director d’orquestra (Viquipèdia, 2020) (Viquipèdia, 2020) (Viquipèdia, 

2020) (Editors, 2020) (IMDb, 2020) (JohnWilliams.org, 2020). 

 
62 Steven Spielberg (1947-Actualitat) és un director, productor i guionista cinematogràfic considerat un dels 
millors directors de cinema de la història gràcies a pel·lícules com Jaws (1975), E.T. the Extra-Terrestial (1982), 
Schindler’s List (1993) i Jurassic Park (1993) (Ruiza M. F., Biografías y vidas, 2004). 
63 George Lucas (1944-Actualitat) és un guionista, productor i director cinematogràfic altament reconegut per 
dirigir la saga de pel·lícules d’Star Wars (1977-2019) (Ruiza M. F., Biografías y vidas, 2004). 
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Després d’haver repassat la història de les bandes sonores, hem d’apuntar un fet ben clar: tots els 

compositors dels quals hem parlat són homes. Ni tan sols hem anomenat una compositora i no és pel 

fet que haguem obviat les dones a l’hora de fer la recerca, sinó que no hem vist cap nom femení en 

totes les fonts que hem utilitzat. És ben cert que la societat durant molts i molts segles (i encara 

continua essent així) ha estat masclista i ha tingut una gran tendència a deixar enrere a moltes dones 

qualificades per raons de discriminació de gènere. Tot i això, i ara parlant de la música clàssica, sempre 

hi ha excepcions com algunes compositores relacionades amb famílies riques i que, per sorpresa de 

molts, van poder exercir de compositores, per exemple Clara Schumann 64  (dona de Robert 

Schumann65) o Fanny Mendelssohn66. De fet, havent fet una recerca exhaustiva ja que no existeix cap 

enciclopèdia o pàgina web que estudiï aquest camp en la seva totalitat, tan sols existeixen cinquanta-

vuit compositores “reals”, és a dir, que estan registrades i cobren els drets d’autors. D’aquestes 

cinquanta-vuit  en ressalten vuit en concret: Rachel Portman67, Anne Dudley68, Wendy Carlos69, Angela 

 
64 Clara Schumann (1819-1896) fou una pianista prodigi i compositora alemanya del Romanticisme (Ruiza M. F., 
Biografías y vidas, 2004). 
65 Robert Schumann (1810-1856) fou un compositor romàntic alemany (Ruiza M. F., Biografías y vidas, 2004). 
66 Fanny Mendelssohn (1805-1847) fou una compositora romàntica alemanya germana del també compositor 
Felix Mendelssohn (Viquipèdia, 2020). 
67 Rachel Portman (1960-Actualitat) és una compositora anglesa del Neosimfonisme famosa per bandes sonores 
com la de Mona Lisa Smile (2003), Bessie (2015), Emma (1996) i Chocolat (2000) (Portman, 2020). 
68 Anne Dudley (1956-Actualitat) és una arranjadora i compositora neosimfònica famosa per la música de Full 
Monty (1997), American History X (1998) i l’arranjament del musical Les Misérables per a la pel·lícula (2012) 
(Dudley, 2020). 
69 Wendy Carlos (1939-Actualitat) és una compositora de bandes sonores famosa per compondre la BSO de The 
Shining (1980), pel seu important paper envers la música electrònica i per popularitzar l’ús del sintetitzador com 
alternativa a les orquestres (Carlos, 2020). 

                               Imatge 43: John Williams.    Imatge 44: John Williams i Steven Spielberg. 
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Morley70, Lolita Ritmanis71 i Eva Gancedo72. La presència de les dones en aquest món s’inicia a la 

dècada dels cinquanta en els àmbits dels llargmetratges, curtmetratges, televisius, dels documentals 

i, fins i tot, dels vídeojocs i, tot i ser ben poc coneguda, fou molt important en la indústria. Moltes 

d’aquestes dones (com per exemple Angela Morley) varen treballar amb compositors com John 

Williams i músics com Itzhak Perlman 73  i Yo Yo Ma 74 , fent arranjaments i component peces 

explícitament per aquests (Gómez, 2017) (G.C., 2018) (Hernández, 2017) (Martínez, 2009) (Radke, 

Angela Morley, 2008).  

 

 

 

  

 
70 Angela Morley (1924-2009) fou una compositora, arranjadora i directora d’orquestra anglesa que, a més a 
més de dirigir l’orquestra de la BBC Radio, va compondre bandes sonores per a sèries com Dallas (1978-1991) i 
Dinasty (1981-1989) i va ajudar a John Williams a arranjar la música d’Star Wars (1977), Superman (1978), The 
Empire Strikes Back (1980), E.T. The Extra-Terrestrial (1982), Home Alone (1990) i Schindler’s List (1993), com 
també va treballar amb els Germans Sherman (Radke, Angela Morley Official Web Site, 2008) (Viquipèdia, 2020). 
71 Lolita Ritmanis (1962-Actualitat) és una compositora estatunidenca coneguda per les composicions de bandes 
sonores per un gran nombre de pel·lícules d’animació de superherois, com per exemple Batman Beyond (1999-
2001) (Ritmanis, 2020). 
72 Eva Gancedo (1958-Actualitat) és una compositora de bandes sonores espanyola reconeguda per la música de 
la pel·lícules Lágrimas Negras (1998) i La Buena Estrella (1997) (Gurska, 2020) (Mundo BSO, 2020). 
73 Itzhak Perlman (1945-Actualitat) és un dels violinistes més famosos de la història que, a més de l’extens 
repertori de música clàssica que és capaç d’interpretar, ha estat un gran difusor del jazz i la música klezmer 
(Valeva, 2020). 
74 Yo Yo Ma (1955-Actualitat) és un dels violoncel·listes més famosos de la història cèlebre per ser un nen prodigi 
(Ma, 2019). 

Imatge 45: Rachel Portman.  Imatge 46: Anne Dudley.  Imatge 47: Angela Morley. 
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4.1.4.4 El leitmotiv i Wagner. 

 
Al llarg de la part teòrica hem utilitzat el terme leitmotiv en nombrosos apartats. Abans d’endinsar-

nos en el procés de creació d’una banda sonora és necessari explicar què és aquest recurs musical i el 

compositor al qual va directament lligat: Richard Wagner. 

 

El terme leitmotiv (que en alemany vol dir motiu conductor) s’utilitza per designar una petita cèl·lula 

rítmica i melòdica que va associada a un significat concret (un personatge o objecte) o abstracte (un 

sentiment, emoció o situació). Es caracteritza per la seva curta durada i té el seu origen en la música 

clàssica i l’òpera (Radigales, La música en el cinema, 2007).  

 

Tot i el vincle instantani que se li atribueix a Richard Wagner amb el leitmotiv, no va ser aquest el 

creador del terme. El primer ús d’aquest terme li va ser atorgat a Carl Maria von Weber75 l’any 1871, 

dècades després de la seva defunció. Tot i això, el compositor francès Hector Berlioz fou qui va 

popularitzar el recurs del leitmotiv, tot i que ell emprava el terme idée fixe (Viquipèdia, 2020) (Randel, 

Diccionario Harvard de Música, 1944). Va ser anys més tard quan Richard Wagner va sistematitzar 

aquest recurs i el va exprimir fins a reinventar-lo.  

El gran desenvolupament del leitmotiv, per tant, se li atribueix a Wagner (1813-1883), qui precisava 

un leitmotiv per cada personatge, objecte, sentiment i situació en les seves òperes. També emprava 

aquest recurs per anunciar a través de la música l’arribada o el record d’aquell personatge, objecte, 

sentiment o situació. Aquestes indirectes tan elaborades i específiques són molt difícils d’entendre 

però Wagner va ser capaç de crear una mena d’ecosistema propi on hi tinguessin cabuda totes les 

seves creacions a nivell operístic i, d’aquesta manera, tots els seus leitmotivs que acabaven repetint-

se en les seves òperes. Per exemple, si troba que un leitmotiv és perfectament adequat per la tristesa, 

aquest motiu l’emprarà en altres produccions seves per expressar tristor. Em refereixo a que no crea 

un sistema de leitmotivs propis per cada òpera, sinó que aquest sistema és acumulatiu i es va 

construint al llarg de la seva vida.  

A més a més, Wagner jugava amb els leitmotivs fent combinacions entre aquests. Per exemple, tenia 

un hauptmotiv76 creat per un personatge (posarem l’exemple del personatge de Tristan, que pertany 

a una de les seves òperes titulada Tristan und Isolde) i un altre hauptmotiv per un sentiment (l’alegria, 

 
75 Carl Maria von Weber (1786-1826) fou un compositor, pianista i director d’orquestra alemany pertanyent a la 
primera generació romàntica de músics alemanys, juntament amb Schubert i Beethoven (Ruiza M. F., Biografías 
y vidas, 2004). 
76 Un hauptmotiv és un sinònim per leitmotiv i aquest era el terme preferit per Wagner a l’hora de parlar de 
motius conductors (Randel, Diccionario Harvard de Música, 1944). 
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en aquest cas). Quan Tristan apareixia alegre, Wagner fusionava aquests dos leitmotivs o hauptmotivs 

i en creava un de nou que descriuria el personatge de Tristan alegre. 

El compositor romàntic alemany tenia una visió de la música contraposada a d’altres compositors del 

mateix període i de la mateixa nacionalitat, com ara Brahms. Wagner apostava per una filosofia que 

expliqués la seva dramatúrgia, l’anomenada l’obra d’art total (gesamtkunstwerk en alemany) que 

consistia en el domini absolut de tots els elements o sectors d’una obra (HiSoUR Arte Cultura Historia, 

2020) (Dialnet, 2020). Per tant i resumidament, Wagner s’ocupava de la música (composició, 

instrumentació -fent un esment a la tuba wagneriana- i direcció), escrivia el llibret, s’ocupava de la 

direcció teatral de l’òpera, també s’encarregava dels espais (el tipus de teatres, inclús tenia l’obsessió 

de crear un teatre amb una acústica que s’adeqüés a la seva visió, el que va acabar essent el teatre de 

Bayreuth), etc (Odalys Galeria de Arte & Casa de Subastas, 2013).  

 

 

  

Imatge 48: Richard Wagner.  Imatge 49: la tuba wagneriana. Imatge 50: el teatre de Bayreuth. 
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4.1.5 El procés de creació d’una banda sonora. 
 

Com crear una banda sonora per qualsevol tipus de producció requereix planificació, temps i 

comunicació. A continuació parlarem de les diferents etapes a les quals s’enfronta un compositor des 

que rep l’encàrrec fins que la producció es finalitza. És essencial esmentar que, com passa amb tots 

els projectes creatius, no existeix un mètode únic i hem de tenir en compte moltes variables diferents, 

i que, gràcies als grans avenços tecnològics de les últimes dècades, els mètodes de creació, 

preproducció, producció i postproducció s’han vist constantment modificats per excel·lir. 

 

 

Tot i que no és el cas d’aquest treball en concret perquè he estat jo qui he tingut la iniciativa de 

compondre la banda sonora del curtmetratge en qüestió, el primer pas essencial és l’elecció del 

compositor. Podem trobar tres scenarios possibles: un compositor reconegut, un compositor 

recomanat i un càsting de compositors.  

Amb compositors de prestigi, l’elecció pot arribar a ser un procés ben fàcil ja que solen tenir relacions 

prèvies establertes amb certs directors del sector, com és el cas de Bernard Hermann amb Alfred 

Hitchcok o John Williams amb Steven Spielberg -dels qual ja hem parlat anteriorment-. Arran 

d’aquestes relacions de confiança professional -i sovint personal- entre compositor i director, aquests 

ja es coneixen els estils i mètodes de treballs i l’elecció resulta concreta i fàcil. 

També es pot donar el cas que alguna persona de l’equip de la producció en concret recomani a un 

compositor o es tria algú en concret pels seus treballs anteriors -tot i que això comporti 

l’encasellament de compositors en certs gèneres cinematogràfics-. 

Si aquestes dues opcions no són viables o simplement s’opta per oferir una oportunitat a altres 

compositors, es recorre a la tercera opció: el càsting de compositors. Els productors demanen als 

aspirants que componguin una demo pel projecte (que pot ser una composició nova o anterior que 

s’adapti bé al nou projecte) i l’escollida pels productors i el director serà l’adequada per la producció 

(Yerro, El análisis de la música cinematogràfica como modelo para la propia creación musical en el 

entorno audiovisual, 2011) (Radigales, La música en el cinema, 2007).  

A banda d’això, és molt important establir una bona relació professional entre el compositor i el 

director i productors. En el món audiovisual hi predomina el treball en equip per l’abundància de 

sectors que arriba a abastar. A diferència d’un compositor de música, els compositors de bandes 

sonores han de ser conscients que la seva feina tan sols té sentit si contribueix a que el producte final 

funcioni i, per a que ho faci, l’adaptació i les relacions socials són essencials. El director és quasi sempre 

qui aconsella el compositor, tot i que a vegades és el compositor qui guia el director (Yerro, El análisis 
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de la música cinematogràfica como modelo para la propia creación musical en el entorno audiovisual, 

2011). 

