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The objective of the project is to know how music in the films 

influences on us and on the story line of the movie. I decided 

start with this subject as I am a musician and I always take a 

good look of the music in films. 

Firstly, I have searched information of the beginning of the 

cinema, the great masters of the cinema and the music and 

how they used it… What is more, I have analysed some 

soundtracks. 

Secondly, I have written three compositions called 

“Happiness”, “Sadness” and “Thriller” for a cinema scene. I 

am going to record them with more musicians. Then, I will 

show the same scene with the three music pieces and I will 

see if the music in the cinema have an influence on people 

making a survey. 

The most probable thing is that the music does have 

influence on us. Even so, doing this project, I have come to 

many different conclusions. 

L’objectiu d’aquest treball és conèixer com ens influencia la 

música en el cinema quan veiem una pel·lícula i si afecta a 

l’argument. Vaig decidir començar aquest projecte perquè 

soc músic i sempre em fixo en la música en les pel·lícules. 

Primerament, he cercat informació dels començaments del 

cinema, els grans mestres del cinema i la música i com la 

utilitzaven… A més a més, he analitzat algunes bandes 

sonores. 

En segon lloc, he compost tres peces de música titulades 

Alegria, Tristesa i Suspens, respectivament, per a una 

escena de cinema. Les enregistraré amb més músics. 

Llavors, mostraré la mateixa escena amb les tres músiques 

diferents i comprovaré si la música en el cinema té 

influència en la gent fent una enquesta. 

El més probable és que la música sí que tingui influència. 

Tot i així, fent aquest treball he arribat a diverses 

conclusions. 
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0. INTRODUCCIÓ 

En aquest treball es mostraran aspectes del cinema, però, sobre tot, de la música en 

el cinema, com per exemple; la seva història, si sempre ha sigut igual, de quina 

manera ens influencia quan veiem una pel·lícula, la seva importància en l’argument 

del film, les seves funcions... 

La hipòtesi que es mirarà de demostrar serà que la música en el cinema té molta 

repercussió en nosaltres quan estem veient una pel·lícula. Si la música està ben 

realitzada, ens fa entrar molt més en l’argument de la pel·lícula i ens ressalta els 

sentiments en aquell moment, i fins i tot ens pot fer veure la història d’una manera o 

d’una altra, depenent de com sigui la música. 

Sempre que veig una pel·lícula,  de seguida em fixo en la música que està sonant. 

M’agrada saber perquè aquella música està sonant en aquell moment i distingeixo 

els diferents temes i leitmotivs (temes de la música que representen coses, moments 

o personatges). També, quan la música d’una pel·lícula és molt bona, m’hi enganxo 

de seguida, i hi ha altres persones també els hi passa, encara que sigui de manera 

inconscient. A banda d’això, jo estudio música al Conservatori Professional de 

Música de Badalona des de fa temps. A part de les assignatures teòriques, faig violí 

com a instrument principal. Dit això, vaig pensar que seria adequat fer el treball 

sobre la música en el cinema, ja que aprofundiria més sobre aquest tema i seria una 

bona manera de conèixer-ho i explicar-ho.  

Metodologia: 

En aquest treball s’ha anat fent el marc teòric i pràctic a la vegada. En el teòric, s’ha 

cercat informació (en llibres i en la web) dels inicis del cinema, de la música en el 

cinema mut, de diferents celebritats de la música i el cinema, etc. També s’han fet 

anàlisis propis de diverses bandes sonores per reforçar algunes explicacions 

teòriques, o s’han mostrat exemples d’aquestes. 

La part pràctica ha consistit en compondre tres peces diferents, que apel·len a tres 

sentiments diferents (Suspens, Tristesa i Alegria), i veure una mateixa escena tres 

cops, però cada cop amb una música d’aquestes diferent. Així, es pot observar si 

tenim les mateixes sensacions al veure la mateixa escena en funció de la música 

que estigui sonant, i veure el seu pes en el cinema. Com les composicions estan 
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fetes per a un conjunt instrumental variat i ampli, un cop composades es van gravar 

amb vuit companys músics. Com que estudio al Conservatori de Música de 

Badalona, allà ens van facilitar un espai per poder enregistrar la música. Per gravar 

les tres composicions, es va utilitzar un micròfon i el programa Audacity. A més a 

més d’aquest programa, per ajuntar la música i l’escena de la pel·lícula Barton Fink 

(1991) dels germans Cohen, es va utilitzar el programa Camtasia Studio 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVÍS: 

Com que el format del treball és digital, els annexos que 

en un principi anaven en un DVD-R es poden veure a 

través dels enllaços de Google Drive, que s’han anat 

adjuntant al llarg del treball i en l’apartat “Annexos”. 
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PART TEÒRICA 

1. HISTÒRIA DEL CINEMA MUT 

1.1. Els germans Lumière 

Els dos germans Auguste i Louis Lumière, 

nascuts l’any 1862 i 1864 respectivament, van 

ser els creadors del cinematògraf, un aparell 

que permetia mostrar una imatge en 

moviment en una pantalla. Explicar 

resumidament la seva vida i el descobriment 

d’aquest aparell ajudarà a entendre millor 

l’aparició de la indústria del cinema.1 

 

                                                                                         

1.1.1. Biografia                                                   

Auguste i Louis van néixer a Besançon, a la Borgonya francesa, i pertanyien a una 

família de petits industrials. El seu pare era un pintor del realisme molt conegut, 

encara que més tard va deixar la pintura per dedicar-se a la fotografia.2 

Els dos germans van començar treballant amb el pare. Cap al 1894 van confeccionar 

conjuntament el cinematògraf. Van tenir molt d’èxit i l’any 1895 l’aparell va ser 

patentat. Van obrir sales de cinema aprofitant el cinematògraf i Louis va començar a 

projectar les seves pròpies pel·lícules, primer a societats i associacions, i després en 

públic. Amb un èxit rotund van iniciar la indústria del cinema. En l’apartat del 

cinematògraf s’explica més detalladament l’aparició d’aquest invent i el que va 

representar.3 

Uns anys més tard,  Auguste va abandonar la fotografia i el cinema, i es va dedicar a 

la biologia i la fisiologia. Més tard va inaugurar amb grans metges de l’època un 

centre d’investigació molt important, els Laboratories Lumière. Allà hi havia també 

 
1 Biografías y vidas (2019). Recuperat de: https://www.biografiasyvidas.com/monografia/lumiere/ 
2 Op. Cit. en 1 
3 Op. Cit. en 1 

Il·lustració 1: Germans Lumière 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/lumiere/
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Il·lustració 3: Cinematògraf per davant 

una clínica i es van dur a terme investigacions sobre diferents malalties.4 

En canvi, Louis va seguir treballant en el cinema i la fotografia. Va experimentar amb 

el color en les imatges, va seguir investigant en el cinema i va fer noves 

contribucions en altres àmbits, com ara una barreja perquè l’oli dels avions no es 

congelés. També va treballar en l’ortopèdia i va inventar una mà artificial molt 

complexa.5 

 

1.1.2. El cinematògraf. Història i funcionament 

 

 

 

Quan Auguste i Louis treballaven amb el pare, els va ensenyar el kinetoscopi, un 

aparell inventat per Thomas Edison que permetia veure una pel·lícula amb sons. Els 

va demanar que treballessin per millorar aquell aparell, ja que s’havia de col·locar un 

ull en un forat per veure la imatge, i això no era gaire còmode. Després de diversos 

intents fallits per part dels dos, una nit que Louis no dormia va acabar d’idear el 

mecanisme per fer funcionar aquest nou aparell, que va representar l’arrencada de 

la indústria del cinema: el cinematògraf.6 

Eugène Moisson va ser l’encarregat de construir l’aparell dissenyat pels germans 

Lumière. Aquest aparell permetia gravar i a més projectar una seqüència d’imatges 

 
4 Op. Cit. en 1 
5 Op. Cit. en 1 
6 Op. Cit. en 1 

Il·lustració 2: El cinematògraf 
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en una pantalla que feien l’efecte òptic d’estar en moviment.7 Aquests films tenien 

una duració aproximada d’un minut, ja que al principi l’aparell no tenia més capacitat, 

però més tard es va anar perfeccionant.8 

Louis va començar a projectar les pel·lícules que havia fet. La primera de totes va 

ser La sortida dels obrers de la fàbrica de Lumière, que va ser presentada a la 

Societé d’Encouragement à l’Industrie National. Després de projectar altres 

pel·lícules en congressos de fotografia i universitats, van començar a exposar-les en 

públic. Els primers d’aquests films públics van ser L’arribada d’un tren a l’estació i La 

regadora regada. Eren uns espectacles de mitja hora i van tenir molt d’èxit. La 

pel·lícula L’arribada d’un tren va causar molta impressió, ja que, com diu el títol, s’hi 

projecta l’arribada d’un ferrocarril, i com la gent no havia vist mai una pel·lícula i no hi 

estava acostumada, va causar un gran impacte veure com s’apropava el tren. 

Aquest espectacle va tenir posteriorment un èxit rotund arreu del món.9 A continuació 

hi ha un enllaç de Youtube on es pot veure el film L’arribada del tren. 

• https://www.youtube.com/watch?v=qawVtd32DOQ 

Més tard, Georges Méliès (París, 1861 - París, 1938) 

comença a utilitzar el cinema com una manera 

d’entreteniment i d’explicar històries inventades. Era 

director, productor i va ser creador de molts films (la 

majoria de caràcter còmic). Entre les obres més 

cèlebres que va fer podem trobar Viatge a la lluna 

(1902), L’home del cap de goma (1901), o Viatge a 

través de l’impossible (1904).10 

A principis del segle XX, van sorgir grans empreses de cinema que encara 

funcionen, com Universal, Paramount i Metro Goldwyn Mayer. També va néixer 

Hollywood. El cinema es va convertir en un mercat molt competitiu.11                  

 
7 Op. Cit. en 1 
8 National Geographic (2019) Recuperat de: https://www.nationalgeographic.com.es/historia/gra ndes-
reportajes/los-hermanos-lumiere-nacimiento-del-cine_12264/1 
9 Op. Cit. en 1 
10 Biografías y vidas. Recuperat de: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/melies.htm 
11 Op. Cit. en 1 

Il·lustració 4: Cèlebre fotograma 
de “Viatge a la lluna” 

https://www.youtube.com/watch?v=qawVtd32DOQ
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/gra%20ndes-reportajes/los-hermanos-lumiere-nacimiento-del-cine_12264/1
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/gra%20ndes-reportajes/los-hermanos-lumiere-nacimiento-del-cine_12264/1
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/melies.htm


LA MÚSICA EN EL CINEMA. QUINA INFLUÈNCIA TÉ SOBRE NOSALTRES? 