A més a més, no es contracta a un compositor sol. Els compositors, i sobretot els de renom, tenen 

equips que els faciliten la feina ja que rarament fan tota la feina ells o elles. La seva labor és la de crear 

la idea general de la música, el que podríem englobar com la part important o essencial de la banda 

sonora. Els treballadors dels compositors, en canvi, fan el que podríem nomenar com la feina bruta: 

harmonitzen, componen parts de la banda sonora on aquesta no té un gran pes sobre la imatge i 

acaben de perfilar alguns detalls. De fet, componen aproximadament un 90% de la música de la banda 

sonora que ambienta la pel·lícula però no és de vital importància. Aquests compositors s’anomenen 

ghostwriters perquè, tal i com diu la paraula, són compositors fantasma (Radigales, La música en el 

cinema, 2007) (Altozano, Las bandas sonoras modernas y cómo lo hacen, 2017).  

 

 

A continuació parlarem dels mètodes de composició. Una banda sonora es pot plantejar de moltes 

maneres i es pot compondre en diferents tempos. És a dir, es pot compondre abans de gravar-se la 

pel·lícula, durant la gravació, després d’aquesta o completament per separat.  

Quan la banda sonora es compon i es grava abans de la producció de les imatges del projecte, el 

compositor no té cap suport visual del resultat final i, per tant, pren ell mateix el rol de guia en la 

producció. En aquestes situacions és el director qui s’ha de guiar del material musical que ja hi ha 

estipulat, tot i haver estat present en tot el procés de composició previ. És necessari esmentar però, 

que el director té tot el poder en la producció per prendre decisions de tot tipus, és a dir, si vol tallar 

quatre pentagrames de la banda sonora, pot. Ara bé, i això ja depèn de la relació director-compositor, 

és qüestió de respecte i reconeixement no fer aquest moviment sense abans haver-ho acordat amb el 

creador de la música. 

Un altre scenario possible seria la composició de la banda sonora en el mateix moment en què es grava 

la pel·lícula. Aquesta possibilitat priva al compositor de compondre buscant un resultat més global i, 

de la mateixa manera, l’obliga a anar escena per escena. Sense entrar en avantatges i desavantatges 

d’aquest mètode, el compositor ha de ser molt receptiu i tenir la capacitat d’improvisar sobre la 

producció del projecte en directe. Tot i això, a diferència de l’altre mètode anteriorment explicat, en 

aquest cas el compositor podria tenir algun suport visual de la producció -tot i que aquest fos molt 

precari-, i això podria facilitar el procés de creació de la música. 
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En una tercera hipotètica situació parlaríem d’un altre mètode de composició: el compondre la banda 

sonora després que tota la producció visual ja estigui gravada. En aquest cas, el compositor posseeix 

més recursos visuals ja que obté una versió prematura de la pel·lícula amb diàlegs i efectes de so 

inclosos. Com que el projecte està acabat, pot mirar-lo des d’un punt de vista més global i centrar-se 

més en l’evolució total del film. Possiblement amb aquest tercer mètode, la relació compositor-

director no és tan extremadament essencial perquè el compositor ja té un suport visual vitalment 

important que també li ofereix moltes possibilitats a nivell de la comprensió del projecte. Tot i això i 

com ja hem esmentat abans, la relació entre el director i el compositor és d’extrema importància i 

sempre s’haurà de trobar present.  

 

I finalment, el quart mètode de composició -i també el menys utilitzat per qüestions pràctiques i 

comunicatives- és el de compondre completament per separat a la producció. El director grava una 

sèrie de materials a nivell visual i el compositor compon i grava una banda sonora segons ell creu 

necessari. Les complicacions d’aquest mètode es troben quan s’han d’unir aquestes dues versions del 

que hauria de ser una mateixa producció i, per tant, el repte es troba purament en la postproducció 

(Yerro, El análisis de la música cinematogràfica como modelo para la propia creación musical en el 

entorno audiovisual, 2011) (Radigales, La música en el cinema, 2007) (SacroForest, Cómo se crea una 

banda sonora (y por qué se parecen a Messi) #SACROBLOG, 2019) (CEUMEDIA, ¿Cómo se compone 

una banda sonora?, 2013). 

 

Una opció alternativa o un recurs que es pot utilitzar a l’hora de compondre una banda sonora és el 

de les inserted songs. Aquest consta d’utilitzar cançons ja compostes per inserir-les a la BS. Un bon 

exemple d’aquest recurs és la banda sonora de la pel·lícula Guardians of the Galaxy (2014), la qual té 

cançons com Hooked on a Feeling de Blue Swede, I Want you Back de The Jackson 5 i Ain’t No 

Mountain High Enough de Marvin Gaye i Tammi Terrell. 

 

A més a més, a l’hora de compondre, és essencial que el compositor es faci el següent seguit de 

preguntes (Radigales, La música en el cinema, 2007): 

Imatge 51: Rachel Portman component amb suport visual.             Imatge 52: Hans Zimmer component amb suport visual. 
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1. ON hi ha d’haver música? 

2. QUINA ha de ser la quantitat (en funció del temps disponible)? 

3. COM ha de ser aquesta música (pel que fa a estil i procedència)? 

4. PER QUÈ hi ha d’haver música? 

5. QUAN ha de destacar (segons el desenvolupament estructural de l’escena)? 

Aquestes preguntes i més qüestions com el tipus d’instrumentació o l’estètica i el caràcter del film es 

resolen en una reunió anomenada spotting session, que es produeix a l’inici del projecte i en la qual 

hi participen el compositor, el director, el productor, el music director (l’assistent del compositor) i el 

muntador (personatge que serà d’extrema importància en un futur) (Panadero, 2019) (Yerro, El 

análisis de la música cinematogràfica como modelo para la propia creación musical en el entorno 

audiovisual, 2011). 

 

 

Un cop la banda sonora està escrita, el paper de l’orquestrador entra en joc. Tot i que els compositors 

ja deixen anotacions en els sketches referents a la sonoritat que esperen d’aquestes77, la feina de 

l’orquestrador és la de passar les partitures inicials dels compositors a les definitives, afegint-hi 

anotacions pròpies de cara a la sonoritat del producte final que no haurien de ser d’essencial 

importància però que, a la vegada, marcaran alguna diferència. Les partitures inicials solen estar 

compostes per un total de vuit pentagrames més o menys -tot depèn del compositor- i les partitures 

definitives (que són les que rebrà l’orquestra o la formació que les gravarà) constaran d’unes vint-i-

cint, aproximadament. És necessari dir que aquestes xifres són orientatives. Tanmateix, en l’actualitat 

els compositors fan un gran ús de la tecnologia per fer els sketches, de tal manera que els 

orquestradors tenen la feina relativament més fàcil perquè treballen amb programes digitals com 

Finale i Sibelius, no com abans que ho havien d’escriure a mà.  

Un cop l’orquestrador ha acabat la seva feina, els copistes s’encarregaran de donar-li formalitat a la 

partitura final i adaptar-la per al director i per a tots els altres instruments que hauran de ser gravats. 

 

 

Tot seguit es produeix el procés d’enregistrament. Podem diferenciar dos tipus de gravació segons la 

instrumentació de la banda sonora: la artificial o tecnològica i la real.  

 
77  Com a curiositat, alguns compositors que elaboraven sketches molt detallats eren John Williams i Jerry 
Goldsmith. 
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La primera (la artificial o tecnològica) és ben simple d’explicar i, de fet, és també la més ràpida, barata 

i pràctica de dur a terme. Consisteix d’enregistrar la partitura en arxius MIDI78 mitjançant samplers79, 

sintetitzadors, caixes de ritmes, biblioteques de sons o d’instruments mitjançant softwares i una 

aplicació. És a dir, que tan sols es necessita un bon ordinador i una persona que controli el programa. 

Hi ha compositor que decideixen compondre partint d’aqueta base i acaben enregistrant el resultat 

final mentre componen, tot i que aquest s’haurà d’editar i perfeccionar (Altozano, Las bandas sonoras 

modernas y cómo se hacen, 2017) (Schrader, 2017) (Yerro, El análisis de la música cinematogràfica 

como modelo para la propia creación musical en el entorno audiovisual, 2011). 

La segona (la real) és la més elaborada perquè es necessiten molts professionals, dura més en dur-se 

a terme, és més cara i més enrevessada. Per a fer una recording session es necessiten els següents 

requisits: un director (que pot ser el mateix compositor), els músics, un estudi de gravació, els 

materials necessaris per dur a terme l’enregistrament, els tècnics de so, l’staff i el personal 

administratiu que faciliti els aspectes d’organització i legals. A més a més, hem de tenir en compte que 

en aquest procés de gravació s’han d’incloure tots els que treballen amb la partitura prèviament a la 

gravació (orquestradors i copistes) i tots els que treballaran amb la música un cop estigui gravada 

(treball de postproducció). A l’hora de gravar una orquestra, hi ha un seguit de factors a tenir en 

compte com ara els solistes, les veus, o alguna secció que cal remarcar, i aquests sovint seran gravats 

per separat. Tot i això, també es grava l’orquestra tota junta i, quan la banda sonora ho requereix, es 

pot afegir una coral. Malgrat la separació dels solistes, es disposa de monitors controlats des de la sala 

control de l’estudi que ofereixen una imatge del director a totes les sales i això permet gravar 

simultàniament en espais diferents. El director també disposa d’una pantalla on hi veu les imatges 

gravades de la pel·lícula i així pot veure la coordinació del que s’està gravant amb la producció visual. 

A més a més, també es tenen auriculars dels quals els músics es poden sentir entre ells i es poden 

regular segons les necessitats. Per exemple, si a la secció de violoncels tan sols els interessa sentir als 

violins, doncs així ho programaran i pels auriculars tan sols sentiran als violins. També s’utilitza aquest 

sistema dels auriculars per tenir una bona comunicació entre el director i el compositor o els tècnics, 

que es troben a la sala de control. Totes aquestes operacions són controlades mitjançant la taula de 

mescles (Yerro, El análisis de la música cinematogràfica como modelo para la propia creación musical 

en el entorno audiovisual, 2011) (SacroForest, Cómo se crea una banda sonora (y por qué se parecen 

a Messi) #SACROBLOG, 2019) (CEUMEDIA, ¿Cómo se compone una banda sonora?, 2013). 

           

 
78 La sigla MIDI correspon a l’anglès musical instrument digital interface, és a dir, una interfície que permet la 
connexió i la comunicació entre instruments musicals digitals, ordinadors i altres dispositius (Optimot, 2020). 
79  Un sampler és un instrument digital amb el qual es poden enregistrar mostres de sons per poder ser 
modificats, editats i guardats de diverses maneres (Viquipèdia, 2020). 
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Finalment, s’arriba a la fase de postproducció, on a l’arxiu audiovisual del projecte se li afegeixen amb 

sincronia i molta precisió les veus, els efectes de so, els foley effects, els sons d’ambient i la música ja 

produïda. Aquest procés s’anomena dubbing i és duta a terme pel muntador o tècnic de 

postproducció, un personatge clau en tota la cadena de muntatge que significa el procés de creació 

d’una pel·lícula o curtmetratge en la seva totalitat. El muntador ajustarà volums, equalitzarà i 

sincronitzarà pistes entre elles i amb les imatges, i, bàsicament, posarà tots els resultats de cada sector 

en comú en perfecta harmonia.  

Gràcies a la gran quantitat de micròfons que es poden distribuir per tot l’estudi de gravació, al final de 

la gravació s’obtindrà un arxiu de la mescla en surround per als cinemes i els discs Blu-ray, un altre 

arxiu de la mescla en stereo per a la televisió i les plataformes digitals, i els stems, que són les pistes 

individuals de les seccions gravades ja siguin d’instruments reals com de sons sintètics (SacroForest, 

Cómo se crea una banda sonora (y por qué se parecen a Messi) #SACROBLOG, 2019) (CEUMEDIA, 

¿Cómo se compone una banda sonora?, 2013) (Yerro, El análisis de la música cinematogràfica como 

modelo para la propia creación musical en el entorno audiovisual, 2011). 

 

 

Segons el meu parer, és essencial parlar de les possibles limitacions que ens podem trobar a l’hora de 

produir una banda sonora. Principalment són dues: el pressupost i el termini. El món audiovisual, de 

la mateixa manera que tots els altres mons, es mou a base de diners. Si una productora disposa d’un 

gran pressupost, es podran contractar a professional de major qualitat o renom, hi haurà més 

personal, material de millor qualitat i innumerables comoditats en comparació amb aquelles 

produccions que no disposen d’un marge econòmic tan gran. Conseqüentment, els terminis d’entrega 

suposaran una càrrega major o menor segons el pressupost que es tingui ja que no és el mateix fer la 

feina en cinc dies amb un total de tres treballadors, que fer-la amb dotze persones. Malauradament, 

la qualitat d’un treball majoritàriament sempre anirà lligada a la capacitat econòmica dels creadors. 

  

Imatge 53: una sala de control durant una recording session. 



   
 

 47 

4.1.6 Els efectes de so i els diàlegs. 
 

A més de tot el procés que implica compondre, enregistrar i editar una banda sonora, prèviament 

explicat, en aquest treball també hauré de dur a terme la feina de crear (en alguns casos), enregistrar 

i editar els efectes de so i els diàlegs que hi hagin durant el curtmetratge i quadrar-ho tot amb la banda 

sonora que, repeteixo, tan sols és la música. Els efectes de so i els diàlegs no són responsabilitat del 

compositor en qüestió però, amb el fi d’aconseguir el millor resultat possible, m’endinsaré el just i 

necessari en aquest món que de ben segur és molt més profund del que ens pensem. 

 

En primer lloc, és imprescindible diferenciar dos tipus de produccions: les que es basen en una imatge 

real i les que són animades. A primera instància podem diferenciar els trets que no tenen en comú: en 

la imatge real (tenint en compte que la postproducció juga un paper molt important en aquest àmbit) 

els diàlegs i els efectes de so no requereixen una gran dedicació ja que són gravats a temps real mentre 

els actors actuen. Amb les produccions animades, en canvi, els efectes de so i els diàlegs estan gravats 

a part i, per tant, consten d’un treball de postproducció al cent per cent. Com que el treball va enfocat 

cap a un curtmetratge d’animació, doncs, ens centrarem amb aquest segon tipus de producció. 

 

Dissenyar els efectes de so no és responsabilitat del compositor de la banda sonora però, com ja he 

explicat a la introducció, en aquest treball també inclouré aquesta part. Els dissenyadors d’efectes de 

so han de treballar d’una manera molt coordinada amb els compositors del projecte perquè aquests 

aporten molt de significat tant a la imatge com a la música (Niqui, 2020). 

Aquests efectes de so es poden gravar de nou físicament, o es poden crear electrònicament, o bé es 

poden extreure de llibreries d’efectes sonors per a cinema existent. Els tres recursos són efectius tot 

i que, a base de la millora de les noves tecnologies, les creacions electròniques han esdevingut més 

populars en les últimes dècades. Aquest fet no vol dir que els altres dos recursos no s’utilitzin perquè 

ja pot ser per qüestions pràctiques o de limitacions electròniques, aquests es segueixen emprant, ara 

bé, en menys ocasions (Generalitat de Catalunya 

Departament d'Edudació, 2020) (Modesto, 2016). 

Les llibreries d’efectes sonors per a cinema existent 

són el recurs que empraré més endavant amb la part 

pràctica d’aquest treball i, per tant, és necessari 

explicar-les. Aquestes són una compilació de sons i de 

foley effects ja enregistrats per altres persones a les 

quals tothom hi té accés i llibertat d’emprar-les. El 

foley és una tècnica cinematogràfica que busca la 

Imatge 54: artista de foley recreant el so que fa una 
cascada abocant una galleda d’aigua al damunt 

d’una roca. 
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recreació de sons del més quotidians i bàsics que no són gravats a l’escena, sinó que són afegits en la 

postproducció i són enregistrats per una persona dins d’un estudi de gravació. Aquesta tècnica té 

aquest nom en honor al dissenyador d’efectes sonors Jack Foley. Per exemplificar aquest tipus 

d’efectes podem parlar de la recreació del so que fa una cascada mitjançant la gravació d’una persona 

abocant una galleda d’aigua al damunt d’una roca (Viquipèdia, 2020) (Simó M. K., La postproducción 

de audio en cine de animación: breve estudio de la película Wall-E, 2018).  

 

 

Tot i que inserir efectes de so requereix d’una gran precisió, els diàlegs n’exigeixen la màxima. Els 

diàlegs són importants per entendre la història de la producció però del que no en som conscients és 

de tots aquells aspectes que ens aporta la veu d’un personatge. Des de com és la seva personalitat, 

fins a quines són les seves intencions o pensaments, les veus són molt importants. La funció dels 

diàlegs és completar l’acció afegint més a la imatge i ajudant a la seva comprensió. Afortunadament o 

per desgràcia, avui en dia amb les noves tecnologies aquestes veus són molt més mal·leables. 

La sincronia de la imatge amb el so ha de ser extremadament precisa, a major sincronització major 

comprensió i qualitat de la producció. Amb els projectes animats no ens trobarem amb els problemes 

que ens podríem trobar si treballéssim amb imatges reals: els sorolls de fons, les veus paràsites (les 

veus de fons), el poc marge de graduació del volum de les diferents fonts, la poca mobilitat que 

permeten els micròfons, etc. 

Les veus en off són les encarregades d’explicar a l’espectador allò que la imatge per si mateixa no pot 

aclarir, és a dir, completa el relat visual tenint un menor pes que aquest. Sovint s’empra aquest recurs 

per atribuir cert dramatisme al relat tenint en compte que ha de tenir una construcció senzilla i ha de 

tenir una perfecta relació amb la imatge (Generalitat de Catalunya, Departament d'Educació, 2020) 

(Viquipèdia, 2020). 

Els encarregats d’enregistrar els diàlegs i les veus en off de les produccions animades són els actors de 

veu. Anys enrere, entre els actors de veu i els actors d’imatge (per anomenar-los d’alguna manera) hi 

havia una divisió ja que els uns no feien la tasca dels altres i viceversa. Actualment aquesta situació ha 

canviat ja que, tot i que segueixen existint els actors de veu o dobladors, cada vegada més es 

contracten actors famosos per posar-li veu a un personatge animat. Una explicació perfectament 

vàlida és la del màrqueting. Les noves estratègies de màrqueting que s’han dut a terme van dirigides 
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a l’espectador i, d’aquesta manera no es 

promociona ni es valora la qualitat del projecte 

sinó la fama i familiaritat que aquell actor 

aporta al film. Aquesta tendència es va iniciar 

després del gran èxit de la pel·lícula Aladdin 

l’any 1992 on l’actor Robin Williams va gravar la 

veu del geni (Simó M. K., La postproducción de 

audio en cine de animación: breve estudio de la 

película Wall-E, 2018).  

    

El procés de posar veu a un personatge comença amb un càsting on s’escull un actor o actriu de veu 

per cada personatge o, com també pot passar, s’escull una persona per interpretar més d’un 

personatge animat. Un cop convocats, aquests actors de veu comencen a gravar mentre van rebent 

instruccions dels directors del càsting per orientar-los. És important mencionar que en el procés de 

posar veu a un personatge animat primer es dibuixa una guia animada, després es graven les veus i, 

finalment, els editors d’animació són les encarregats d’animar la boca del personatge per a que encaixi 

amb el que diu el doblador (Simó M. K., 2018).  

 

 

 

  

Imatge 55: l’actor Robin Williams gravant la veu del geni de la pel·lícula Aladdin. 
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5. METODOLOGIA 
 

Aquest treball està estructurat segons un nombre d’apartats, dels quals en destaquem dos: la part 

pràctica o marc teòric i la part pràctica -dividida en dos blocs-.  

 

 

En primer lloc, aprofundirem en el marc teòric i el procés de selecció dels seus apartats. Citant ara 

l’índex, veurem que la part teòrica del treball es divideix en cinc grans apartats. És imprescindible 

començar la recerca definint els termes més importants que es tractaran i és precisament per això 

que els dos primers punts del marc teòric descriuen la música i la imatge. 

 

En l’apartat 4.1.1 La música: un art o una ciència que evoluciona es parla de la música des d’un punt 

de vista artístic i -més breument- des d’una vessant més científica. A més de les concises definicions i 

les reflexions envers aquestes, també s’explica esquemàticament la història de la música amb el 

suport visual d’un eix cronològic amb l’objectiu d’entendre que tot el que es tractarà en aquest treball 

és tan sols una minúscula part de la història de la humanitat i de la música en si. Amb la intenció 

d’atorgar-li un origen concret a les bandes sonores, parlem del primer tipus de música escrita que li 

té més semblances: la música programàtica. En l’apartat 4.1.1.1 Els antecedents de les bandes sonores: 

la música programàtica s’esmenten les obres i els autors més significatius d’aquesta música a partir 

del seu naixement al Renaixement on, si escoltem les obres esmentades, hi trobarem certes 

semblances amb la música de bandes sonores de l’actualitat.  

 

En el punt 4.1.2 La imatge: un art o una ciència que revoluciona es defineix, es reflexiona i s’explica la 

història del món cinematogràfic de la mateixa manera que en l’apartat anterior.  Ara bé, la història de 

la música i la història del cinema són ben diferents ja que una consta d’una gran quantitat de segles 

mentre que l’altra ni tan sols n’abasta dos. Tot i això, explicant l’evolució d’aquest sector, hem pogut 

veure i comprendre els efectes que han tingut els avenços en les noves tecnologies en la nostra 

societat i el ràpid i exponencial creixement de la indústria cinematogràfica. Més endavant, en l’apartat 

4.1.2.1 Les variants del setè art i els gèneres cinematogràfics, ens centrem amb les definicions dels 

llargmetratges i els curtmetratges i les diferències d’aquests per així començar a introduir el concepte 

del curt, el qual acabarà sent el nostre focus principal en la part pràctica del treball. També 

focalitzarem la nostra atenció als gèneres cinematogràfics i la seva classificació i reflexionarem sobre 

si realment aquests gèneres existeixen. 
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Parlant ara de l’apartat 4.1.3 Introducció de la música al món cinematogràfic, hem parlat de la relació 

d’interdependència que hi ha entre l’àudio i el suport visual, una de les característiques més 

importants a l’hora de compondre i analitzar bandes sonores, i a l’apartat 4.1.3.1 Els inicis: les 

pel·lícules mudes amb música hem parlat de la finalitat pràctica de la música que es tocava en directe 

en les projeccions dels films muts. A més a més, en el següent punt 4.1.3.2 Les primeres bandes 

sonores hem redactat d’una manera concisa què passa quan la música s’introdueix en el món 

cinematogràfic amb el naixement del cinema sonor amb el simple objectiu d’entendre el canvi de 

finalitats de l’àudio en les projeccions, conèixer breument la història d’aquestes i nombrar els recursos 

que empraven per a compondre la música per cinema. 

 

Més endavant, trobem el punt 4.1.4 Les bandes sonores: la música dins les pel·lícules on, altre cop, 

parlem de la història i situació social durant l’aparició del cinema sonor pel simple motiu de ser 

coneixedors de la història d’aquest món. A més a més, hi hem afegit una breu definició (4.1.4.1 

Definició de les bandes sonores) i hem comentat les diferents funcions que pot tenir una banda sonora 

o, sent més puristes, un leitmotiv o tema en l’apartat 4.1.4.2 Les seves funcions. Tanmateix, hem 

esmentat també la música diegètica, extradiegètica i les seves variants i hem diferenciat el terme 

banda sonora dels musicals. El motiu pel qual hem parlat de tots aquests punts és el de saber les 

diferents classificacions que se’n pot fer de la per així poder-ho plasmar, més endavant, en el disseny 

de model d’anàlisi de bandes sonores. A mode de complementar en la història del cinema sonor, 

també hem parlat en l’apartat 4.1.4.3 La història i classificació de les BSO del cinema sonor i els seus 

autors més rellevants del Simfonisme Clàssic, el Tema Principal i el Neosimfonisme esmentant a 

compositors de renom com Steiner, Herrmann i Williams. A aquests noms, també se li sumen d’altres 

com els d’Angela Morley, Anne Dudley i Rachel Portman per fer una crida a la reflexió social. I ja per 

finalitzar en aquest apartat, en el punt 4.1.4.4 El leitmotiv i Wagner hem esmentat la figura de Richard 

Wagner i la seva sistematització del leitmotiv, un recurs àmpliament utilitzat que ens serà de gran 

ajuda a l’hora de compondre i també a l’hora d’analitzar.  

 

A continuació trobem l’apartat 4.1.5 El procés de creació d’una banda sonora, l’apartat més útil del 

marc teòric ja que podrem plasmar tota la informació cercada per aquest punt en la part pràctica del 

treball. En aquest apartat parlem del procés d’elecció del compositor, la composició de la banda 

sonora, la feina de l’orquestrador, l’enregistrament de la composició, el procés de la postproducció i 

esmentem els dos majors enemics a l’hora d’endinsar-nos en el procés de creació d’una banda sonora: 
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el pressupost i el termini. La major part del que expliquem en aquest apartat serà la feina que faré en 

la segona part pràctica d’aquest treball, tenint en compte que el meu pressupost és nul. 

 

Finalment, l’últim apartat del marc teòric es titula 4.1.6 Els efectes de so i els diàlegs i en aquest es 

parla -com bé indica el títol- dels diferents tipus d’efectes sonors, com s’enregistren i el mateix procés 

amb els diàlegs. Aquest apartat també és de vital importància pel nostre treball ja que també hauré 

d’inserir efectes de so i diàlegs, tot i no ser aquesta la feina d’un compositor ja que un compositor tan 

sols es fa càrrec de la música, és a dir, la banda sonora. 

 

 

Ara que el marc teòric està justificat, hem d’explicar el disseny i l’elaboració de l’instrument d’anàlisi 

que presentarem en l’apartat 5.1.1 Presentació del model d’anàlisi de bandes sonores i efectes sonors 

dissenyat. 

 

Aquest s’inicia amb el punt INSTRUMENTACIÓ. És necessari saber qui i quins instruments interpreten 

la música que sentim. És per això que hem de diferenciar la música analògica de la digital i hem 

d’especificar el tipus de formació que interpreta la banda sonora.  D’una banda, la música analògica 

és aquella en la que els instruments són reals, mentre que en la digital els instruments provenen de 

llibreries musicals o de programes. D’una altra banda, el tipus de formació pot ser més o menys 

purista, és a dir, podem trobar-nos amb orquestres simfòniques, quintets, trios o una banda estàndard 

(bateria, baix, guitarra i piano) o bé podem tenir una formació composta per una secció de vent, una 

arpa, cor, bateria, baix elèctric, guitarra espanyola i un violí. Tot i que una opció pot ser més clàssica 

que l’altra, no hi ha cap norma que les limiti i, per tant, tot depèn del que vulgui el compositor. 