10 
 

2. HISTÒRIA I EVOLUCIÓ DE LA MÚSICA EN EL CINEMA 

2.1. La música en el cinema mut 

2.1.1. Els inicis 

A finals del segle XIX, apareix el cinema mut, que comença amb films curts que a 

poc a poc van ampliant la seva llargària. Aquestes filmacions tractaven de temes de 

l’actualitat o fets que havien succeït contemporàniament. Més tard van anar 

evolucionant; hi havia temes diferents i ja hi havia curts que narraven una història.12 

Totes aquestes filmacions estaven acompanyades per música, la majoria de 

vegades en directe. Podia ser un solista o un conjunt instrumental més ampli, o bé 

una orquestra. A vegades, també hi havia algú que cantava simultàniament amb la 

imatge que es veia en aquell precís moment. La música que sonava normalment era 

improvisada o ja existia, i la podien modificar una mica perquè lliguessin bé la imatge 

i el so.13 Més tard això va canviar progressivament, ja que els directors van 

començar a demanar música pròpia per a les seves pel·lícules.14 

2.1.2. Del cinema mut al sonor  

Com ja s’ha dit abans, el cinema mut no eren imatges sense so, sinó que es tocava 

la música en directe. Entre finals del segle XIX i principis del XX apareixen molts 

invents que intenten gravar i ajuntar el so a la imatge.  

A finals del segle XIX, Thomas Alba Edison i Eadweard Muybridge ja havien 

aconseguit enregistrar sons,15 però no és fins els anys vint que no surten invents que 

permeten projectar la pel·lícula amb so. A principis del XX apareix també el Cronòfon 

Gaumont, on la imatge i el so (el fonògraf i el fonoscopi) anaven alhora. Tot i així, 

aquest invent no va prosperar, ja que era molt difícil sincronitzar la projecció i la 

música. A més, baixava molt la qualitat i el volum del so. També s’ha de tenir en 

compte que, en aquella època, contractar a algú perquè toqués la música en directe 

era menys costós que no utilitzar el cronòfon.16 

 
12 Michel Chion: La música en el cine, p. 40-41 
13 Op. Cit. en 12, p. 40 
14 Op. Cit. en 12, p. 61 
15 Portal de la educación (2019). Recuperat de: 
https://educomunicacion.es/cineyeducacion/cinesonoro.htm 
16 Op. Cit. en 12, p. 42 

https://educomunicacion.es/cineyeducacion/cinesonoro.htm
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Entre els primers destaca el Photokinema (1921), que permetia gravar els sons de 

la pel·lícula i després reproduir-los durant la projecció. També apareix el Movietone, 

un sistema que gravava els sons directament a la pel·lícula. El 1926 s’estrena el 

primer llargmetratge amb Vitaphone, Don Juan (1926), que té un gran èxit. Això va 

fer que la companyia Warner Bros apliqués aquest sistema en més llargmetratges, 

com El cantant de jazz (1927),17 considerada la primera pel·lícula sonora, ja que 

aquesta, a part de contenir música gravada, era la primera en tenir diàleg gravat.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. La música i les seves funcions 

Inicialment, la música no es tocava simultàniament amb la pel·lícula; s’interpretava 

fora de la sala de projecció i s’utilitzava per atraure el públic i animar-lo a entrar per 

veure la pel·lícula. Més tard, la música ja es tocava a dins, mentre els espectadors 

veien la projecció. Llavors ja feia la funció d’endinsar l’espectador en el film.19 

Durant el rodatge de les pel·lícules també hi havia música present. Els músics eren 

contractats per crear l’atmosfera desitjada o per fer suport en alguna escena. Quan 

es feia el rodatge d’algun film curt, en comptes de contractar un músic utilitzaven un 

fonògraf. Per exemple, en el rodatge de Judith de Betúlia (1913-1914), el director, 

 
17 Xataka (2019). Recuperat de: https://www.xataka.com/audio/de-uno-a-64-altavoces-la-evolucion-
del-sonido-en-el-cine-a-lo-largo-de-los-anos 
18 Muy Historia (2019). Recuperat de: https://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-
respuestas/cuando-y-donde-se-proyecto-la-primera-pelicula-de-cine-sonoro-971475837391 
19 Op. Cit. en 12, p. 43 

Il·lustració 5: Estrena de la primera pel·lícula sonora 

https://www.xataka.com/audio/de-uno-a-64-altavoces-la-evolucion-del-sonido-en-el-cine-a-lo-largo-de-los-anos
https://www.xataka.com/audio/de-uno-a-64-altavoces-la-evolucion-del-sonido-en-el-cine-a-lo-largo-de-los-anos
https://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/cuando-y-donde-se-proyecto-la-primera-pelicula-de-cine-sonoro-971475837391
https://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/cuando-y-donde-se-proyecto-la-primera-pelicula-de-cine-sonoro-971475837391
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Il·lustració 6: Fotograma d’una escena d’una pel·lícula de Jean Epstein. 

per ajudar l’actriu a interpretar el seu paper, va contractar una orquestra sencera. En 

altres casos, els actors demanaven de vegades que durant la gravació se sentissin 

fragments d’òperes o obres simfòniques, com la Patètica20 en el cas de tot el rodatge 

de The Crowd (1928).21  

Tots els moviments dels actors (ho podem veure majoritàriament en pel·lícules de 

Murnau, Eisenstein, Epstein o Gance) estan expressivament marcats per la música i 

son més lents i clars. Intenten transmetre “música” sobretot a través de la 

imatge.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 6a simfonia de Txaikovski 
21 Op. Cit. en 12, p.48 
22 Op. Cit. en 12, p. 62-63 
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2.2. De la música del cinema mut fins ara 

Cap al anys 30, hi va haver directors que es van decantar per utilitzar recursos 

musicals més subtils en algunes de les seves pel·lícules. Per exemple, en la 

pel·lícula de M, el vampir de Düsseldorf (1931), dirigida per Fritz Lang, hi ha una 

escena on l’assassí és a punt de cometre un crim. Se sent com algú xiula una 

melodia de Grieg (A la gruta del rei de la muntanya, de la suite de Peer Gynt) que 

cada cop es va accelerant més. Inconscientment, aquesta melodia ens alerta que 

passarà alguna cosa.23 

Alguns directors també comencen a utilitzar música que descriu l’ambient de la 

pel·lícula. Per exemple, Charles Chaplin, en Temps moderns (1936), utilitza una 

banda sonora que recorda al ritme frenètic i constant de la ciutat i les fàbriques.24  

 

En aquesta època apareixen les comèdies  musicals i es fan molt famoses. La 

música, en aquest gènere, és molt present en diversos gags i escenes. Les escenes 

son d’una gran inventiva i hi poden aparèixer ballarins, cantants...25 

Durant aquests anys, apareix el que s’anomena simfonisme clàssic hollywoodenc. 

Els compositors tenien una gran formació musical, i la seva música estava 

influenciada per grans compositors com Wagner, Mahler o Txaikovski. L’orquestra 

guanya terreny i la música és present gairebé durant tota la pel·lícula. Aquestes 

pel·lícules també es caracteritzen per la celebritat dels seus personatges, un gran 

vestuari i una gran escenografia. L’any 1934, Edward Kellogg inventa un sistema 

amb el que es podia regular el volum de la música, i que permetia combinar el diàleg 

 
23 Gilles Mouëllic: La música en el cine p. 19-20 
24 Op. Cit. en 23, p. 22-23 
25 Op. Cit. en 23, p, 24-26 

Il·lustració 7: Charles Chaplin a “Temps moderns” 
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amb aquesta. Això va facilitar molt que la música seguís sonant mentre els 

personatges tenien una conversa.26 

Prop dels anys 50, la música en el cinema va canviant. Per exemple, Bernard 

Herrmann solia utilitzar el recurs de petits motius melòdics o rítmics que es van 

repetint obstinadament al llarg dels films. Posteriorment, molts compositors estaran 

influenciats per ell i pels grans mestres de la música del segle XX. Per exemple, 

Leonard Rosenman va ser deixeble d’Arnold Schönberg, i en algunes de les seves 

bandes sonores podem veure com va utilitzar algun element del seu mestre. A 

continuació hi ha un enllaç on es pot escoltar el tema principal de Retorn al planeta 

dels simis (1970), composada per Rosenman.27 

• https://www.youtube.com/watch?v=fhJZY-ePsvg 

A la segona meitat del segle XX a Itàlia van destacar grans compositors com 

Giovanni Fusco, Nino Rota i Ennio Morricone, que van treballar amb cèlebres 

directors de l’època com Federico Fellini, Michelangelo Antonioni o Sergio Leone. 

L’arribada del Dolby Stereo 

El 1977, Laboratoris Dolby crea una nova tècnica del so de les pel·lícules, el Dolby  

Stereo.28 Aquest guanyava qualitat en els sons greus i aguts, en la seva intensitat, i 

també permetia dividir el so en diferents pistes i senyals, de manera que diferents 

parts de la música et podien arribar de diferents punts de la sala del cinema (a 

diferència del sistema mono, on tot el so està compacte i surt des d’un mateix punt). 

Aquest sistema va permetre que les bandes sonores poguessin tenir una 

orquestració molt més àmplia (ja que cada timbre sonava amb molta més claredat i 

netedat), que els compositors poguessin experimentar amb els sons aguts sense 

que aquests embrutissin diàlegs o impedissin que aquests i els soroll se sentissin 

bé.29 John Williams, per exemple, guanya gegantisme en l’orquestració.30 Ho podem 

veure en el primer film de La guerra de les Galàxies, Una nova esperança (1977). 

Aquesta va ser la primera pel·lícula estrenada amb aquest sistema de so. A 

 
26 Op. Cit en 23, p, 29-30 
27 Op. Cit en 23, p, 33-34 
28 Op. Cit. en 23, p. 39-40 
29 Op. Cit. en 12, p, 162-164 
30 Op. Cit. en 23, p. 40  

https://www.youtube.com/watch?v=fhJZY-ePsvg
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continuació hi ha un enllaç amb el tema principal de la pel·lícula abans esmentada 

Una nova esperança, que més tard es va convertir en el tema principal d’aquesta 

saga. 

• https://www.youtube.com/watch?v=_D0ZQPqeJkk 

 

 

 

 

 

 

Aquest invent va donar pas a una millora d’aquest, el Dolby Stereo de 70mm, un 

sistema amb un so envolvent molt semblant al que s’utilitza avui dia. Dues pel·lícules 

estrenades amb aquest sistema i amb un gran èxit van ser Superman (1978) i 

Apocalipse now (1979), que van causar gran impressió al públic.31 

Contemporàniament, molts compositors de pel·lícules segueixen per aquest camí de 

l’ús d’una gran orquestració, que va néixer- en el cas de la música de les pel·lícules- 

gràcies a l’arribada del sistema de so Dolby Stereo.32 Cada compositor utilitza el seu 

propi estil, depèn del context de la pel·lícula, del gènere, del director... i beu de 

diferents estils de la Història de la Música (romanticisme, impressionisme, jazz i 

molts més). Aquests últims anys, el pop, rock, etc. de vegades també han tingut 

influència en algunes pel·lícules. 

 

 

 
31 Op Cit. en 17 
32 Op. Cit. en 17 

Il·lustració 8: Primera pel·lícula 
de “La guerra de les galàxies” 

https://www.youtube.com/watch?v=_D0ZQPqeJkk
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3. RECURSOS COMUNS EMPRATS PER LA MÚSICA DE 

PEL·LÍCULES 

Podem classificar la música del cinema de diverses maneres, depenent de com 

estigui feta o de com faci la seva funció. A més, hi ha un seguit de recursos que de 

vegades el compositor de música de pel·lícules utilitza per causar efectes. De cada 

recurs s’ha cercat un exemple que ajuda a reforçar l’explicació. 

3.1. Intensitat: crescendos 

La intensitat és el volum d’una música. Un crescendo- augment progressiu de la 

intensitat- pot ser molt efectiu en una escena de suspens on l’espectador no sap què 

passarà a continuació. L’augment progressiu del volum de la música en aquell 

moment pot acabar de ressaltar la sensació de suspens, ja que l’inconscient espera 

que aquest crescendo33 culmini en un forte34, i aquest forte és sinònim de que 

passarà alguna cosa notable.  

Podem escoltar l’exemple en la composició per a l’escena de suspens que s’ha fet 

en aquest treball. Uns segons després que el protagonista hagi tocat el timbre, 

comença un gran crescendo partint d’un piano35, perquè tingui més efecte. (Pista 2 

del DVD-R)36 

• https://www.youtube.com/watch?v=qMTrVgpDwPk 

3.2. Efectes sonors 

Hi ha molts efectes sonors que es poden fer amb els instruments. Un exemple és el 

tremolo37. Aquesta sonoritat crea molta inquietud a causa de la seva rapidesa de 

repetició d’una o més notes. A més de la música efectes amb aquesta, de vegades 

també s’utilitzen sintetitzadors per fer crear sorolls. 

 
33 Augment gradual del so. 
34 Paraula en italià utilitzada en música per indicar intensitat forta. 
35 Paraula en italià utilitzada en música per indicar intensitat fluixa. 
36 Enllaç Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1Mmxx5CfpsM7XKPMfPe9-
2hD0aMGAyzR3 
37 Vegeu al glossari. // Enllaç de Google Drive per veure l’exemple d’un trèmolo: 
https://drive.google.com/open?id=1zjq1wSMsDTU5w9j0gGaDUASKvNt0F2mx 

https://www.youtube.com/watch?v=qMTrVgpDwPk
https://drive.google.com/open?id=1Mmxx5CfpsM7XKPMfPe9-2hD0aMGAyzR3
https://drive.google.com/open?id=1Mmxx5CfpsM7XKPMfPe9-2hD0aMGAyzR3
https://drive.google.com/open?id=1zjq1wSMsDTU5w9j0gGaDUASKvNt0F2mx
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Podem escoltar el tremolo a la música de Suspens que s’ha fet en aquest treball 

mentre mirem l’escena. (Pista 2 del DVD-R)38 

3.3. La corda a les escenes d’amor 

Normalment, un instrument no sol anar associat amb un estat anímic o un sentiment 

en concret, sinó que el sentiment que expressa depèn de la música que toca en 

cada moment. Tot i així, parlant en el context del cinema, l’audiència sol associar la 

melodia emotiva tocada per la corda amb l’amor. El més segur és que, ja que els 

compositors de pel·lícules han utilitzat molts cops els violins per fer melodies 

amoroses (ja sigui per la seva capacitat de frasejar o el seu timbre), la gent sol 

relacionar una melodia emotiva tocada per la corda amb una escena d’amor.  

Un exemple és el tema d’amor de Vertigo (1958), compost per Bernard Herrmann, 

on podem escoltar el lirisme d’una melodia molt emotiva tocada per violins. També hi 

ha parts que transmeten tensió. 

• https://www.youtube.com/watch?v=ObbHRxvpLJ4 

3.4. Efecte empàtic i anempàtic 

Segons Le son au Cinéma39, una manera de classificar la música en el cinema per la 

funció que fa en la pel·lícula, és en empàtica i anempàtica.40 

Quan diem que la música crea un efecte empàtic, ens referim a que reforça el 

sentiment que se suposa que predomina en l’escena.41 Un exemple el podríem 

trobar en alguna persecució de l’oest, on la música sigui moguda i ràpida. 

La música anempàtica genera una emoció diferent a la que suggereix la imatge. En 

una escena dura, la música es mostra “indiferent” al que està passant i manté 

regularitat en el ritme, la intensitat, el fraseig... Aquest fenomen fa que la música 

deixi de donar èmfasi al personatge i que descrigui un entorn de l’escena tranquil i 

indiferent. Això alarma molt a l’espectador, ja que aquest vol avisar al “món que 

l’envolta” que està passant alguna cosa greu.42 Un exemple d’aquesta música és 

 
38 Enllaç Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1Mmxx5CfpsM7XKPMfPe9-
2hD0aMGAyzR3 
39 Llibre de Michael Chion 
40 Op. Cit. en 12, p.233 
41 Op. Cit. en 12, p.233 
42 Op. Cit. en 12, p.233-234 

https://www.youtube.com/watch?v=ObbHRxvpLJ4
https://drive.google.com/open?id=1Mmxx5CfpsM7XKPMfPe9-2hD0aMGAyzR3
https://drive.google.com/open?id=1Mmxx5CfpsM7XKPMfPe9-2hD0aMGAyzR3
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una escena de la pel·lícula Un món perfecte, de Clint Eastwood, on el personatge 

comença a terroritzar a una família i, de fons, la música es mostra indiferent. 

3.5. El silenci 

El silenci, per molt paradoxal que sembli, també és música, i en forma part. Per això, 

diverses vegades, ha estat el protagonista de moltes escenes. Quan l’espectador 

està acostumat a la “companyia” de la música durant tota la pel·lícula, l’absència 

d’aquesta en una escena (per exemple de suspens) causa una expectació i una 

atenció molt especial a l’espectador, ja que inconscientment, està esperant que la 

música torni a sonar. 

Un exemple, és l’escena que s’ha utilitzat en aquest treball per posar-hi les tres 

músiques. El protagonista ha entrat a un hotel antic i sembla que no hi ha ningú. El 

silenci ajuda a reforçar aquesta expectació. (Pista 5 del DVD-R)43 

3.6. Músiques conegudes 

Als principis del cinema, com ja s’ha explicat abans en l’apartat La història de la 

música en el cinema, les músiques de les pel·lícules ja eren preexistents o eren 

agafades de grans compositors, però poc a poc això va canviar i cada cop hi havia 

més partitures originals per a cada pel·lícula. Més actualment, s’han utilitzat diversos 

cops, en casos i escenes puntuals, músiques cèlebres de la Història de la Música. 

Incloure-les en escenes importants o decisives en l’argument crea una gran 

emotivitat i emoció. Això es deu a la història que té aquesta música però, 

especialment, a la seva qualitat. 

En el següent enllaç, podem veure l’última escena de la pel·lícula El discurs del rei 

(2010). El rei, que és tartamut, després de diversos esforços per poder parlar bé en 

públic anant a visitar a un gran logopeda, li toca fer un discurs que serà emès per tot 

el país. És l’última escena de la pel·lícula i el punt culminant de l’argument. En 

aquesta escena final, sona el segon temps de la Setena Simfonia de Beethoven. 

Aquesta música és la que ajuda a fer tan especial aquest final. (Es recomana veure 

la pel·lícula sencera abans de veure l’escena sola). 

• https://www.youtube.com/watch?v=fGpI9YLQg2U 

 
43 Enllaç Google Drive: 
https://drive.google.com/open?id=1JPBrSzoaZ4LjnlfvpOfG_Wr2wxsXX__m 

https://www.youtube.com/watch?v=fGpI9YLQg2U
https://drive.google.com/open?id=1JPBrSzoaZ4LjnlfvpOfG_Wr2wxsXX__m
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Il·lustració 9: Bernard Herrmann 

3.7. Representació musical i leitmotivs  

La música és molt complexa per a fer-ne una definició en concret, però tot i així, 

sabem que pot ser un llenguatge amb el que expressar-se. En moltes pel·lícules o 

obres de la Història de la Música, però, s’ha utilitzat per imitar o descriure 

“explícitament” coses, persones, sentiments... Aquest fet se’l podria anomenar com a 

representació musical d’alguna cosa.  

Els leitmotivs també són una representació d’algun personatge, sentiment o cosa en 

concret, però no són el mateix ja que aquests últims van apareixent al llarg de l’obra 

variats i sempre recognoscibles. L’apartat 4 d’aquest treball està exclusivament 

dedicat al “leitmotiv” ja que s’ha fet una explicació i recerca àmplia d’aquest. 

L’exemple que analitzarem és d’una representació 

musical que fa Bernard Herrmann en la banda sonora de 

la pel·lícula de North by Northwest (1959), dirigida per 

Alfred Hitchcock. Aquesta representació musical que 

representa una cosa en concret la trobem en el tema 

d’amor Conversation piece (Peça de conversació). 