 

El següent punt del nostre model d’anàlisi és la CONTEXTUALITZACIÓ HISTORICOCULTURAL, un apartat 

que va extremadament lligat amb la relació d’interdependència entre l’àudio i la imatge i amb la funció  

estètica de la música -que apel·la directament als nostres coneixements externs-. El terme 

contextualització historicocultural senzillament significa utilitzar elements propis d’una cultura, època 

o lloc en la banda sonora per a tal d’atorgar-li més context al projecte en la seva totalitat. Aquests 

elements es poden trobar en qualsevol recurs musical, ja bé en la instrumentació o en els motius 

rítmics o melòdics, en les diferents tonalitats o en l’elecció del compàs. Per exemplificar-ho, podem 

parlar d’un curt que s’ambienta en la Xina. En aquest, si existeix la contextualització historicocultural, 

segurament hi trobarem instruments d’origen asiàtic o bé motius melòdics com ara l’ús de l’escala 

pentatònica major. En certa manera, aquest recurs evidencia alguns trets característics de cultures, 
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èpoques o llocs però que, com tot, no representaran el 100% de la realitat i, per tant, juga amb 

estereotips. 

 

Seguint, trobem el tercer punt: els TEMES o LEITMOTIVS. Un cop sabem què és un leitmotiv (explicat 

amb detall en l’apartat 4.1.4.4 El leitmotiv i Wagner) i què és un tema (un motiu que, a diferència del 

leitmotiv, no té perquè anar lligat a algú, algun sentiment o situació), l’únic que hem de fer és saber-

los identificar. A la taula s’ha decidit especificar-los de la següent manera: la funció que fan 

(estructural/narrativa, estètica, emocional, narrativa, significativa o d’altres) i els aspectes musicals o 

tècnics d’aquests. Els aspectes són: la tonalitat, compàs, els diferents motius melòdics i rítmics i la 

textura. S’han escollit aquests paràmetres perquè són els que considero més essencials a l’hora de 

descriure una frase musical i que, a més a més, tenint en compte la situació i sabent que no consto de 

cap partitura, aquestes característiques són assumibles perquè les pugui treure d’oïda.  

Tanmateix, no sempre existiran frases musicals clares sinó que també existeixen el que anomenem 

atmosferes sonores. Es tracta d’una mena de tema que es pot associar també a un personatge, situació 

o emoció (com els leitmotivs) però que enlloc de buscar un motiu musical, cercarà un ambient, una 

atmosfera -si se’m permet la redundància-. És per aquests motius (que es poden considerar temes 

però no es poden descriure amb una frase musical) que citarem les atmosferes sonores en aquest 

apartat de TEMES o LEITMOTIVS però que no les analitzarem com els altres, sinó que descriurem el 

que sentim. 

 

El quart apartat del nostre model d’anàlisi és la MÚSICA. On es pot trobar? En primer o segon pla? 

Com pot ser? Diegètica, diegètica elidida o extradiegètica? Analitzar com i on es troba la música que 

sona és d’extrema importància per una banda per la comprensió del curt i, per l’altra, per poder jugar 

amb els diferents recursos a l’hora de crear la nostra banda sonora original. 

 

Així doncs, passem al cinquè punt: L’ÚS DEL SILENCI. Un recurs encara més important que les notes és 

quan no posar notes. El silenci tan pot ser musical (no hi sona la banda sonora ni cap tipus de música 

en aquell moment) com d’efectes sonors (quan no hi sona cap efecte de so). Tot i això, silenciar la 

música o els efectes sonors no té el mateix efecte i és per això que és necessari diferenciar-los. 

 

I per finalitzar amb el nostre model d’anàlisi, hem de parlar dels EFECTES SONORS. Aquests es poden 

dividir en tres: els naturals (són els reals, els que podem sentir nosaltres en el nostre dia a dia), els 

naturals exagerats (els que serien reals però són maximitzats per així crear una major impressió) que 

poden ser musicals (s’empren instruments musicals per a representar-los) o no musicals (no s’utilitzen 
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instruments musicals), i els artificials (aquells que no existeixen en la nostra realitat però que han estat 

creats). Sense els efectes sonors, seria molt difícil que la producció tingués credibilitat ja que vivíem 

envoltats per una quantitat tan gran d’aquests que ni en som conscients i és per aquest motiu que 

trobo imprescindible l’anàlisi i classificació d’aquests. 

 

 

El següent pas en la nostra part pràctica serà escollir tres curtmetratges per a posar a prova el model 

d’anàlisi de bandes sonores i efectes sonors dissenyat. Per seleccionar aquests tres curts he seguit uns 

criteris d’elecció elaborats per mi mateixa contrastant-los amb el curtmetratge que musicaré al final 

del treball de recerca. Els criteris són els següents: 

 

1. El curtmetratge ha de ser animat. 

2. Els estudis que els han desenvolupat han de ser variats o, si més no, s’ha de notar una 

diferència de metodologia en cada curt (per així ser conscients de les diferents maneres que 

hi ha de fer aquest tipus de produccions i veure que cada estudi té la seva marca pròpia). 

3. El curtmetratge més adequat serà el que aporti informació més útil a nivell tècnic (per 

plasmar-la després en la segona part pràctica). 

 

Contrastant els criteris (vegeu apartat 5.1.2 Presentació i justificació dels curtmetratges a analitzar), 

hem acabat trobant tres curts les quals seran les tres peces de referència que analitzarem seguint el 

disseny del model d’anàlisi (vegeu apartat 5.1.3 Anàlisi dels curtmetratges emprant el model d’anàlisi 

dissenyat). 

 

 

Fent referència ara a la segona part pràctica d’aquest treball, introduirem el curtmetratge Inner 

Workings (2016). El procés de composició constarà de l’elecció d’un compositor (en aquest cas, seré 

jo), la composició, l’orquestració, l’enregistrament i la postproducció de la banda sonora.  

 

 

Finalment, quan la banda sonora original per Inner Workings estigui composta, enregistrada i 

produïda, serà el moment d’aplicar el model d’anàlisi de bandes sonores i efectes sonors dissenyat en 

la meva composició. D’aquesta manera obtindrem el resultat final del nostre treball de recerca. 
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5.1 PRIMERA PART PRÀCTICA: Disseny d’un instrument d’anàlisi per 

implementar en tres bandes sonores. 

 
En aquesta primera part pràctica presentarem la taula o el model d’anàlisi elaborat a partir dels 

arguments de l’apartat 5. METODOLOGIA i introduirem els tres models musicals de referència els quals 

analitzarem mitjançant la taula dissenyada. 

 

5.1.1 Presentació del model d’anàlisi de bandes sonores i efectes sonors dissenyat. 

 
 

INSTRUMENTACIÓ 

   

  ANALÒGICA (instruments musicals reals) 
   

  DIGITAL (instruments musicals digitals) 
 
  FORMACIÓ 

 
CONTEXTUALITZACIÓ 
HISTORICOCULTURAL 

  

  EXISTEIX 
 

  TIPUS 

   

  NO EXISTEIX 

 
 
 
 

TEMES 
o 

LEITMOTIVS 

   
  IDENTIFICACIÓ 

   
  FUNCIÓ 

   
 

  ASPECTES 
  MUSICALS 

  TONALITAT 
  COMPÀS 
  MOTIUS MELÒDICS 
  MOTIUS RÍTMICS 
  TEXTURA 

 
 

MÚSICA 

   

  PRIMER PLA 
  SEGON PLA 
  DIEGÈTICA 
  DIEGÈTICA ELIDIDA 
  EXTRADIEGÈTICA 

 
ÚS DEL SILENCI 

   

 SILENCI MUSICAL 
 

 

  SILENCI D’EFECTES SONORS 

 
 

EFECTES 
SONORS 

   
  NATURALS 

   
  NATURALS EXAGERATS 

   

  EINES MUSICALS (instruments musicals)    

  EINES NO MUSICALS (no instruments musicals) 
   
  ARTIFICIALS 
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5.1.2 Presentació i justificació dels curtmetratges a analitzar. 

 

En la primera part pràctica d’aquest treball analitzarem les bandes sonores de tres curtmetratges 

d’animació diferents amb l’objectiu de demostrar la utilitat del model d’anàlisi dissenyat 

anteriorment.  

 

Seguint els paràmetres d’elecció ja explicats en l’apartat 5. METODOLOGIA, he escollit els tres 

següents curts: The Blue Umbrella de Saschka Unseld, La Dama y la Muerte de Javier Recio i Lifted de 

Gary Rydstrom. A continuació detallaré les característiques de cada curtmetratge. 

 

 

5.1.2.1 The Blue Umbrella. 

 

The Blue Umbrella 80  (2013) és una creació de Saschka Unseld 81 , 

guionista i director del curt. Amb l’addició de la música de Jon Brion82 

i la producció de Pixar Animation Studios, aquest curtmetratge explica 

els inicis d’una història d’amor entre dos paraigües enmig d’una 

tempesta al centre d’una gran ciutat, com ara bé podria ser Nova York. 

Tots els elements de la ciutat () es desperten per abastir la tempesta i 

ajuden al paraigua blau a sobreviure enmig del caos d’un ciutat molla 

i a retrobar-se amb el paraigua vermell. Resulta ser que, al final, és el 

paraigua vermell qui el troba (Pixar, 2020) (Filmaffinity, 2020). 

 

Fent referència als tres criteris d’elecció prèviament establerts, aquest curtmetratge els compleix de 

la següent manera: 

1. Es tracta d’un curtmetratge d’animació. 

2. En aquest cas, és un projecte produït pels estudis de Pixar. 

 
80 Podeu trobar el curtmetratge The Blue Umbrella de Saschka Unseld escanejant el codi QR que hi ha al costat 
del títol de l’apartat. 
81 Saschka Unseld (1976-Actualitat) és un guionista i director de cinema que treballa per Pixar i ha participat en 
pel·lícules com Toy Story 3 (2010), Cars 2 (2011) i Brave (2012), com també és el creador de The Blue Umbrella 
(2013) (Passion Animation Studios, 2020). 
82 Jon Brion (1963-Actualitat) és un cantant, productor i compositor famós per haver compost la banda sonora 
de Magnolia (1999) i Eternal Sunshine od the Spotless Mind (2004) (Viquipèdia, 2020). 

Imatge 56: The Blue Umbrella 
(2013). 
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3. Utilitza molts recursos interessants a l’hora de lligar la música amb la imatge, els elements de 

la ciutat i el temps i, a més a més, fa ús de la veu en la banda sonora -recurs poc freqüent en 

aquest àmbit i del qual ja hem parlat a la part teòrica-. 

 

 

5.1.2.2 La Dama y la Muerte. 

 

La Dama y la Muerte83 (2009) és un curtmetratge escrit i dirigit per 

Javier Recio Gracia84  que compta amb la música de Sergio de la 

Puente85. Essent la primera producció animada espanyola en ser 

nominada a un Oscar al Millor Curtmetratge d’Animació l’any 2009 -

tot i no guanyar-, aquesta producció espanyola de Kandor Graphics i 

Green Moon España ha estat sonada arreu del món. Tot i això, ha 

estat guardonada amb un Goya al Millor Curtmetratge d’Animació.  

El curt tracta amb humor i senzillesa un tòpic temut en la nostra 

societat: la mort, i és que la protagonista del film accepta i desitja la 

mort perquè ha arribat a un punt en la seva vida en el que es troba 

a gust amb aquesta decisió. De la mateixa manera que la vella vol 

morir i la figura de la mort la crida, ens trobem amb un metge i les 

seves infermeres que lluitaran per salvar-li la vida (Gracia, Javier Recio Portfolio, 2020) (Viquipèdia, 

2020). 

 

Si mirem els criteris d’elecció, trobarem que:  

1. És un curt d’animació.  

2. Es tracta d’una producció de Kandor Moon i Green Moon España, dues empreses espanyoles 

(diferents a Pixar). 

3. De la Puente utilitza els recurs de les inserted songs al principi, la banda sonora és d’un 

caràcter jazzístic i no tan simfònic com estem més acostumats a sentir i és un curt interessant 

 
83 Podeu trobar el curtmetratge La Dama y la Muerte de Javier Recio Gracia escanejant el codi QR que hi ha al 
costat del títol de l’apartat. 
84 Javier Recio Gracia (1981-Actualitat) és un director, il·lustrador i guionista d’animació que ha participat en 
produccions com Ferdinand (2017) i The Boss Baby (2017), tot i que La Dama y la Muerte (2009), fou la primera 
producció sonada de la seva carrera professional (Gracia, Javier Recio Portflio, 2020). 
85 Sergio de la Puente (1975-Actualitat) és un pianista i compositor de bandes sonores espanyol (Puente, 2020). 

 
Imatge 57: La Dama y la Muerte 

(2009). 
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per dominar l’edició dels diàlegs (o, més aviat, el sons que fan els personatges ja que no diuen 

paraules). 

 

 

5.1.2.3 Lifted. 

 

Lifted86 (2006) és una creació de Gary Rydstrom87, qui també n’és el 

director i, a la mateixa vegada, posa veu als tres personatges del 

curt. La banda sonora -en la qual hi predominen els efectes de so- 

està composada per Michael Giacchino88, un compositor recurrent 

dels estudis Pixar, els quals han dut a la terme la producció d’aquest 

curtmetratge.  

El curt narra la història de l’Stu, un alienígena adolescent que ha de 

passar un examen en el qual ha d’abduir un humà mentre aquest 

dorm. Tot nerviós, l’Stu és incapaç de fer bé la tasca i el seu 

instructor -que es mostra aliè a la situació de l’estudiant fins que veu 

les seves llàgrimes de frustració- ha d’arreglar-ho. El curt expressa 

un missatge molt clar que també es ratifica amb l’eslògan d’aquest: 

Failure Is An Option, és a dir, el fracàs és una opció. És una idea alternativa a la sempre utilitzada frase 

el fracàs no és una opció que, al cap i a la fi, no és realista (Pixar, 2020) (Pixar Wiki, 2020). 

 

Veient els criteris d’elecció prèviament establerts, trobem que: 

1. És un curt animat. 

2. El curtmetratge pertany als estudis Pixar. Tot i que inicialment no s’havia de repetir cap estudi 

dels tres curtmetratges escollits perquè l’estil podria ser massa similar, he decidit fer una 

excepció en aquest cas i escollir Lifted i The Blue Umbrella, dos curts que pertanyen a Pixar. 

Ho he decidit així perquè ni el director ni el compositor són els mateixos i l’ús de la música en 

les dues bandes sonores és molt diferent.  

 
86 Podeu trobar el curtmetratge Lifted de Gary Rydstrom escanejant el codi QR que hi ha al costat del títol de 
l’apartat. 
87 Gary Rydstrom (1959-Actualitat) és un director i un sound designer que ha treballat en pel·lícules com Toy 
Story (1995), A Bug’s Life (1998), Monsters, Inc. (2001) i Finding Nemo (2003) (Pixar Wiki, 2020). 
88 Michael Giacchino (1967-Actualitat) és un compositor nombrosament guardonat que ha treballat en 
projectes com el de Ratatouille (2007), Inside Out (2015), The Incredibles (2004) i Coco (2017) (Michael 
Giacchino The Official Website, 2020). 

Imatge 58: Lifted (2006). 
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3. El que és imprescindible remarcar d’aquest curt és l’ús dels efectes de so. De fet, la banda 

sonora del curt es troba en un segon pla. Aquesta no és contínua i s’utilitza majoritàriament 

per a crear efectes de so, com per exemple l’abducció de l’humà, però mai com a element 

imprescindible del curt.  
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5.1.3 Anàlisi dels curtmetratges emprant el model d’anàlisi dissenyat. 

 

5.1.3.1 The Blue Umbrella. 

 

En aquests curtmetratge trobem una gran quantitat de recursos que s’empren per generar un ambient 

de tempesta, aquests mateixos efectes sonors es fusionen d’una manera molt orgànica amb la música, 

que és liderada per la veu de Sarah Jaffe (Pixar Wiki, 2020), i juga amb instruments de sonoritats molt 

diferents. 

 

 
89 La sansa, kalimba o mbira (depenent del país o poble) és un instrument musical d’origen africà que consta 
d’una caixa sobre la qual hi ha un conjunt de làmines de diferent longitud, dures però flexibles que es pincen 
amb els dits (Tununtunumba, 2020). 

 
 

INSTRUMENTACIÓ 

   

  ANALÒGICA (instruments musicals reals) 
   

  DIGITAL (instruments musicals digitals) 
 

  FORMACIÓ: orquestra, percussió ètnica (a destacar la sansa89), guitarra i veu. 

 

CONTEXTUALITZACIÓ 

HISTORICOCULTURAL 

  

  EXISTEIX 
 

  TIPUS 
   

  NO EXISTEIX 

 

 

 

 
 

 

TEMES 

o 

LEITMOTIVS 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

  IDENTIFICACIÓ 

 Motiu conductor 

 
 

 

   
 

  FUNCIÓ: narrativa de continuïtat. 

 

   
 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

   

  TONALITAT: Sib Major. 

  COMPÀS: 4/4. 
  MOTIUS MELÒDICS: terceres menors i sextes majors. 
  MOTIUS RÍTMICS: corxeres i anticipacions. 
  TEXTURA: melodia acompanyada (veu i acompanyament musical). 
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TEMES 

o 

LEITMOTIVS 

   

 

  IDENTIFICACIÓ 

  Enamorament 

 
   
  FUNCIÓ: emocional. 

   
 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

  TONALITAT: Lab Major. 
  COMPÀS: 4/4. 
  MOTIUS MELÒDICS: acords desplegats flautes i el re bemoll i natural 

  (juga amb la quarta justa i la quarta augmentada respecte la bemoll). 
 

  MOTIUS RÍTMICS: negres en els acords desplegats. 
  TEXTURA: melodia acompanyada (instrumental). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TEMES 

o 

LEITMOTIVS 

   

 

  IDENTIFICACIÓ 

    Motiu pont 

 
 

   
 

  FUNCIÓ: estructural. 

 

   
 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

   

  TONALITAT: Sib Major. 

 

 

  COMPÀS: 4/4. 

 

  

  MOTIUS MELÒDICS: terceres menors i el glissandos que es fan per 

  arribar a aquestes. 

 
 

 

  MOTIUS RÍTMICS: negra, corxera i silenci de corxera. 

 

  

  TEXTURA: homofònica monòdica. 
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TEMES 

o 

LEITMOTIVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  IDENTIFICACIÓ 

        Tensió 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

  FUNCIÓ: emocional. 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

   

  TONALITAT: Mib menor. 

 

   

  COMPÀS: 4/4. 

 

  MOTIUS MELÒDICS: les preguntes dels violins (sol bemoll – la bemoll) 

  amb les respostes dels violoncels (melodies descendents amb les notes 

  do alterades amb un becaire, així creant la sexta major respecte mi 

  bemoll) i un baix de mi bemoll constant. 
 

  MOTIUS RÍTMICS: les preguntes (dues negres) i respostes (quatre 

  corxeres o dos tresets de negra). 
    

  TEXTURA: contrapuntística. 
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TEMES 

o 

LEITMOTIVS 

   

 

 

 

 

  IDENTIFICACIÓ 

     Llibertat 

 

 

 
 
   
  FUNCIÓ: emocional. 

   
 

 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

  TONALITAT: atonal (ja que es tracta d’un moment de transició). 
  COMPÀS: 2/4. 
  MOTIUS MELÒDICS: les diferents alteracions (si bemoll, mi bemoll, la 

  bemoll, re bemoll, sol bemoll) i les alteracions d’aquestes (re becaire i si 

  becaire). 
  MOTIUS RÍTMICS: les blanques on tenim els acords desplegats en veus. 
  TEXTURA: polifonia homofònica. 

 

 

MÚSICA 

   

  PRIMER PLA 

  SEGON PLA 

  DIEGÈTICA 

  DIEGÈTICA ELIDIDA 

  EXTRADIEGÈTICA 

 

 

 

 

 

 

 

ÚS DEL SILENCI 

   

  SILENCI MUSICAL: s’empra a l’inici del curt per indicar certa monotonia en la 

  història (el dia a dia d’una gran ciutat) i es deixa d’utilitzar quan l’acció comença.  

  Torna a aparèixer durant uns instants per insinuar un moment incòmode entre 

  els dos paraigües i s’utilitza més endavant i durant un període més llarg de temps 

  quan una ràfega de vent fa que el paraigua blau caigui a la carretera enlloc de 

  retrobar-se amb el paraigua vermell. Tot seguit, el silenci musical es continua  

  emprant ja que ens trobem en el moment de màxima tensió del curtmetratge 

  (quan quasi atropellen el paraigua blau i quan l’acaben atropellant). Finalment, 

  es continua emprant aquest recurs ja que no hi ha moviment per part del paraigua 

  blau però quan apareix en escena el paraigua vermell i, més concretament, quan 

  estableixen contacte visual els dos paraigües, es finalitza l’ús del silenci musical i 



   
 

 64 

 

 

  

  es torna a sentir la música. 
 
 

 

  SILENCI D’EFECTES SONORS: s’empra per primer cop quan apareix el títol del 

  curtmetratge, a mode de donar-li més èmfasi i, tot i que els efectes de so no són 

  silenciats, s’alenteixen i disminueixen de volum causant així la impressió que 

  desapareixen. Més endavant, es torna a utilitzar aquest recurs en el moment 

  romàntic on el paraigua blau mira encantat el paraigua vermell, fins que aquest 

  se n’adona i el silenci dels efectes sonors es trenca. Tanmateix, es torna a 

  emprar el recurs quan el paraigua blau bola per ciutat un cop s’ha escapat de les 

  mans del seu amo i el silenci es torna a utilitzar quan atropellen el protagonista. 
 

 

 
 

EFECTES 

SONORS 

   
  NATURALS: passes dels ciutadans, cotxes circulant i els frens d’aquests, trons, 

  llum de la farola que fa pampallugues, gotes d’aigua sobre les diferents 

  superfícies (terra de la ciutat, bústia de correus, tendals), moviment de la 

  maneta de la bústia de correus (quan riu), canonada soltant aigua, cargols 

  grinyolant, paraigües obrint-se, semàfor en intermitent, ràfegues de vent, 

  paraigua caient al terra i xocant contra l’autobús i els dos paraigües fregant-se. 
 

   
 

  NATURALS EXAGERATS 

   

  EINES MUSICALS (instruments musicals) 
   

  EINES NO MUSICALS (no instruments 

  musicals) 
   

  ARTIFICIALS 
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5.1.3.2 La Dama y la Muerte. 

 

Aquesta producció espanyola es caracteritza per una banda sonora d’estil més jazzístic i no tant 

orquestral com han pogut esser les dels altres exemples que, a més a més, incorpora el ja esmentat 

recurs de les inserted songs i que juga amb els canvis d’estil musical extremadament ràpid. Un 

curtmetratge que tracta la mort amb humor i d’una manera transparent que, alhora, va acompanyat 

d’una música lleugera i juganera la qual li atorga al curt naturalitat i vida. 

 

 
 
 
 
 

INSTRUMENTACIÓ 

   

  ANALÒGICA (instruments musicals reals): el sextet. 
   

  DIGITAL (instruments musicals digitals): l’arpa, el cor, el metal·lòfon, els 

  moments orquestrals i les inserted songs. 
 

 

  FORMACIÓ: un sextet format per violí, guitarra, piano, saxòfon, contrabaix i 

  bateria, sumant-li les aportacions de l’arpa, cor, metal·lòfon, alguns moments 

  orquestrals i les inserted songs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTUALITZACIÓ 
HISTORICOCULTURAL 

  

   

 
 

  EXISTEIX cada vegada que sona la 

  cançó We’ll Meet Again. 

 

  TIPUS: la cançó We’ll Meet Again s’associa 

  al final de la dècada dels anys 30, quan 

  suposem que la velleta protagonista seria jove 

  i, d’aquesta manera la podem situar millor. De 

  cara a la història del curt, aquesta cançó 

  s’interpreta com el missatge de la velleta al 

  seu difunt marit que diu “ens trobarem un 

  altre cop”. 
 

   

   

 

 

  NO EXISTEIX en el curt en general. 
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TEMES 
o 

LEITMOTIVS 

   

 

 

  IDENTIFICACIÓ 

  We’ll Meet Again 

 

 
   
  FUNCIÓ: de contextualització. 

   
 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

  TONALITAT: Re Major. 
  COMPÀS: 4/4. 
  MOTIUS MELÒDICS: les 4es (sol sostingut) i les 5es augmentades (la 

  sostingut) respecte re, jugant amb els semitons. 
  MOTIUS RÍTMICS: els tresets de negra i les anacruses amb semicorxeres. 
  TEXTURA: melodia acompanyada (veu i banda). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMES 
o 

LEITMOTIVS 

   

 

 

 

 

  IDENTIFICACIÓ 

         Mort 

 

 

 
 

 
   
  FUNCIÓ: emocional. 

   
 

 

 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

  TONALITAT: Fa menor. 
  COMPÀS: 4/4. 
  MOTIUS MELÒDICS: les quartes augmentades (si becaire) per arribar a la 

  quinta respecte fa (do). A més a més, l’ús de l’escala menor mixta alterant 

  el re (re becaire) i el mi (mi becaire). 
  MOTIUS RÍTMICS: les anacruses amb semicorxeres. 
  TEXTURA: melodia acompanyada (veu acompanyada per una arpa, un cor 

  de veus i un conjunt de cordes). 
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TEMES 
o 

LEITMOTIVS 

   

 

 

 

 

  IDENTIFICACIÓ 

 Motiu conductor 

 

 
 

 

 
   
  FUNCIÓ: de continuïtat. 

   
 

 

 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

  TONALITAT: Sol menor. 
  COMPÀS: 4/4. 
  MOTIUS MELÒDICS: l’ús de l’escala menor harmònica alterant el fa (fa 

  sostingut). 
  MOTIUS RÍTMICS: el seguit de set semicorxeres a mode d’anacrusa. 
  TEXTURA: d’una banda, és melodia acompanyada (el violí i la guitarra són 

  acompanyats per la banda) i, d’una altra, es tracta d’un contrapunt 

  imitatiu (el violí i la guitarra s’imiten). 

 
 
 
 
 

 
 

TEMES 
o 

LEITMOTIVS 

   
 

  IDENTIFICACIÓ 

       Tensió 

 
   
  FUNCIÓ: emocional. 