 

 En aquest tema, mentre hi ha una emotiva melodia tocada per diversos instruments 

(primer oboè, després clarinet i finalment violins), l’acompanyament (tocat pels 

instruments amb un registre més greu) va fent un ritme continu i constant de corxera 

+ dues semicorxeres, que representa el moviment del tren, ja que els dos 

personatges en aquell moment estan en un ferrocarril. Es podria considerar que 

s’assembla a un leitmotiv ja que representa alguna cosa, però no el podem 

classificar com a tal ja que és només un motiu rítmic que apareix obstinadament 

durant gairebé tota la peça. Al DVD hi ha la mostra d’una comparació que s’ha fet: 

primer s’escolta el so d’un tren en marxa i després l’inici del tema, per veure la 

similitud del so del ferrocarril en marxa amb la representació que fa Bernard 

Herrmann imitant el tren amb l’acompanyament d’aquesta peça (Pista 6 del DVD-

R)44. 

 
44 Enllaç de Google Drive: 
https://drive.google.com/open?id=16UfLufekxFdU8EMFZIPMyyRx26q8-NjE 

https://drive.google.com/open?id=16UfLufekxFdU8EMFZIPMyyRx26q8-NjE
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Il·lustració 10: Partitura del tema d’amor 
(reducció a piano) 

A més a més, a continuació, hi ha un enllaç on podem escoltar la peça sencera, que 

és d’una gran qualitat musical i està plena d’expressivitat. 

• https://www.youtube.com/watch?v=6EM65LW--PQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ritme constant que imita el tren al llarg de la peça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6EM65LW--PQ
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4. EL LEITMOTIV 

4.1. Wagner i el leitmotiv: 

Com és sabut, Wagner fa aparèixer el leitmotiv en les seves òperes, a l’època del 

romanticisme musical. El leitmotiv és un petit motiu o frase musical que simbolitza o 

representa un estat anímic, alguna cosa o algun personatge. Wagner utilitza els 

leitmotivs d’una manera magistral fent-los aparèixer al llarg de l’obra quan ho troba 

adient (per exemple quan apareix algun personatge o es parla d’ell sona el leitmotiv 

associat amb aquest). Un mateix leitmotiv podia aparèixer variat i no completament 

idèntic, encara que sempre és recognoscible. 

 

4.2. Què hi té a veure amb el cinema? 

Des dels orígens de la música del cinema, el recurs del leitmotiv s’ha utilitzat sovint 

per ajudar l’espectador a reconèixer un personatge o situació, o per donar-li èmfasi.  

També és molt freqüent trobar dos temes principals en moltes pel·lícules; 

normalment un es d’acció i l’altre d’amor. Aquests temes sencers podríem dir que fan 

la funció dels leitmotivs, ja que simbolitzen sentiments o accions, però alhora són 

temes massa extensos per classificar-los com a tals.  

Un exemple molt clar d’una pel·lícula amb leitmotivs és la música de la saga de les 

pel·lícules d’El Senyor dels Anells, composada per Howard Shore. L’argument 

d’aquestes pel·lícules, basades en la novel·la de J. R. R. Tolkien, succeeix a la Terra 

Mitja, un món que està conformat de diferents pobles i races; els elfs, els nans, els 

ogres, els cavallers de Rohan... Cadascun d’aquests pobles té assignada una 

melodia destacada, així que quan apareixen personatges d’aquests pobles molt 

sovint se sent la música corresponent. Cada cop que surt un leitmotiv d’aquests no 

Il·lustració 11: Richard Wagner 
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és sempre idèntic, pot canviar segons l’escena o el moment de la historia, i es va 

transformant juntament amb el personatge. Aquesta banda sonora és la guanyadora 

de tres premis Oscar, i és d’una gran qualitat, juntament amb la pel·lícula. 

A continuació, hi ha un enllaç amb la música de l’inici de la primera pel·lícula, on 

diversos leitmotivs van apareixent, ja que ens presenten diferents llocs de la Terra 

Mitja. 

• https://www.youtube.com/watch?v=J93fc--VsaI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 12: Portada de la primera pel·lícula del Senyor dels Anells 

https://www.youtube.com/watch?v=J93fc--VsaI
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5. CELEBRITATS DE LA MÚSICA I CINEMA 

5.1. Charles Chaplin 

5.1.1. Qui era? 

Charles Chaplin (1889-1977) és conegut com un dels 

grans mestres del cinema. Era director i actor de les 

seves pròpies pel·lícules. Va fer-ne de mudes, però 

posteriorment també amb so, quan va aparèixer. 

Les seves pel·lícules, còmiques i sentimentals, 

normalment anaven més enllà de l’argument i eren una 

crítica contra la deshumanització i els totalitarismes.45 

                                                                                                                                     

De petit va viure amb la seva mare i el seu germà, ja que el pare va marxar de la llar. 

Va tenir una infància dura per la pobresa, en un barri de Londres. La seva mare va 

acabar en un sanatori. Tot i les seves situacions adverses, Charles ja de petit va 

donar mostres per la seva capacitat per ser actor. Ja al 1913 Chaplin arriba a 

Hollywood i roda moltes pel·lícules.46 

Chaplin és l’autor de pel·lícules famoses com ara The Kid (1920), El circ (1928), City 

Lights (Llums de la ciutat) (1931) o Temps moderns (1932). Després d’esclatar la 

Segona Guerra Mundial, Chaplin roda El gran dictador (1940), on ell representa 

alhora el personatge d’un pobre jueu i el del dictador d’Alemanya.47 

El fet de ser estranger i no nacionalitzar-se mai als EUA va fer que Charles Chaplin 

hagués de comparèixer al Comitè Inquisitorial d’Activitats Anti-nord-americanes per 

les seves crítiques a aquella societat en les seves pel·lícules. Mentre era de viatge 

amb la seva família, es va ordenar que, quan tornés, fos retingut. Finalment, va 

decidir no tornar als EUA i es va quedar a viure a Suïssa. A Anglaterra va rodar la 

sentimental pel·lícula de Candilejas (1952) entre d’altres obres.48 

 

 
45 Biografías y vidas (2019) Recuperat de: https://www.biografiasyvidas.com/monografia/chaplin/ 
46 Op. Cit. en 41 
47 Op. Cit. en 41 
48 Op. Cit. en 41 

Il·lustració 13: Charles Chaplin 

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/chaplin/
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Il·lustració 14: Charles Chaplin amb 
Oona O’Neill, la seva dona 

El 1972 va fer un breu viatge a Hollywood per recollir un Oscar per la seva obra. 

Charles Chaplin va morir el 1977 als 88 anys.49 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Què hi té a veure amb la música? 

Charles Chaplin tenia, ja des de petit, un fort vincle amb la música. Va començar la 

seva carrera amb el grup de ballarins The Eight Lancashire Lads. Va tocar el violí i el 

violoncel, i des de molt jove volia arribar a ser concertista, però amb el temps va 

veure que no arribaria a l’excel·lència i se’n va desdir. En una ocasió, Debussy, un 

dels millors músics de l’impressionisme, li va dir que tenia un gran instint com a 

ballarí i com a músic.50                   

 

      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

En les seves pel·lícules, la música tenia molt de pes. Freqüentment, era ell qui la 

componia. La intenció de la música en moltes de les seves pel·lícules anava més 

enllà de ser divertida; era de fet una manera d’expressar sentiment en contrapunt 

 
49 Op. Cit. en 41 
50 Opera Mundi (2019) Recuperat de: http://www.operamundi-magazine.com/2010/06/un-musico-
llamado-charlie-chaplin.html 

Il·lustració 15: Carles Chaplin dirigint 

http://www.operamundi-magazine.com/2010/06/un-musico-llamado-charlie-chaplin.html
http://www.operamundi-magazine.com/2010/06/un-musico-llamado-charlie-chaplin.html
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amb l’argument. Així ho deia:  

“(...) Vaig començar a compondre música elegant i romàntica per emmarcar 

les meves comèdies; en contrast amb el personatge del rodamon, la música 

va donar a les meves comèdies una dimensió emocional. Els arranjadors 

musicals rarament ho entenien. Ells volien que la música fos divertida,  

però jo els explicava que no volia competir, que volia que la música fos un

  contrapunt entre allò que és greu i l’encant per expressar sentiment (...)”.51 

 

 

 

 

 

  

 

 

                

 

Chaplin va tenir relació amb molts dels grans músics de l’època com Rachmaninov, 

Stravinski, Horowitz, Eisler, Schönberg... i Pau Casals. Tota la seva vida va estar 

lligat a la música. Li agradava compondre i improvisar amb el piano o cantant.  En 

diverses ocasions, Chaplin apagava les llums després de sopar i insistia en escoltar 

peces musicals clàssiques amb la seva família durant la vesprada.52 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 Op. Cit. en 46 
52 Op. Cit. en 46 

Il·lustració 16: Charles Chaplin tocant el violoncel 



LA MÚSICA EN EL CINEMA. QUINA INFLUÈNCIA TÉ SOBRE NOSALTRES? 

26 
 

Il·lustració 17: Chico, Harpo, Groucho i 
Zeppo Marx 

5.2. Els germans Marx 

5.2.1. Qui eren? 

Eren cinc germans: Julius Henry Marx (Groucho), 

Leonard Marx (Chico), Adolph Marx (Harpo), 

Herbert Marx (Zeppo) i Milton Marx (Gummo). Eren 

fills d’emigrants jueus i ja des de petits la seva 

mare es va encarregar que tots rebessin una bona 

educació musical. De joves –excepte Milton Marx, 

que es va dedicar a tasques d’administració-  van 

viatjar a Broadway on van tenir molt d’èxit. Zeppo 

va abandonar el quartet Marx després de diverses 

pel·lícules rodades. Van protagonitzar comèdies 

magistrals com Una nit a l’òpera (1935) o Sopa de 

ganso (1933).53 

                                                                                       

5.2.2. Què hi tenen a veure amb la música? 

Com s’ha dit abans, ja des de petits van connectar amb la música, i això es veu 

reflectit en la seva obra.54 Si observem la majoria dels seus films, veurem que hi 

apareixen parts on algun d’ells interpreta algun solo55 o toquen alguna música en 

conjunt.  

- Chico destacava al piano. Tenia molta habilitat i gràcia a l’hora de tocar-lo i a 

més de vegades ressaltava alguna tècnica peculiar, com l’agilitat de tocar 

amb un sol dit.  

- Harpo era un gran intèrpret amb l’arpa. A les pel·lícules tenia un paper divertit 

i innocent, però a l’hora de tocar feia un canvi radical quan entrava en la 

música. A més de l’arpa (el seu instrument principal) podia tocar altres 

instruments, com el piano. 