   
 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

  TONALITAT: Sol menor. 
  COMPÀS: 4/4. 
  MOTIUS MELÒDICS: l’ús de l’escala menor mixta alterant el mi (mi 

  becaire) i el fa (fa sostingut). 
  MOTIUS RÍTMICS: l’ús dels contratemps. 
  TEXTURA: contrapuntística imitativa (violí i guitarra s’imiten). 
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TEMES 
o 

LEITMOTIVS 

  

 

  IDENTIFICACIÓ 

         Caos 

 

 

   
  FUNCIÓ: emocional. 

   
 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

  TONALITAT: Sol menor. 
  COMPÀS: 4/4. 
  MOTIUS MELÒDICS: els cromatismes (sobretot en el walking bass). 
  MOTIUS RÍTMICS: les corxeres constants del walking bass i el 

  contratemps dels metalls (brass). 

  TEXTURA: melodia acompanyada (els metalls acompanyats per la banda). 

 
 
 
 

TEMES 
o 

LEITMOTIVS 

 
  Tot i no ser un tema ni leitmotiv, cal esmentar un moment del curt on es 
  crea una atmosfera sonora. Aquest és el moment en el qual entren als 
  dos ascensors.  
  En primer lloc, l’ascensor dels doctors, les infermeres i la vella, on hi sona 
  música bossa nova que crea un ambient que el doctor aprofita per lligar 
  amb les infermeres. 
  En segon lloc, l’ascensor on hi va la mort, en el qual sona una música més 
  aviat grandiloqüent, la qual xoca amb les intencions de la mort i, a la 
  vegada, genera una situació de frustració per aquesta, que està invertint 
  més temps del que vol per guanyar aquesta partida. 
 

 
 

TEMES 
o 

LEITMOTIVS 

 
 

  Una altra atmosfera sonora generada en el curt és quan el doctor i la mort  
  tenen un moment romàntic -i desconcertant- mentre intenten apropiar-se de  
  la vida de la velleta. En aquest cas, sona un tros d’una cançó de caire romàntic 
  tocada per una orquestra. 

 
 
 

MÚSICA 

   

  PRIMER PLA 

  SEGON PLA 

  DIEGÈTICA: música del tocadiscs i música dels dos ascensors. 

  DIEGÈTICA ELIDIDA 

  EXTRADIEGÈTICA: sempre excepte els moments de música diegètica. 

 
 

ÚS DEL SILENCI 

   

  SILENCI MUSICAL: s’empra quan s’acaba de reproduir la cançó de We’ll Meet 

  Again al tocadiscs amb el fi de crear un ambient de nit i silenci. Es torna a emprar 

  cada vegada que la vella és reanimada per emfatitzar el moment i, finalment, 

  s’utilitza en el moment que la velleta s’aixeca i, prenent-se el seu temps, 
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  s’electrocuta. 
 

 

 

  SILENCI D’EFECTES SONORS: no s’empra en aquest curt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTES 
SONORS 

   
  NATURALS: a més dels sons (crits, expressions i mig diàlegs) que fan els 

  personatges, trobem com efectes sonors naturals quan el disc comença i acaba 

  de sonar en el tocadiscs i els sorolls d’antiguitat que fa mentre es reprodueix la 

  cançó. També hi ha el vent, el penell grinyolant, les passes dels personatges, 

  quan apaga la llum, les campanes de fons, la destral de la mort quan pica a terra, 

  els sons que fa el monitor de les constants vitals, els ocells piulant, el doctor 

  netejant-se les mans amb una gassa, posant-se els guants i utilitzant estris 

  mèdics, de la mateixa manera que la mort li clava a la velleta la seva destral. 

  Tanmateix, el soroll de les rodes grinyolant, les descàrregues elèctriques i quan 

  es carreguen les pales, l’alarma de l’hospital, quan exploten els ocells, l’avís de  

  l’ascensor i quan obren, tanquen i claven la destral als calaixos del dipòsit. A més 

  a més, la cadira de rodes caient per les escales esglaó per esglaó, els cops de 

  puny i la baralla entre la mort i el doctor, les portes de l’hospital obrint-se i 

  tancant-se, quan la vella obra l’aixeta i plena la pica d’aigua i s’acaben fonent els 

  ploms. Finalment, el so dels rems en l’aigua, quan la mort apaga la ràdio i amb el 

  comandament “tanca” la gòndola, el gos borda, les claus, l’alarma del mòbil, 

  quan la mort trenca la pantalla del mòbil i l’acaba estampant contra la càmera. 
 

   
  

 
 

  NATURALS EXAGERATS 

   

  EINES MUSICALS: la mort caient fins els braços 

  del doctor i quan la vella llença l’aparell mèdic 

  a l’aigua. 
    

  EINES NO MUSICALS: quan algun personatge 

  passa corrent ràpid, quan la velleta surt 

  disparada, quan es fa un zoom out a les 

  escales i s’acaba creant una bola humana que 

  cau per les escales. 
 

   
  ARTIFICIALS: quan l’ànima abandona el cos de la velleta i quan s’obra el passadís 

  de la mort. 
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5.1.3.3 Lifted. 

 

La banda sonora de Lifted es caracteritza per la inexistent continuïtat de la música ja que tan sols 

apareix en breus moments i de seguida és interceptada per algun cop o efecte sonor. És per aquest 

motiu que aquest curt és l’adient per estudiar l’ús dels efectes de so i la relació d’aquests amb la 

imatge. 

 
 

INSTRUMENTACIÓ 

   

  ANALÒGICA (instruments musicals reals) 
   

  DIGITAL (instruments musicals digitals) 

 

  FORMACIÓ: orquestra simfònica amb cor. 

 
 
 
 
 
 

CONTEXTUALITZACIÓ 
HISTORICOCULTURAL 

  

   
 

  EXISTEIX 

 

  TIPUS: la temàtica dels extraterrestres que 

  abdueixen un humà es representa 

  musicalment amb efectes de so que 

  atribuïm a naus espacials (com quan aquesta 

  s’enlaira) i a molts d’altres sons mecànics 

  relacionats amb les pel·lícules de l’espai. 
 

   

  NO EXISTEIX 

 
 
 
 

TEMES 
o 

LEITMOTIVS 

 
 
 
  La banda sonora d’aquest curtmetratge no consta de temes o leitmotivs 
  sinó que utilitza la música per generar atmosferes sonores o textures 
  musicals. Per exemplificar-ho, podem parlar de la primera aparició de la 
  nau espacial on s’intenta crear un ambient paranormal o terrorífic, dels 
  moments d’abducció o del breu però gloriós moment en què l’Stu quasi 
  acaba la tasca d’abduir a l’humà. 

 
 

MÚSICA 

   

  PRIMER PLA 

  SEGON PLA 

  DIEGÈTICA 

  DIEGÈTICA ELIDIDA 

  EXTRADIEGÈTICA 

 
 
 

   

 SILENCI MUSICAL: partint de la base que la banda sonora d’aquest curt és quasi 

  inexistent, el recurs del silenci musical no és ben bé un recurs que s’empra en 

  alguns moments sinó que ha esdevingut la norma musical del projecte. Per tant, 
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ÚS DEL SILENCI 

  podem dir que el silenci musical es troba present en la major part del 

  curtmetratge per simbolitzar l’austeritat i tranquil·litat de la nit en una casa 

  aïllada enmig del camp i, a més a més, per descriure la situació senzilla però 

  tensa en la que es troba l’Stu: l’examen. Aquest silenci musical és interromput 

  per la música d’abducció, els moments gloriosos (on la banda sonora hi pren 

  importància) i el moment d’enlairament de la nau espacial al final del curt. 
 
 

 

  SILENCI D’EFECTES SONORS: sabent que aquest curtmetratge bàsicament es 

  caracteritza pel seu ampli ús dels efectes sonors, el recurs de silenciar-los no es 

  troba present en cap moment. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTES 
SONORS 

   
  NATURALS: el cant dels grills i de més insectes, el banc i el penell grinyolant, 

  l’humà roncant, la manta caient al llit, l’humà xocant contra la paret, el click del 

  bolígraf, el so d’escriure sobre un paper, les cadires i les rodes de la nau 

  grinyolant, el so dels comandaments de la nau quan s’usen, el casc de l’Stu 

  picant contra el seu cap, la caiguda dels objectes de l’habitació al terra, quan 

  l’humà xoca contra l’arbre i el so de les fulles caient d’aquest, els dits essent 

  espetegats, el gots rodant pel terra de l’habitació, els calaixos tancant-se, l’aigua 

  posant-se al got i al gerro de les flors, la nau caient de cop, els gossos bordant, 

  l’aigua i la roca caient, l’alarma del despertador i el badall i el crit de l’humà. 
 

   
   
 

 

 

  NATURALS EXAGERATS 

   

 

  EINES MUSICALS: la caiguda de l’humà quan es 

  queda levitant en l’habitació després que l’Stu 

  falli i la caiguda de l’humà des de la nau 

  precipitant-se al buit. 
    

  EINES NO MUSICALS: quan l’Stu tanca la boca, 

  quan el cul de l’humà es queda encaixat amb 

  la finestra i quan, tot seguit, aquest surt 

  disparat de la finestra i el so de la gota de 

  plors de l’Stu caient en la taula de control. 
 

   
  ARTIFICIALS: la nau apropant-se des de la llunyania, el soroll de levitació que fa 

  constantment la nau de fons, els sons que sonen cada vegada que l’Stu 

  s’equivoca, les interferències quan l’Stu travessa l’holograma de la casa, el so de 

  l’abducció de l’humà, quan les portes de la nau espacial s’obren, el so dels gots 

  volant cap a la taula de nit i, finalment, la nau enlairant-se de cop. 
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5.2 SEGONA PART PRÀCTICA: Creació de la meva banda sonora original. 

 

En la segona part pràctica d’aquest treball explicarem el procés de creació d’una banda sonora original 

sobre un curtmetratge ja existent titulat Inner Workings de Leonardo Matsuda, també parlarem de la 

inserció dels efectes sonors en el curt i, a continuació, analitzarem aquesta creació amb l’instrument 

d’anàlisi dissenyat en la primera part pràctica. 

 

5.2.1 Presentació i justificació del curtmetratge Inner Workings.  
 
Escollit pel seu extraordinari potencial, il·lustracions originals, 

magnífica història amb un significat potent i, sobretot, una varietat 

d’humors i àmbits amplis que ens atorgaran molta llibertat i varietat 

artística a l’hora de compondre, aquest curtmetratge de Leonardo 

Matsuda narra la història d’un home que es priva a ell mateix de 

gaudir de la diversió i regals del seu entorn perquè té l’obligació de 

treballar i dur una vida ben monòtona.  

La música composta per Ludwig Göransson, tot i ser magnífica, no 

l’analitzarem ja que si hem de musicar el mateix curtmetratge, no té 

sentit analitzar una banda sonora que no tindrà rellevància en el 

treball. 

 

  

Imatge 59: Inner Workings (2016). 
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5.2.2 Elaboració d’un guió. 
 

Iniciarem l’apartat explicant el procés de creació de la banda sonora fent referència a l’apartat 4.1.5 

El procés de creació d’una banda sonora del marc teòric, on s’explica detalladament els passos que se 

segueixen convencionalment a l’hora de compondre una BSO. En aquest punt es parla de l’elecció del 

compositor, la composició, la feina de l’orquestrador, l’enregistrament i la postproducció. En el nostre 

treball és ben fàcil explicar totes les etapes ja que tots aquests passos els duré a terme jo. Per tant, el 

compositor escollit seré jo, els passos de compondre, orquestrar i enregistrar els duré a terme 

simultàniament ja que la banda sonora es crearà a partir d’un projecte de Logic Pro X (programa que 

explicarem més endavant) on es gravaran directament els instruments mentre es compon i, finalment, 

la postproducció també serà obra meva. 

 

Ens endinsarem ara en l’apartat desglossant la creació de la BSO pel curtmetratge Inner Workings. El 

primer pas d’aquest procés fou el d’esquematitzar el curt, és a dir, seguint les cinc preguntes que 

havíem citat en el marc teòric que resumien els passos a seguir a l’hora de compondre, es va decidir: 

 

1. ON hi ha d’haver música? 

2. QUINA ha de ser la quantitat (en funció del temps disponible)? 

3. COM ha de ser aquesta música (pel que fa a estil i procedència)? 

4. PER QUÈ hi ha d’haver música? 

5. QUAN ha de destacar (segons el desenvolupament estructural de l’escena)? 
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5.2.3 Composició i orquestració. 
 

Un cop aquest guió va ser creat -d’una manera encara poc concreta-, era 

necessari aprofundir en els detalls i començar a desenvolupar la música del 

curt així component, orquestrant i enregistrant alhora. En la primera revisió 

del projecte ja s’havien agafat idees i possibles temes o leitmotivs per a cada 

escena però, tot i això, aquesta primera impressió pot ser errònia. És per 

aquest motiu que, tot i basar-me en les possibles melodies pensades abans 

de compondre exhaustivament, m’ho vaig qüestionar tot i estava oberta a 

qualsevol canvi. 

 

Seguint, es va començar a compondre per la primera escena del curt ja que no hi havia cap ordre de 

preferència. Aquesta escena es pot dividir en dues parts: per una banda, la introducció del personatge 

principal i, per una altra banda, els seus òrgans i el despertar d’aquests. En l’escena hi predominen els 

objectes electrònics com el despertador, també es troben presents actes d’activació com passar 

pàgines d’un llibre o el despertar dels òrgans mateixos i, fent així una paradoxa, hi regna el silenci de 

l’habitació del protagonista mentre aquest dorm.  