- Groucho tocava la guitarra i surt en algunes escenes cantant mentre toca.  

- Zeppo també canta en alguna escena de les seves pel·lícules. 

 
53 Mcn biografías (2019) Recuperat de: www.mcnbiografias.com  
54 Op. Cit. en 49 
55 Vegeu al glossari 

http://www.mcnbiografias.com/
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Il·lustració 18: Chico i Harpo tocant el piano  a quatre mans en 
una escena de la pel·lícula “The Big Store” 

En la pel·lícula Una nit a l’òpera (1935) es veu reflectida la cultura musical 

d’aquests personatges en la forma que està ambientada la pel·lícula i en el pes 

que té l’òpera en l’argument. 

Seguidament, deixo un enllaç de Youtube on es pot accedir a un vídeo 

d’aproximadament tres minuts corresponent a una escena on surten Chico i 

Harpo barrejant la comicitat amb la música. És una escena de la pel·lícula “The 

Big Store”, on el gag és la interpretació d’una peça per a quatre mans tocada per 

ells dos. Barregen elements rítmics, musicals i gestuals que creen una comèdia 

complexa, divertida i espontània. 

- Escena del Big Store: 

https://youtu.be/pbUrsot6oeY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/pbUrsot6oeY
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6. PEL·LÍCULES AMB UN LLIGAM PECULIAR AMB LA 

MÚSICA 

6.1. Fantasia 

6.1.1. La pel·lícula que complementa a la música 

La pel·lícula de Fantasia fou estrenada l’any 1940 als 

Estats Units. Va ser el tercer llargmetratge 

d’animació produït per Walt Disney, després de 

Blancaneus i els set nans i Pinotxo. Fantasia, però, 

no és un conte ni una història com les altres 

pel·lícules amb personatges principals, sinó que és 

una pel·lícula d’animació (dibuixos animats) on la 

imatge i tot el que passa està inspirat en la música 

d’algunes de les grans obres de tota la Història de la 

Música, des del Barroc (Bach) fins a compositors 

més contemporanis, com Stravinsky (Segle XX). Les 

històries que passen i els colors i formes que es 

mouen en aquesta pel·lícula van totalment 

sincronitzats a la música. Seguidament hi ha un 

anàlisi i resum que s’ha fet de la pel·lícula. 

 

6.1.2. Anàlisi de la pel·lícula i resum 

Primera escena 

En la primera escena, es veu com va entrant l’orquestra, i el narrador explica que les 

imatges han estat inspirades en les músiques. També diu que hi ha tres tipus de 

música en aquesta pel·lícula; les que expliquen un argument sencer, les que no 

contenen un argument en concret però sí una sèrie d’imatges definides, i les que 

existeixen per sí mateixes. Aquesta primera música que sonarà és del tercer tipus, 

acaba dient. 

Quan tots els músics estan preparats, entra el director, i comença a sonar la Tocata i 

fuga en re m per a orgue, de J. S. Bach, però arranjada per a orquestra simfònica. A 

la pantalla es comencen a projectar, en diferents colors, les diferents seccions de 

Il·lustració 19: Portada de la pel·lícula 
“Fantasia” 
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l’orquestra mentre sona, i després hi ha una animació amb diferents formes i 

coloracions, que van conjuntament amb el ritme i la melodia de l’obra musical. 

 

 

 

 

 

 

 

Segona escena 

En aquest capítol la música és de Prior Illitx Txaikovski, un dels compositors més 

importants del romanticisme. S’han agafat sis parts diferents de la suite del ballet del 

Trencanous. Aquesta part de la pel·lícula, correspon al tipus de música que 

explicava el narrador on hi han posat una història amb personatges però sense cap 

argument en concret. 

- En la primera escena podem escoltar La fada de sucre mentre unes fades van 

pel bosc de nit colorit amb llums el bosc. 

 

 

 

 

 

 

 

- Després, amb La dansa xinesa, uns bolets fan una dansa al tempo de la 

música. 

Il·lustració 22: Fada en una escena de “Fantasia” 

Il·lustració 20: Començament de l’escena de la 
Tocata i Fuga de “Fantasia” 

Il·lustració 21: Començament de l’escena de la 
Tocata i Fuga de “Fantasia” (II) 
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- Seguidament, mentre sona La dansa dels mirlitons, unes flors es comencen a 

moure i acaben convertint-se en baldufes que ballen. 

- Després de la Dansa dels mirlitons, uns peixos es mouen lentament en un 

aquari juntament amb la Dansa àrab. 

- En aquesta part del Trencanous sona la Dansa russa mentre les flors ballen 

en fileres imitant passos de ball russos. 

- Per últim, amb el Vals de les flors de la suite, unes fades en un bosc porten la 

tardor. Ho podem veure mentre les fulles cauen, o quan fa vent (en la part 

dramàtica de la música). Després acaben portant l’hivern i ballen en el gel. 

Tercera escena 

La música aquí és la de l’Aprenent de Bruixot, de Paul Dukas.  El narrador diu que 

aquesta música explica una història concreta, la d’un aprenent de màgia que utilitza 

els poders abans de saber utilitzar-los. La història va conjuntament amb la música, 

on l’aprenent del mag és Mickey Mouse. Durant tota la història sembla que la música 

hagi estat feta expressament per la imatge –quan que és al revés, com en tota la 

pel·lícula- de tan ben pensada i ben feta que està l’animació 

A continuació hi ha un enllaç per visualitzar aquesta història: 

- https://www.youtube.com/watch?v=gqTjP-HRC8M 

 

 

 

 

 

 

Quarta escena 

Aquí agafa el protagonisme la música d’Igor Stravinsky amb el ballet de La 

consagració de la primavera, on les imatges mostren conjuntament amb la música 

l’origen i l’evolució de la vida tal com ho explica la ciència. 

Il·lustració 23: Mickey Mouse en una 
escena de Fantasia 

https://www.youtube.com/watch?v=gqTjP-HRC8M
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- Al principi, la música és misteriosa i les imatges s’ambienten a l’espai i les 

estrelles. 

- Després, la música es torna més rítmica i brusca i apareixen els volcans a la 

Terra. 

- Quan ja ha passat tota la part dels volcans es calma tot i l’escena se’n va a 

l’aigua, on apareix la vida. Més tard, trobem la presència dels dinosaures. En 

aquest moment, depenent del caràcter de la música, es veuen un dinosaures 

o uns altres. Aquí hi ha alguns exemples; 

o En un moment on la flauta travessera agafa protagonisme i fa un 

arpegi ascendent molt ràpid podem veure el vol d’un dinosaure, ja que 

l’instrument quan toca això fa l’efecte com d’un ocell.  

o En una part on la música es més lenta, apareixen dinosaures més 

grans i robusts. 

o També hi ha una escena on la música és molt més nerviosa i ràpida, i 

apareix un Tiranosaure-Rex, que forceja amb un altre dinosaure que 

acaba abatent.  

o Després, la música es torna molt més dramàtica i Walt Disney acaba 

representant l’extinció dels dinosaures. Al final tot és desert (mentre 

sona la música que ara és llunyana i desolada).  

o Finalment, hi ha tempestes i terratrèmols en una part on la música es 

torna molt més dramàtica i ràpida. Després, tot torna la calma i el sol es 

pon d’acord amb el diminuendo final de la música. 

A continuació hi ha adjuntat un enllaç per veure aquesta part de la pel·lícula: 

- https://www.youtube.com/watch?v=EiAFUJ4Shao 

Il·lustració 24: Dinosaures en una escena de Fantasia 

https://www.youtube.com/watch?v=EiAFUJ4Shao
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Cinquena escena 

Hi ha una “mitja part” on l’orquestra toca un petit moment musical de jazz i després 

hi ha una demostració del so de molts dels instruments de la banda sonora també 

amb animació de colors i una línia que representa la barra del so.  

 

 

 

 

 

Sisena escena 

En aquesta escena s’agafa la música de dos temps de la Simfonia Pastoral de 

Beethoven, on el narrador explica que el compositor va narrar els paisatges que veia 

en aquella música. Ara bé, Walt Disney va aprofitar aquesta música per fer narrar 

amb una animació una història inventada en un ambient mitològic, entre criatures 

màgiques i déus de l’Olimp. En aquesta escena, és magistral la manera en què han 

ajuntat la història sobre la música. Cada instrument, cada crescendo i cada 

diminuendo56 tenen una repercussió sobre cada moviment de cada personatge, i del 

que passa a la història. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56 Disminució gradual del so. 

Il·lustració 25: Barra del so en una 
escena de Fantasia 

Il·lustració 26: Animals mitològics en una escena 
de Fantasia 
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Setena escena 

Aquí agafa el protagonisme la música Ponchielli, La dansa de les hores, del tercer 

acte de l’òpera de La Gioconda. Els animals prenen protagonisme i podem veure-hi 

una història molt divertida amb animals, sempre inspirada en la música. 

Vuitena escena 

És l’última, i el narrador explica que primer sonarà la música d’Una nit a la muntanya 

pelada de Mússorgski, que és com un poema simfònic que va escriure representant 

amb la música un aquelarre a la muntanya, i després l’Ave Maria de Schubert. Quan 

sona la primera música a la pel·lícula s’hi representa un dimoni i el caos de la nit. 

Després, surt el sol i tot acaba amb la calma del dia mentre sona l’Ave Maria. 

Seguidament, hi ha un enllaç que porta a un vídeo de YouTube per escoltar la obra 

d’Una nit a la muntanya pelada de Mussorgski, una obra de gran qualitat musical. 

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

 

 

Il·lustració 27: Quadre del meu avi Agustín inspirat en la música “Una nit a la 
muntanya pelada” de Mussorgski. 

https://www.youtube.com/watch?v=5qkxuzyAOhI
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6.2. Tom i Jerry 

Els episodis de Tom i Jerry contenen una gran quantitat de 

música. Fins i tot podríem dir que la música és tan important 

com l’argument o l’animació. La música i l’animació estan 

totalment fusionades en aquests curts. El compositor és Scott 

Bradley, que en la sèrie de Tom i Jerry treballava juntament amb 

William Hanna i Joseph Barbera, els creadors de la sèrie, i Fred 

Quimby, entre d’altres. En aquest apartat es parlarà sobre 

l’autor, la música de la sèrie i les seves característiques.  