Per tant, a nivell d’instrumentació s’havien de fer servir instruments que al·ludissin a un despertar 

electrònic i és per aquest motiu que en la primera escena hi predominen els sintetitzadors (caire 

electrònic) i la percussió (per donar-li ritme a l’escena i representar l’activació del cos).  

  

Imatge 60: Repassant les 
anotacions de la primera revisió. 

Imatge 62: Iniciant el 
procés de composició. 

Imatge 61: Iniciant el 
procés de composició. 

 Imatge 63: Iniciant el 
procés de composició. 
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A més a més, també era essencial decidir quin ús en faríem del silenci (silenci musical, en aquest cas). 

Aquesta primera escena també ha de transmetre calma i en algun moment de l’escena s’havia de 

sentir com el personatge dorm tranquil sense música addicional.  Es va decidir que s’empraria el recurs 

quan s’acaben de passar les pàgines del llibre del principi i veiem per primera vegada el protagonista 

en la seva habitació roncant. 

Com ja hem dit, l’escena es pot dividir en dues parts i, a nivell musical, això és el que hem fet. Per tant, 

s’ha creat un tema per la presentació del personatge principal que anomenarem Motiu Conductor i un 

altre tema per l’activació dels òrgans que hem titulat Despertar. El Motiu Conductor es va compondre 

sobre la tonalitat de Sol Major, un compàs de 4/4 i es caracteritza per la percussió llatina i els acords 

del sintetitzador. El Despertar es va compondre sobre la tonalitat de Re menor, utilitzant un compàs 

4/4, emprant una estructura melòdica d’un baix i sintetitzadors que fan la melodia desplegant-se per 

harmonitzar un acord i es va fer ús de la percussió llatina com a estructura rítmica. 

 

 
 
 
 
La segona escena del curtmetratge consta del protagonista dutxant-se. Com que obra la ràdio per 

escoltar música mentre es dutxa, es va trobar interessant fer ús d’una cançó ja existent per musicar 

l’escena així utilitzant el recurs de les inserted songs, del qual ja n’hem parlat al marc teòric. En aquest 

cas, es va escollir la cançó Wrapped Up del cantant anglès Olly Murs perquè, afortunadament, el 

tempo de la cançó quadrava amb l’escena i també enllaçava a nivell emocional amb aquesta. Per tant, 

introduïm un altre tema musical titulat Wrapped Up. 

Imatge 64: Captura de pantalla dels motius Motiu Conductor i Despertar al programa Logic Pro X. 
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En aquesta segona escena també s’introdueix un nou leitmotiv de la banda sonora: els Pensaments. 

Serà un motiu recurrent al llarg del curt perquè sovint es mostren els pensaments o, més aviat, les 

pors del personatge a mode de narrar la història. Aquest leitmotiv constarà d’un altre sintetitzador 

que farà un acord compost per un la bemoll, un re i un mi naturals.  

 

 

 

Imatge 65: Captura de pantalla del motiu Wrapped Up al programa Logic Pro X. 

 Imatge 66: Captura de pantalla del motiu Pensaments al programa Logic Pro X. 
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La tercera escena del curt és extremadament curta i en ella es veu com el protagonista es prepara per 

anar a la feina, com també ens ensenya el lloc on treballa: un edifici anomenat Boring, Boring & Glum 

(en català: Avorrit, Avorrit i Trist). A l’hora de musicar l’escena, es va utilitzar el leitmotiv que ens 

avocava a la preparació per anar a la feina i a l’activació, és a dir, el Motiu Conductor (en Re menor, 

compàs 4/4 i caracteritzat per sintetitzadors). 

 

 

 

 

La quarta escena del curtmetratge és molt més llarga que les tres primeres i, per tant, consta de molts 

més temes musicals. Aquest s’inicia amb el motiu titulat Camí, compost per un piano que fa un 

acompanyament constant mentre que dos violoncels juguen amb les preguntes respostes improvisant 

sobre la tonalitat de Sol Major i un compàs de 4/4. A més, el motiu es va desenvolupant i va creixent 

a mesura que és interromput per altres temes musicals que també formen part de l’escena i que 

explicarem en breu. La segona vegada que sentim el Camí, s’afegeix una bateria senzilla i la tercera 

vegada que sona, hi ha una bateria al complet a més de la percussió, i el motiu acaba evolucionant 

fins arribar a una escala descendent d’acords disminuïts. 

Parlant ara dels motius que tallen el motiu Camí, tenim el tema anomenat Surf. Tal com indica el nom, 

aquest havia d’avocar-nos a les platges plenes de surfistes de les tan estereotipades pel·lícules de 

l’estil. És per aquest motiu que s’ha emprat la guitarra elèctrica amb distorsió tant per fer un coixí 

harmònic com per fer diferents riffs, la bateria que utilitza el right i un bombo contundent i un baix 

 

Imatge 67: Captura de pantalla del motiu Motiu Conductor al programa Logic Pro X. 
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que marca les fonamentals. Aquest està compost sobre la tonalitat de Sol menor i un compàs de 4/4. 

Un segon tema que interromp el motiu Camí, és el titulat Amor. Com també fa obvi el títol, aquest ha 

de descriure el moment en què el protagonista veu una noia i li agrada i, per tant, ha de reflectir 

timidesa i intimitat. Els instruments emprats per a fer-ho, a més de la base del baix i una bateria molt 

subtil, són el piano i la marimba. El leitmotiv es troba en Sol Major i té un compàs de 4/4. 

 

 

 Imatge 68: Captura de pantalla dels motius Camí (amb les seves tres variacions), Surf i Amor al programa Logic Pro X. 

Imatge 69: Gravant la guitarra del tema Surf. 
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Seguint, la cinquena escena ens situa el personatge en el seu lloc de 

treball. Per simbolitzar aquest ambient d’oficina, es va decidir 

emprar el Motiu Conductor de manera breu a l’inici de l’escena. 

Després, apareix un segon tema que creix a partir del Motiu 

Conductor i acaba eclipsant-lo anomenat Tristesa. El que intenta 

transmetre aquest tema és l’estat anímic del protagonista, que 

acostuma a jugar sobre segur i està veient com la seva vida sempre 

serà igual de monòtona, seguint la mateixa rutina sense tenir cap 

mena d’emoció. A nivell musical, aquest està format per un piano 

que constantment repeteix els mateixos acords, una secció de cordes 

que completa aquests acords, una altra secció de cordes que tenen 

petits fils melòdics i un violoncel que fa un petit solo damunt 

d’aquesta tonalitat de Mi bemoll Major. Altra vegada, aquest tema té 

un compàs de 4/4. 

Al final d’aquesta escena a l’oficina, el protagonista decideix canviar es seu estil de vida i es veu com 

el cervell (la part racional del seu cos) deixa que el cor (la part emotiva) prengui el lideratge en aquell 

moment. Musicalment, enllacem aquest moment amb el tema de l’escena següent. 

 

  

 
 Imatge 70: Gravant el violoncel del 

tema Amor. 

 Imatge 71: Captura de pantalla dels motius Motiu Conductor i Tristesa al programa Logic Pro X. 
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La sisena escena es pot descriure com el 

descobriment de la felicitat del 

protagonista ja que en l’escena ell mateix 

es permet fer totes aquelles coses que 

abans no feia per por a les conseqüències 

que hi poguessin haver, com per exemple: 

menjar pancakes, fer-se amic del surfista, 

provar-se les ulleres i interactuar amb la 

noia que li agrada o banyar-se al mar. 

Parlant de la música, aquesta escena va resultar ser la més difícil de compondre perquè havia de tenir 

un aire completament diferent a les altres i havia de ser innovadora i, sobretot, havia de radiar felicitat. 

Per aquests motius, el tema Happy, en Sol menor i un compàs de 4/4, està compost per una gran 

secció de percussió llatina, veus, guitarres d’estil funk, una bateria, un piano, una marimba, uns 

Caribbean Steel Drums, una secció de metalls, un baix, caixes de ritmes. Tot i això, el tema Happy és 

el més llarg de tots i s’ha de dividir en quatre parts: la primera on menja pancakes i va a parlar amb la 

noia (Happy 1), la segona on va cap a la platja (Happy 2), la tercera quan es posa dins del mar (Happy 

3) i la quarta quan es deixa anar per complet i realment comença a gaudir (Happy 4). La intenció de la 

música és la mateixa en les quatre però la instrumentació varia. 

 

  

 
Imatge 73: Captura de pantalla de les quatre variacions del motiu Happy al programa Logic Pro X. 

 Imatge 72: Gravant la guitarra del tema Happy. 
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Finalment, arribem a la setena escena del curtmetratge on el protagonista torna a l’oficina però aquest 

cop amb una actitud diferent, essent feliç, i al llarg de l’escena aquest transmet aquesta felicitat als 

seus companys de feina. El tema final es titula Tecles i, com que s’acaba fusionant amb la cançó ja 

utilitzada anteriorment Wrapped Up, es va compondre en Do sostingut Major i té un compàs de 4/4. 

 

 

  
 Imatge 74: Captura de pantalla del motiu Tecles al programa Logic Pro X. 
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5.2.4 Enregistrament. 
 

Un cop s’ha explicat el procés de composició i orquestració, s’ha d’explicar el procés d’enregistrament 

i les eines emprades en aquesta segona part pràctica. Aquestes són: el programa Logic Pro X, Final Cut 

Pro, un teclat MIDI, un interface d’àudio per enregistrar la guitarra elèctrica i un micròfon Rode per a 

enregistrar el violoncel i diferents efectes sonors. 

Aprofundint ara en el Logic Pro X, aquest és un programa de 

seqüenciació musical, per tant, un software que permet enregistrar 

múltiples instruments, sons, efectes, i d’altres per a poder-los fer sonar 

tots alhora.  

 

 

El procés d’enregistrament o de producció ha constat dels següents passos:  

- Inserció de la part visual del curtmetratge original per així poder sincronitzar la música amb el 

vídeo des d’un principi.  

- Creació de marcadors en la línia de temps respectant el guió musical preestablert. 

- Enregistrament dels diferents temes per pistes.  

- Ajustament dels panorames (balanç del so a la dreta o a l’esquerra) de cada pista. 

- Ajustament del volums perquè la suma de totes les pistes resulti en un producte final 

equilibrat on s’entenguin tots els instruments i la seva intenció musical. Aquest procés 

s’anomena automatització. 

Aprofundint ara en el tercer pas, cada pista correspon a un instrument o timbre diferent i aquestes 

pistes poden ser de tres tipus diferents: pistes d’àudio (enregistrades amb instruments reals), pistes 

MIDI (enregistrades amb bancs de sons existents a l’ordinador) i pistes d’àudio amb loops (que son 

fragments d’àudio prèviament gravats que poden ser transportats i se’ls pot canviar el tempo). En el 

meu cas, he emprat les tres opcions.  

 

 

  

Imatge 75: Micròfon Rode. Imatge 76: Teclat MIDI. 
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5.2.5 Gravació i inserció dels efectes sonors. 
 

Un cop explicada la música, és el torn d’explicar la inserció del efectes sonors en el curt. Si fem 

memòria, en la introducció ja s’explica per què hem d’afegir efectes sonors quan aquesta no és la feina 

del compositor: perquè no hem obtingut l’arxiu original del curtmetratge Inner Workings i l’últim 

recurs que quedava era silenciar el curt per complet i fer tot el so nosaltres mateixos, incloent-hi els 

efectes sonors. Mirant-li la part positiva a aquest desavantatge, creant, editant i inserint aquests 

efectes, tindrem molt més fàcil l’anàlisi de la banda sonora en el següent punt del treball. 

 

Així doncs, passem a explicar els efectes sonors de la nostra creació. De la mateixa manera que amb 

la música, abans d’haver gravat o inserit cap efecte de so, es va fer un guió de quins sons havien d’anar 

a on i per què.  

Tot seguit, es va passar a decidir quin tipus d’efectes de so eren necessaris. Com bé es pot veure en 

l’instrument d’anàlisi en el punt 5.1.1 Presentació del model d’anàlisi de bandes sonores i efectes 

sonors dissenyat, els efectes de so poden ser naturals, naturals exagerats (musicals o no musicals) i 

artificials. En el nostre curt tan sols hem emprat efectes sonors naturals i naturals exagerats no 

musicals, que ja especificarem en l’anàlisi de l’apartat següent del treball. 

 

El que cal remarcar d’aquest apartat és la procedència d’aquests efectes sonors. Aquests són de tres 

possibles fonts: la biblioteca d’efectes de Logic Pro X, diferents portals web lliures de drets o bé han 

estat enregistrats expressament. 
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5.2.6 Postproducció. 
 

Un cop explicats els processos de composició, orquestració i producció cal parlar de la postproducció 

o masterització, un procés que bàsicament consisteix en donar-li el so adient a la mescla amb el fi que 

aquesta s’entengui clarament (tan instruments com intenció musical) des de qualsevol tipus de 

reproductor i altaveu. 

 

Partint de la base de la proposta de mescla on ja s’han ajustat els panorames i els volums, el primer 

pas a seguir és revisar l’equilibri sonor entre totes les freqüències de cada pista aplicant equalitzadors 

i compressors. Els equalitzadors són eines que modifiquen les diferents freqüències dels sons i els 

compressors ajusten la pressió sonora dins d’un marge dinàmic determinat per així acotar els límits 

inferiors i superiors del volum. El que hem fet amb aquestes dues eines ha estat evitar els excessos o 

defectes d’aquelles freqüències que no desitgem ja que modifiquen el timbre de la pista, com per 

exemple: si una guitarra sona massa metàl·lica i brillant, li traurem les freqüències agudes o altes i 

aconseguirem que soni més real. Aquest procés s’ha d’aplicar a cada pista o instrument de la mescla. 