           

 

6.2.1. Scott Bradley 

Scott Bradley va ser un compositor estatunidenc, nascut el 1891 a Russelville (EUA) 

i mort el 1977 a Chatsworth (EUA). Va estudiar la carrera de música i durant un 

temps va ser alumne d’Arnold Schönberg57, amb 

qui va aprendre tècniques avançades de 

composició que més tard també va utilitzar. Va 

sortir a la llum treballant en empreses 

cinematogràfiques com Fox i Disney o Metro 

Goldwyn Mayer (MGM). A MGM va participar en 

més de 250 capítols. Els més coneguts són els 

de Tom & Jerry.58 

Després del tancament de l’estudi de dibuixos d’animació de la MGM, Bradley va 

decidir juntament amb els seus principals companys de l’estudi, com William Hanna, 

Joseph Barbera i Fred Quimby, obrir el seu propi estudi d’animació, on es farien 

dibuixos animats per a la televisió. Scott Bradley va estar diverses vegades nominat 

als Oscar per les seves músiques.59 

 

 
57 Mireu al glossari 
58 ALLMUSIC (2019) Recuperat de:  
https://www.allmusic.com/artist/scott-bradley-mn0000921166/biography 
59 Op. Cit. en 54 

Il·lustració 28: Tom i 
Jerry 

Il·lustració 29: Scott Bradley 

https://www.allmusic.com/artist/scott-bradley-mn0000921166/biography
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Il·lustració 31: Portada 
de l’episodi “Puttin’ on 
the Dog” 

6.2.2. La música i l’animació.  El dodecafonisme 

Com podem veure en els capítols de Tom i Jerry, la música i els dibuixos animats 

estan totalment sincronitzats; en cada moviment, cada expressió, cada persecució, 

encaixen a la perfecció. Això amplifica la impressió de l’animació a l’espectador,  

amplificant els moviments i remarcant-los amb la música.  

Scott Bradley va utilitzar molts clàssics de la història de la música, des dels 

romàntics fins al jazz, i també música seva. Era capaç d’introduir en un mateix 

capítol diferents temes molt coneguts, adequar-los i afegir-hi música pròpia. 

 

 

 

 

                          

   

Un recurs de composició que va utilitzar diverses vegades és el del 

dodecafonisme60, com en l’episodi Puttin’ on the Dog. Aquest recurs l’utilitzava en 

moments puntuals de l’episodi com en un persecució o una baralla. 

Seguidament, hi ha adjunt un enllaç de Youtube on es pot veure un fragment 

d’aquest capítol esmentat. Hi podem escoltar la atonalitat i el dodecafonisme, 

barrejats amb algun fragment de jazz. 

- Fragment del capítol Puttin’ on the Dog 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=aQJLNbfQ1ak 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                             

 
60 Consulteu el glossari 

Il·lustració 30: Tom tocant el contrabaix en un episodi 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=aQJLNbfQ1ak
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6.3. Els ocells, la pel·lícula sense banda sonora 

La pel·lícula Els ocells va ser estrenada a Hollywood l’any 1963 per la companyia 

Universal Studios. Va ser dirigida per Alfred Hitchcock, qui és considerat el súmmum 

del suspens per les magistrals pel·lícules que va rodar. Sempre li va donar molta 

importància a la música, i ho podem constatar en els seus films. Hitchcock va tenir 

sovint com a compositor de la música de les seves pel·lícules Bernard Herrmann, un 

gran músic que va escriure bandes sonores tan bones com la de Perseguit per la 

mort (North by Northwest) o Vertigo. 

Els ocells té una característica molt especial; no té banda sonora. Això fa que la 

pel·lícula tingui molts moments de tensió, ja que no hi ha res sonant de fons. 

D’aquesta manera el film guanya el doble de suspens i un ambient de misteri. 

Herrmann va quedar com l’assessor especial de so en aquesta pel·lícula. 

Aquest recurs de treure la banda sonora el podem veure en una escena de North by 

Northwest (1959), una de les pel·lícules més exitoses de Hitchcock. El protagonista 

ha quedat amb un home misteriós que encara no sap qui és, i han decidit trobar-se 

enmig d’una carretera deserta. El protagonista espera una estona allà, i cada cop 

que apareix un cotxe de lluny apropant-se hi ha expectació. Es crea molta tensió en 

el silenci que hi ha mentre espera que arribi aquest home.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Il·lustració 32: Protagonista esperant que arribi Kaplan, l’home misteriós 
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   PART PRÀCTICA 

7. EXPLICACIÓ DE L’EXPERIMENT 

La part pràctica d’aquest treball, a part dels diversos anàlisis de músiques i 

pel·lícules del marc teòric, ha consistit en agafar una escena d’una pel·lícula, 

compondre tres músiques diferents, i veure la mateixa escena amb les tres 

músiques. Per últim, s’ha fet un qüestionari per aquest experiment. Es pot visionar 

en la pista 1 del DVD-R61 el vídeo utilitzat per fer l’enquesta, on es pot veure la 

mateixa escena amb les tres músiques diferents. 

La pel·lícula 

L’escena pertany al film Barton Fink (1991), dirigit pels germans Cohen (Joel Cohen i 

Ethan Cohen). Ells dos també es van ocupar de la producció, del guió i del muntatge 

d’aquesta pel·lícula, protagonitzada per John Turturro. 

S’ha escollit aquesta escena perquè és senzilla, dura poc temps (dos minuts 

aproximadament) i no té música. Aquest últim factor ha sigut gairebé essencial per 

poder fer l’experiment, ja que s’ha pogut afegir la música feta en aquest treball sense 

problemes. Pel contrari, seria molt difícil utilitzar una escena que conté música ja que 

és molt complicat eliminar la música del film per afegir-ne una altra (i això sense 

eliminar els sorolls de l’escena). A la pista 5 del DVD62 es pot veure aquesta escena. 

La música 

Fer la música ha sigut un procés bastant complex i elaborat. Primer s’han compost 

les tres músiques, que havien de ser diferents i de la mateixa duració que la de 

l’escena. Seguidament, es va transcriure el manuscrit de la composició a l’ordinador 

amb un programa d’edició de partitures. Quan les partitures ja van estar passades a 

net a l’ordinador es van repartir als diferents músics i, un cop gravada la música, es 

va ajuntar amb la imatge. En els apartats del 8, 9, 10, 11 i 12 del present treball es 

basen en l’explicació de tot el procés musical i d’edició d’imatge. 

 

 
61 Enllaç de Google Drive: https://drive.google.com/open?id=19mt3P8aor8l6Ofq6cZ6oPP-
95q2XmOXu 
62 Enllaç de Google Drive: https://drive.google.com/open?id=1JPBrSzoaZ4LjnlfvpOfG_Wr2wxsXX__m 

https://drive.google.com/open?id=19mt3P8aor8l6Ofq6cZ6oPP-95q2XmOXu
https://drive.google.com/open?id=19mt3P8aor8l6Ofq6cZ6oPP-95q2XmOXu
https://drive.google.com/open?id=1JPBrSzoaZ4LjnlfvpOfG_Wr2wxsXX__m
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L’enquesta 

Un cop enllestit tot el que anteriorment s’ha explicat, es va fer l’elaboració d’un 

formulari per passar-lo per diferents classes de l’institut (---) i a diverses persones. A 

l’apartat 13 s’explica com és aquest formulari i els seus resultats. 
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8. PROCÉS DE COMPOSICIÓ 

Per a l’escena de la pel·lícula he compost tres peces que anteriorment ja he 

analitzat. Primer vaig començar per la de Suspens, després la de Tristesa i per últim 

la d’Alegria, que és la que té la instrumentació més complexa. Per a cadascuna 

d’aquestes composicions, vaig tardar moltes estones. A continuació explicaré la 

metodologia general que he utilitzat en cada composició. 

8.1. La instrumentació 

El primer que vaig pensar abans de començar a escriure va ser la instrumentació, és 

a dir, quins instruments tocarien cada peça. Vaig considerar que posar instruments 

de la família de corda fregada63 seria essencial en les tres, per conveniència en la 

instrumentació i perquè l’harmonia quedés ben completa. A més, va ser essencial 

pensar en instruments que després fos possible trobar algú que els toqués, per fer 

l’enregistrament de cada música. Per a cada composició he tingut en compte el 

següent: 

• Tristesa 

En aquesta peça, al quartet li vaig afegir el clarinet en si b i la flauta 

travessera, dos instruments de vent per donar més varietat i color al timbre. 

També s’ha de tenir en compte que la flauta travessera i el clarinet poden 

treure un so molt suau i delicat, convenient per a aquesta música. 

• Suspens 

Aquí, amb el quartet de corda64 i un clarinet ja és suficient (a més de la 

percussió que apareix al final de tot, plat i bombo). El clarinet el faig tocar en 

un registre greu, idoni per al suspens. 

• Alegria 

En la música d’Alegria vaig decidir posar la instrumentació més ample, per 

donar diferents colors i jugar amb els timbres i les melodies. És per això que 

hi ha tres instruments de vent. 

 

 

 

 
63 Vegeu corda fregada al glossari 
64 Vegeu quartet de corda al glossari 
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Il·lustració 33: Escriptori on escrivia Il·lustració 34: Piano que vaig utilitzar 

8.2. Procés creatiu 

El procés creatiu és la part on hi ha més treball, on està gairebé tota la feina en una 

composició, ja que el compositor ha de tenir en compte el timbre, l’harmonia, la 

instrumentació al llarg de la peça, el ritme, la melodia, la forma, les dinàmiques... 

Cada compositor té la seva manera d’escriure i utilitza el seu procés, segons la 

manera de ser, la manera de treballar, etcètera; per tant, no hi ha un mètode estricte 

generalitzat per compondre. Tot i així, escriure música no es posar notes a l’atzar i 

provar a veure si sonen bé. La inspiració o la intuïció musical t’ajuden a escriure o a 

començar, però sovint t’has de quedar molta estona pensant en la composició, sigui 

davant del paper o en qualsevol altre lloc, fins que decideixes la millor manera de 

seguir endavant la música. 

El piano et pot servir d’eina per ajudar-te amb l’harmonia, i és el que vaig fer, sent 

dels primers cops que escric alguna cosa per una agrupació que té entre 5 i 8 

instruments. Escrivia al faristol del piano si en aquell moment estava provant 

l’harmonia, o també escrivia en una taula que hi ha al seu costat. Així anava 

avançant a poc a poc les composicions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA MÚSICA EN EL CINEMA. QUINA INFLUÈNCIA TÉ SOBRE NOSALTRES? 

41 
 

Il·lustració 35: Partitura original de Beethoven  
 

8.3. Correcció i últims retocs 

Aquest apartat també depèn molt de qui escriu la música. Per posar un exemple, a 

Mozart gairebé mai li calia corregir les seves partitures, ja que escrivia directament la 

música havent-la pensat prèviament en el seu cap (encara que això no vol dir que no 

la repassés després en la partitura). En canvi, en les partitures de Ludwig van 

Beethoven podem veure molts gargots, ratllades i correccions en els originals, ja que 

les corregia en diverses ocasions després d’haver-les escrit, o de vegades tornava a 

refer fragments sencers. Per fer-se’n una idea, en la següent imatge adjunta es pot 

veure una partitura manuscrita de Beethoven, on podem veure-hi totes les 

correccions que feia en el paper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests dos exemples de grans músics són dos extrems totalment diferents en la 

manera de compondre, però sempre després d’escriure s’ha de mirar la partitura 

sencera, perquè en diverses ocasions un es pot deixar alguna alteració en alguna 

nota, pot haver comés una petita equivocació, o pot corregir algun fragment que 

potser vist quan la composició està acabada prefereix canviar-lo. 

Així que un cop escrita cada composició, vaig repassar el que havia escrit i vaig 

retocar alguna cosa que no m’acabava de fer el pes. L’harmonia la vaig comprovar 

tocant les peces amb el piano per escoltar-la jo mateix, ja que et facilita adonar-te  si 

l’has escrita com tu volies o si alguna cosa no acaba de sonar bé. 
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9. PROCÉS D’EDICIÓ DE LES PARTITURES 

Normalment, després d’acabar una música, es passa en net la partitura per imprimir-

la i distribuir-la als músics. Això solen fer-ho les editorials, però en aquest cas, com 

que ho he escrit per al Treball de Recerca, vaig passar les composicions en net amb 

el programa Finale65 a través de l’ordinador. Aquest programa és utilitzat en el món 

de la música professional i és dels més complets i complexos d’edició de música, 

juntament amb el Sibelius.  

No em va costar gaire temps ja que les músiques no són llargues. Un cop escrita a 

l’ordinador la partitura general de cada composició, amb un comandament del 

programa vaig crear les particel·les66, és a dir, vaig separar totes les parts de cada 

instrument en documents diferents, per després imprimir-les i repartir-les a cada 

músic, perquè les tinguessin i poguessin estudiar-les per a l’enregistrament. 

 

 

Il·lustració 36: Mostra de com és el programa Finale. 

 

  

 

 
 

65 Finale, edició 2012 
66 Partitura on només hi ha la veu d’un instrument, a diferència de la general, en la qual estan escrites 
totes les veus. 
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10. PROCÉS D’ENREGISTRAMENT DE LA MÚSICA 

Finalment, després d’haver enviar totes les particel·les a tothom, vam quedar un dia 

tots els instrumentistes al Conservatori Professional de Música de Badalona, ja que 

era un punt de referència per a tots perquè anem allà o alguns hi han anat. 

Com érem vuit músics ens van deixar l’auditori del conservatori, on es solen fer les 

audicions, ja que és una sala gran i, a més, hi ha un piano.  

 

Van tocar tots asseguts i jo vaig dirigir. Era dels primers cops que dirigia, i més amb 

tants instruments. Tot i així, me’n vaig sortir molt bé, ja que vaig estar preparant-me i 

estudiant-me les partitures. A més a més, com les havia escrit jo, d’entrada me ja me 

les coneixia bé.67 

El director, a més de marcar el compàs -perquè tots vagin a temps- i de marcar les 

entrades dels instruments, també comenta els errors o el que es pot millorar en un 

assaig. Va ser un assaig d’una hora. Després d’haver arreglat alguns problemes, 

vam tocar ja enregistrant. 

Vaig utilitzar un micròfon connectat a l’ordinador que enregistrava amb el programa 

Audacity. A més a més, per si de cas també vaig gravar amb el mòbil. Això em va 

anar bé, perquè dues de les tres peces no es van guardar bé a l’ordinador i vaig 

perdre la gravació feta amb el micròfon.  

 
67 A la pista 11 del DVD hi ha un petit vídeo on es mostra el grup tocant i jo dirigint a l’auditori del 
Conservatori de Badalona. (No s’adjunta el vídeo per conservar l’anonimat). 

Il·lustració 37: Auditori del Conservatori de Badalona Il·lustració 38:  Escenari on es va enregistrar la música 
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Il·lustració 39: Mostra de com és el programa Audacity. 

El mateix dia que vam quedar l’oboista es va posar malalt, i això vol dir que no va 

poder fer el solo que tenia en una part perquè no va poder venir. Vaig trobar la 

solució de gravar a part l’oboè i afegir-lo a la gravació. No es nota gairebé i queda 

dissimulat, encara que és una manera de fer anti-natural i anti-musical, però per 

sortir del pas va ser una solució. 
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11. PROCÉS D’EDICIÓ DE LA MÚSICA AMB LA IMATGE 

Aquesta part ha consistit en unificar les peces musicals amb l'escena. Primer, es va 

començar amb la peça de Suspens; Per començar, es va importar l'escena de la 

pel·lícula, descarregada prèviament de la web, al programa Camtasia Studio 8. 

Després, se li va adjuntar la pista de so. S'havia de tenir en compte que, encara que 

les composicions ja duraven aproximadament com l'escena, la pista de so comencés 

i acabés al mateix temps que la imatge.  

Posteriorment, es van fer els mateixos passos per ajuntar la música d'Alegria i 

Tristesa a l’escena de la pel·lícula. 

El vídeo que es va projectar quan es va fer el qüestionari està format per la mateixa 

escena repetida tres cops amb les tres músiques diferents. És a dir, que les tres 

escenes estan juntes en una mateixa pista de vídeo. Tot i així, entre una escena i 

l’altra hi ha una separació d’uns segons on la pantalla es torna negre i no hi ha so. 

Això és per donar temps a la gent a respondre el qüestionari, per “pair” el que ha 

passat i per mentalitzar-se per veure l’escena amb una música d’un caràcter molt 

diferent.  

A més a més, també s’han guardat les tres escenes en tres pistes de vídeo diferents 

per adjuntar-les també al DVD-R, per tal de poder veure-les per separat i analitzar-

ne una en concret; Escena Suspens (pista 2)68, escena Tristesa (pista 3)69, escena 

Alegria (pista 4)70. 

 

 
68 Enllaç Google Drive: 
https://drive.google.com/open?id=1Mmxx5CfpsM7XKPMfPe9-2hD0aMGAyzR3 
69 Enllaç Google Drive: 
https://drive.google.com/open?id=10L7X4jkH2gYn8-KErqAVg_FweENBlcuD 
70 Enllaç Google Drive: 
https://drive.google.com/open?id=1Cx6ZTkkXU3bYMAeRDN0AiqxPl-OqOEnN 

Il·lustració 40: L’escena i la música alineades a la barra de temps (Camtasia studio 8). 

https://drive.google.com/open?id=1Mmxx5CfpsM7XKPMfPe9-2hD0aMGAyzR3
https://drive.google.com/open?id=10L7X4jkH2gYn8-KErqAVg_FweENBlcuD
https://drive.google.com/open?id=1Cx6ZTkkXU3bYMAeRDN0AiqxPl-OqOEnN
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12. ANÀLISI DE LES COMPOSICIONS 

12.1. Tristesa71 

1) Instrumentació 

Quartet de corda, flauta travessera, clarinet en si b i piano. 

2) Mode 

He utilitzat el mode menor per crear un ambient de tristesa i melangia. 

3) Ritme 

Hi trobem diversos ritmes, però per la melodia he utilitzat majoritàriament figures 

rítmiques de duració llarga (tot i que el piano va fent corxeres de fons, que donen un 

cert moviment a la peça, encara que sigui lenta). 

4) Harmonia 

La gran majoria dels acords de la música d’aquesta escena són menors. També he 

utilitzat moltes appoggiatures, però en aquest cas per crear efectes de tensió com a 

expressió de dolor. 

12.2. Suspens72 

1) Instrumentació 

Quartet de corda, clarinet en si b i percussió.  

2) Mode 

En aquesta part he utilitzat el mode menor perquè el context en que l’utilitzo vol 

causar un efecte de misteri. 

3) Ritme 

El tremolo73 està molt present en aquesta música. Aquest efecte que fan les cordes 

genera misteri  i tensió a l’escena. Tot i així hi podem trobar algun fragment de 

melodia, però apareix amb una dinàmica molt piano. També, als últims compassos, 

 
71 Enllaç de Google Drive per escoltar l’enregistrament de la música de Tristesa: 
https://drive.google.com/open?id=1-u9Z2njNc7WH462Aa5xp3RrP5lEFjhDL 
72 Enllaç de Google Drive per escoltar l’enregistrament de la música de Suspens: 
https://drive.google.com/open?id=10jy2sCrGOy71HpvovQslH5EgYVinKIXM 
73 Vegeu al glossari 

https://drive.google.com/open?id=1-u9Z2njNc7WH462Aa5xp3RrP5lEFjhDL
https://drive.google.com/open?id=10jy2sCrGOy71HpvovQslH5EgYVinKIXM
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el violoncel fa un pedal74. Aquest pedal comença amb negres repetides de manera 

constant que produeixen una sensació d’insistència, però més endavant aquestes 

negres es converteixen en corxeres, que acaben de posar en alerta l’espectador 

produint un efecte d’avís. 

4) Harmonia 

La peça conté una gran varietat d’acords augmentats, menors i disminuïts, que 

creen tensió i inestabilitat a l’espectador, ja que fan l’harmonia complexa i inestable. 

Al final, el violoncel, quan fa el pedal, a més de fer l’efecte d’insistència en el ritme, 

també la produeix en l’harmonia, mantenint la mateixa nota mentre per sobre 

canvien els acords. Això reforça l’efecte d’alarma en l’espectador suggerint-li que 

alguna cosa pot succeir. 

12.3. Alegria75 

1) Instrumentació 

Quartet de corda, flauta travessera, oboè, clarinet en si b i piano. 