 

Amb una mescla equilibrada, el següent pas ha estat masteritzar-la tornant a aplicar equalitzadors, 

compressors i limitadors al canal general de sortida (stereo out) per així aconseguir que el projecte 

soni -a més del més professional possible- a banda sonora de pel·lícula. Quan es fa una masterització 

es busca una proposta sonora concreta en funció del què ha d’acompanyar aquesta música. Per 

exemplificar-ho: no serà el mateix la masterització d’una banda sonora que d’un CD o d’iTunes. En la 

nostra masterització s’ha buscat que durant tot el curt hi hagi una continuïtat sonora constant (que 

tots els instruments tinguin un so igual independentment dels temes on apareguin) i una continuïtat 

de pressió acústica mitjançant compressors i un limitador (el canal general de sortida no pot passar 

de 0dB i, en termes generals, no pot baixar de -12dB). 

 

Tot seguit, un cop s’ha masteritzat el projecte i hem estat satisfets amb el resultat, tan sols queda 

exportar-ho o, el que en la nomenclatura dels seqüenciadors es diu fer un bounce. El projecte es va 

exportar en format AIFF a 48000 Hz i a 24 bits. 

 

Finalment i amb l’objectiu d’obtenir un arxiu mestre, es va crear un projecte de Final Cut Pro 

(programa editor de vídeo professional) on es va importar l’àudio masteritzat i el curtmetratge sense 
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l’àudio original. Es va sincronitzar el vídeo amb l’àudio i es va exportar tot junt a un arxiu MP4, que és 

el que s’ha penjat a la plataforma VIMEO90. 

 

Per últim, afegir que aquesta part final del treball (la masterització) l’he fet en un estudi 

d’enregistrament professional a les instal·lacions de l’escola de música de Lleida i conservatori 

L’Intèrpret amb l’acompanyament del seu director Alfons Pérez. Val a dir que, tot i que no estic del tot 

preparada per dur a terme una masterització d’àudio per mi sola, he après molt durant aquest procés. 

  

 
90 Podeu veure el resultat final escanejant el codi QR que es troba en la part inferior d’aquesta pàgina. 

 
Imatge 77: Algunes imatges de la sessió de postproducció a l’escola de música i 

conservatori L’Intèrpret amb el seu director Alfons Pérez. 
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6. RESULTATS 
  

6.1 Anàlisi de la meva banda sonora original pel curtmetratge Inner 
Workings. 
 

 

 

INSTRUMENTACIÓ 

   

  ANALÒGICA (instruments musicals reals): guitarra elèctrica i violoncel. 
   

  DIGITAL (instruments musicals digitals) 

 

  FORMACIÓ: sintetitzadors, percussió ètnica, secció de cordes, violoncel, bateria, 

  baix elèctric, guitarra elèctrica i veus. 

 

 

 

 

 

CONTEXTUALITZACIÓ 

HISTORICOCULTURAL 

  

   

 

 

 

   EXISTEIX en el tema Surf i quan sona 

la cançó Wrapped Up. 

 

  TIPUS: en el moment que apareix el surfista, 

  sona una música caracteritzada per una 

  bateria contundent i una guitarra amb 

  distorsió, a més del llarg slide descendent 

  que fa la guitarra al principi del tema. Aquest 

  estil de música s’atribueix al surf i a 

  l’ambient de les platges de Hawaii. A més a 

  més, també podríem dir que la cançó que 

  sona a la ràdio (Wrapped Up) ens situa 

  temporalment en l’actualitat ja que aquesta 

  és d’aquesta dècada. 
   

  NO EXISTEIX 

 

 

 
 

 

TEMES 

o 

LEITMOTIVS 

   
 

  IDENTIFICACIÓ 

 Motiu conductor 

 

   
  FUNCIÓ: narrativa de continuïtat. 

   
 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

   

  TONALITAT: Re menor. 

  COMPÀS: 4/4. 
  MOTIUS MELÒDICS: les notes re, fa i sol. 
  MOTIUS RÍTMICS: les corxeres i dues semicorxeres. 
  TEXTURA: polifonia homofònica (fa de baix continu). 
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TEMES 

o 

LEITMOTIVS 

   
 

 

 

 

  IDENTIFICACIÓ 

      Despertar 

 

 

 

 

   
 

  FUNCIÓ: estructural. 

 

   
 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

   

  TONALITAT: Sol Major. 

  COMPÀS: 4/4. 
  MOTIUS MELÒDICS: acords tríades. 
  MOTIUS RÍTMICS: corxeres i anticipacions (el patró rítmic marcat). 
  TEXTURA:  polifonia homofònica. 

 

 

 

 

 
 

 

TEMES 

o 

LEITMOTIVS 

   

 

 

  

IDENTIFICACIÓ 

  Wrapped Up 

 

 

 

   
 

  FUNCIÓ: de contextualització. 

 

   
 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

  TONALITAT: Do# Major. 
  COMPÀS: 4/4. 
  MOTIUS MELÒDICS: l’escala de do sostingut major. 

  MOTIUS RÍTMICS: juga amb els contratemps i les anticipacions. 
  TEXTURA: melodia acompanyada (veu acompanyada per la banda). 
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TEMES 

o 

LEITMOTIVS 

   

 

 

 

 

 

 

  IDENTIFICACIÓ 

    Camí 

 

 

 

 

 

 

   
 

  FUNCIÓ: narrativa de continuïtat. 

 

   

 

 
 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

 

  TONALITAT: Sol Major. 

 

 

  COMPÀS: 4/4. 

 

 

  MOTIUS MELÒDICS: l’ús de les notes re i do sostingut així com les 

  improvisacions sobre l’escala de sol major. 

 

 

  MOTIUS RÍTMICS: les corxeres i els contratemps que es fan en la clau de 

  fa del piano. 

 

 

  TEXTURA:  melodia acompanyada (els dos violoncels acompanyats pel 

  piano) així com una textura contrapuntística alhora (els dos violoncels 

  es fan la pregunta i resposta). 
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TEMES 

o 

LEITMOTIVS 

   

 

 

 

  IDENTIFICACIÓ 

        Surf 

 

 

 

   
 

  FUNCIÓ: de contextualització. 

 

   
 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

  TONALITAT: Sol menor. 
  COMPÀS: 4/4. 
  MOTIUS MELÒDICS: els acords sobre l’escala de sol menor. 

  MOTIUS RÍTMICS: l’ús de les semicorxeres. 
 

  TEXTURA: melodia acompanyada (els riffs de la guitarra són 

  acompanyats per la banda). 

 

 

 

 

 

 
 

TEMES 

o 

LEITMOTIVS 

   

 

 

  IDENTIFICACIÓ 

     Amor 

 
 
   
 

  FUNCIÓ: emocional. 

 

   
 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

  TONALITAT:  Sol Major. 
  COMPÀS: 4/4. 
  MOTIUS MELÒDICS: l’acord de sol major sus2 que acaba resolent en la 

  tercera, és a dir, resol en l’acord tríada de sol major. 
  MOTIUS RÍTMICS: les corxeres i el treset de negres. 
  TEXTURA: melodia acompanyada (el piano és acompanyat per la 

  banda). 
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TEMES 

o 

LEITMOTIVS 

   

 

 

 

  

IDENTIFICACIÓ 

     Tristesa 

 

 

 
 
   
  FUNCIÓ: emocional. 

   
 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

  TONALITAT: Mib Major. 
  COMPÀS: 4/4. 
  MOTIUS MELÒDICS: les baixades descendents i les aproximacions per 

  baix i per dalt de les notes reals. 
  MOTIUS RÍTMICS: rodones i negres. 
  TEXTURA:  melodia acompanyada (el violoncel és acompanyat pel piano 

  i una secció de cordes). 

 

 

 

 

 
 

TEMES 

o 

LEITMOTIVS 

   

 

 

 

  IDENTIFICACIÓ 

     Happy 1 

 
 
   
  FUNCIÓ: emocional. 

   
 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

  TONALITAT: Sol menor. 
  COMPÀS: 4/4. 
  MOTIUS MELÒDICS: els acords sobre l’escala de sol menor. 
  MOTIUS RÍTMICS: el patró rítmic del passatge. 
  TEXTURA: melodia acompanyada (els Caribbean Steel Drums són 

  acompanyats per una guitarra i la percussió). 
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TEMES 

o 

LEITMOTIVS 

   

 

 

  IDENTIFICACIÓ 

     Happy 2 

 
 
   
  FUNCIÓ: emocional. 

   
 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

  TONALITAT:  Sol menor. 
  COMPÀS: 4/4. 
  MOTIUS MELÒDICS: l’ús de la blue note. 
  MOTIUS RÍTMICS: corxeres. 
  TEXTURA: melodia acompanyada (la secció de brass és acompanyada 

  per la bateria). 

 

 

 

 

 

 
 

TEMES 

o 

LEITMOTIVS 

   

 

 

 

IDENTIFICACIÓ 

     Happy 3 

 

 
 

   
 

 

  FUNCIÓ: emocional. 

 

 

   
 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

  TONALITAT:  Sol menor. 
  COMPÀS: 4/4. 
  MOTIUS MELÒDICS: els acords sobre l’escala de sol menor. 
  MOTIUS RÍTMICS: les negres amb punt. 
  TEXTURA: polifonia homofònica. 
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TEMES 

o 

LEITMOTIVS 

   

 

 

 

 

  IDENTIFICACIÓ 

     Happy 4 

 

 

 
   
  FUNCIÓ: emocional. 

   
 

  ASPECTES 

  MUSICALS 

  TONALITAT:  Sol menor. 
  COMPÀS: 4/4. 
  MOTIUS MELÒDICS:  improvisació sobre l’escala de sol menor. 
  MOTIUS RÍTMICS:  les corxeres i les negres. 
  TEXTURA:  melodia acompanyada (la secció de brass és acompanyada 

  per la banda). 

 

 

MÚSICA 

   

  PRIMER PLA sempre. 

  SEGON PLA quan apareixen els pensaments. 

  DIEGÈTICA quan sona la cançó Wrapped Up a la ràdio. 

  DIEGÈTICA ELIDIDA quan sona la cançó Wrapped Up a l’oficina. 

  EXTRADIEGÈTICA 

 

 

 

ÚS DEL SILENCI 

   

  SILENCI MUSICAL: s’empra a l’inici del curt quan apareix per primera vegada el 

  protagonista roncant per representar d’una manera més real la situació, la 

  tranquil·litat i el silenci que hi ha mentre es dorm. Pel mateix motiu, també s’empra 

  quan el protagonista va al lavabo. 
 
 

 

  SILENCI D’EFECTES SONORS: s’empra en els moments en què es vol donar èmfasis 

  a la música, com per exemple en l’escena on el protagonista s’entristeix o en 

  l’escena en què està eufòric. 
 

 

 
   
  NATURALS: el so del despertador, roncs, respiracions, els sorolls que fa l’estómac 

  quan té gana, gemecs dels personatges, sintonització de la ràdio, l’aigua de la 

  dutxa, passes dels ciutadans, cotxes circulant, porta de l’edifici, el maletí quan 

  cau a terra, tecles dels ordinadors, fulls de paper, bosses d’esmorzar i el so de les 
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EFECTES 

SONORS 

  ulleres de sol quan són manipulades. 

   
  NATURALS EXAGERATS 

   

  EINES MUSICALS (instruments musicals) 
   

  EINES NO MUSICALS (no instruments 

musicals) 
   
  ARTIFICIALS: els impulsos nerviosos del cervell. 
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7. CONCLUSIONS 
 

Responent als objectius del treball, obtenim les següents conclusions: 

 

Fent referència als objectius operatius: 

 

o S’ha identificat i descrit l’evolució de les bandes sonores al llarg de la història en els quatre 

primers apartats del marc teòric, on s’ha explicat detalladament els esdeveniments, 

personatges i invencions més destacables d’aquest setè art. 

 

o S’han exposat els diferents recursos sonors utilitzats en les produccions audiovisuals en els 

dos últims apartats del marc teòric, on s’ha aprofundit en el procés de creació de principi a fi 

d’una banda sonora en l’àmbit professional, així com s’han esmentat els efectes sonors i 

diàlegs, que també formen part de les produccions audiovisuals. 

 

o S’han seleccionat tres curtmetratges que s’adapten a les característiques requerides, els quals 

es titulen The Blue Umbrella, La Dama y la Muerte i Lifted. 

 

o S’ha implementat l’instrument d’anàlisi en tres models musicals de referència. Els anàlisis es 

poden veure en l’apartat 5.1.3 Anàlisi dels curtmetratges emprant el model d’anàlisi dissenyat. 

 

o S’ha dissenyat, compost, interpretat i produït la banda sonora i efectes sonors d’un 

curtmetratge existent ja que s’ha obtingut un resultat complaent respecte la producció 

d’aquesta nova banda sonora que musica el curt titulat Inner Workings. 

 

 

I fent referència a l’objectiu principal: 

 

o S’ha analitzat la banda sonora original pròpia mitjançant l’instrument d’anàlisi dissenyat. 

L’anàlisi es pot veure en l’apartat 6. RESULTATS. 
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