2) Mode 

En aquesta peça he utilitzat el mode major per donar sensació de tranquil·litat i 

alegria. 

3) Ritme 

En l’acompanyament les cordes (violins, viola i violoncel) acompanyen les melodies 

del clarinet, la flauta i l’oboè. L’acompanyament està format majoritàriament per 

negres constants que donen fluïdesa i moviment a la música. 

En la melodia els instruments de vent s’encarreguen de tocar les melodies, que es 

mouen majoritàriament amb un ritme de swing.76 En fer aquest ritme ràpid la música 

ja expressa un estat d’ànim alegre. 

4) Harmonia 

L’harmonia no és gaire complexa en comparació amb les altres dues músiques 

(Tristesa i Suspens). Està en la tonalitat de Sol M i en alguns moments fa una petita 

 
74 Vegeu al glossari 
75 Enllaç de Google Drive per escoltar l’enregistrament de la música d’Alegria: 
https://drive.google.com/open?id=1_mkmFcFdUT2wsxTZDu9-Z_0shzcm3oJR 
76 Vegeu al glossari 

https://drive.google.com/open?id=1_mkmFcFdUT2wsxTZDu9-Z_0shzcm3oJR
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modulació a Re M per crear moviment harmònic. S’utilitzen algunes appoggiatures77, 

que donen varietat a la melodia i fan un efecte una mica juganer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 Vegeu al glossari 
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13. ENQUESTA 

13.1. Paper del formulari 

Després d’haver fet la música i d’haver-la ajuntat amb la imatge, es va fabricar un 

formulari que s’ha passat per dues classes de batxillerat i a més persones fora de 

l’institut. A continuació hi ha una imatge de com era aquest formulari. 

 

Primerament, s’ha d’escollir una de les tres caselles (TRISTESA, SUSPENS, 

ALEGRIA) en relació de l’escena que soni en aquell moment. A la línia de sota han 

de posar amb adjectius o una frase curta el que a un li transmet l’escena en aquell 

moment. Malgrat els tres cops l’escena és la mateixa, la música canvia, i per tant, es 

respostes poden canviar. 

13.2.  Resultats del qüestionari 

L’experiment dut a terme explicat a la introducció i a la part pràctica del dossier, s’ha 

fet passant el qüestionari (apartat 11) a 51 persones de diverses edats, 

majoritàriament de disset anys. No és una mostra representativa però els resultats 

han estat els següents: 

• Primera escena (Alegria) 

El primer cop que es va projectar l’escena es va fer amb la música d’Alegria. 49 

persones de 51 persones van escollir, entre les tres opcions, que aquella escena 

els transmetia alegria. A l’apartat d’escriure adjectius o una frase curta, tot ha 

Il·lustració 41: Fotografia del formulari 
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coincidit bastant. A  continuació hi ha el que s’ha respost, per orde que més s’ha 

repetit cada resposta: 

o Comicitat: (6 persones) 

o Felicitat (6 persones) 

o Diversió (6 persones) 

o Tranquil·litat (2 persones) 

o Sembla que hagi d’aparèixer algú i vagin a riure plegats (1) 

o Records feliços (1) 

o Riure (1) 

o Bon auguri (1) 

o Content (1) 

o Graciós (1) 

o Animat (1) 

o Desenfadat (1) 

o Humor (1) 

o Optimisme (1) 

 

• Segona escena (Suspens) 

El segon cop que es va projectar l’escena, 50 persones de 51 van escollir 

suspens entre les tres opcions. Les respostes escrites han sigut les següents: 

o Intriga (19 persones) 

o Misteri (6 persones) 

o Por (5 persones) 

o Tensió (3 persones) 

o Inquietud (3 persones) 

o Nerviosisme (2 persones) 

o Expectació (2 persones) 

o Angoixa (1) 

o Terror imminent (1) 

o Com abans, semblava que algú hagués d’aparèixer, però aquest cop 

amb males intencions (1) 

o Sembla que algú saltarà de recepció (1) 
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o Molta curiositat per saber què passarà (1) 

o Assassinaran el personatge (1) 

o Massa misteri (1) 

 

• Tercera escena (Tristesa) 

En la última escena, 50 persones de 51 han escollit tristesa en el qüestionari. 

Les respostes de la segona part del qüestionari han sigut les següents: 

o Nostàlgia (10 persones) 

o Pena (8 persones) 

o Soledat (8 persones) 

o Malenconia (6 persones) 

o Tristesa (2 persones) 

o Enyorança (2 persones) 

o Tendresa (1) 

o Em recorda a la Llista de Schindler (1) 

o Tendresa (1) 

o Dona la sensació que l’home ha estat abandonat (1) 

o Futura tragèdia (1) 

o El personatge està sol i només vol trobar un lloc on poder passar els 

dies (1) 

o Tornada a un lloc el qual va haver de fugir, melangia (1) 
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14. CONCLUSIONS 

Tot i que en aquest treball s’han demostrat les hipòtesis plantejades, cal dir que la 

recerca realitzada ha posat en evidència la complexitat del món de la música en el 

cinema.  

Tot seguit, es presenten les conclusions extretes sobre la repercussió que té en 

nosaltres la música quan veiem una pel·lícula; ens fa entrar molt més en l’argument, 

ens ressalta els sentiments en aquell moment i ens pot arribar a fer veure el que 

passarà d’una manera o una altra. 

 

La música en el cinema té una gran repercussió en la nostra percepció 

Primerament, les respostes del qüestionari han estat diferents en funció de cada 

escena que s’ha projectat. Si l’escena era la mateixa els tres cops, i el que canviava 

era la música, es pot afirmar que la música ha fet que els resultats canviïn cada 

cop que s’ha projectat el curt. Aquesta és una petita demostració que la música sí 

que pot tenir una gran repercussió sobre nosaltres quan veiem una pel·lícula.  

Tot i tenir una influència sobre nosaltres, la música pot estar bastant supeditada al 

film o ser de caràcter més lliure: 

• Quan parlem de la música supeditada, hem de tenir en compte que, en una 

pel·lícula, el que sol tenir més rellevància és la imatge, el que passa a la 

pantalla. Llavors la música passa a ser més funcional i a estar supeditada al 

film. De totes maneres, això no vol dir que la banda sonora no estigui ben feta 

(parlant en el context del cinema); encara que una música d’una pel·lícula no 

ens agradi gaire quan l’escoltem sola, pot ser que, quan l'escoltem veient 

l’escena, s’adapti molt a aquesta, i les dues encaixin a la perfecció. Estem 

parlant d’una música que complementa molt bé el film, però que en canvi no 

ens agrada tant quan l’escoltem sense el suport cinematogràfic, ja que no ha 

estat feta per transmetre’ns emocions ni explicar-nos coses per ella mateixa, 

sinó que reforça la imatge, el que veiem. 

• Per contra, la música de caire més lliure, amb molta més musicalitat, és 

utilitzada en el cinema per als títols d’una pel·lícula, per a escenes on els 
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personatges no parlen, per als crèdits, etc. Llavors el que ens transmet 

sentiment és la música en si, sense ajuda de la imatge.  

I com és que aquesta música lliure generalment surt al títols, a escenes sense 

gaire diàleg o als crèdits?  

o Quan és utilitzada als títols és per captar l’atenció de l’espectador, per 

causar una bona impressió i donar una bona presentació al film. 

o A les escenes on hi ha diàlegs, o a les que l’espectador ha de posar 

una atenció especial per entendre la trama, no s’hi posa aquesta 

música, ja que si no hauríem de triar entre parar atenció al diàleg o a la 

música, ja que tant la imatge com la música ens estarien dient alhora 

coses rellevants. 

o Les raons per les quals aquesta música es posa sovint també als 

crèdits s’assemblen molt a les anteriors, ja que quan apareixen els 

crèdits, els espectadors no han de parar atenció a cap argument. És 

llavors quan la imatge “cedeix” pas a aquesta música més lliure. A més 

a més, com en aquest moment la trama ja ha acabat, el compositor té 

més llibertat per cantar. 

Per tant, tot depèn del context i del punt de vista, li donarem més èmfasi a la imatge 

o a la música. Tot i així, una pel·lícula sol donar més importància al que veiem o a 

l’argument; en canvi, en l’òpera, la música ho embolcalla tot. 

 

La música ens fa entrar més en l’argument 

També s’ha arribat a la conclusió que la hipòtesi que diu que la música ens fa entrar 

molt més en l’argument és certa, tal i com es demostra a l’apartat 3, sobre els 

recursos de la música, i al 4, sobre el leitmotiv, on veiem quins recursos utilitza la 

música per commoure l’espectador mentre està veient la pel·lícula o per ambientar-

nos en la història. Per exemple, podem veure al subapartat 3.7, sobre les 

representacions musicals de coses, com Bernard Herrmann imita el so d’un 

ferrocarril en marxa en l’acompanyament del tema d’amor de North by Northwest 

(1959), que conscientment o inconscient, ens submergeix en la història.  

Parlant de l’enquesta, podem veure com en l’escena de Tristesa  hi ha gent que va 

respondre: “Tornada a un lloc del qual va haver de fugir” o “El personatge està sol i 
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només vol trobar un lloc on poder passar els dies”. Com que els altres cops que han 

vist l’escena amb diferents músiques ningú no ha respost res de semblant, es podria 

afirmar que la música els ha fet volar la imaginació sobre l’argument, que és trist en 

aquest cas, però que en les altres dues escenes té un altre caràcter. 

 

La música ens ressalta sentiments 

També s’ha pogut afirmar que la música ressalta determinats sentiments en alguna 

escena en concret. Si ens fixem en alguns dels resultats de l’enquesta, en la música 

de Suspens, la gent ha dit que l’escena els feia sentir: intriga (19 persones), misteri 

(6 persones), por (5 persones), tensió (3 persones), inquietud (3 persones), etc. Tots 

aquests adjectius estan relacionats d’alguna manera, són adjectius que poden 

descriure el que sent l’audiència quan està veient una pel·lícula de suspens i està 

nerviosa per saber què passarà. En canvi, en l’escena d’Alegria, alguns dels 

sentiments que s’han descrit són: felicitat (6 persones), diversió (6 persones) o 

tranquil·litat (2 persones). Finalment, amb la música de Tristesa, algunes de les 

respostes han estat: nostàlgia (10 persones), pena (8 persones), soledat (8 

persones), malenconia (6 persones) o tristesa (2 persones). 

 

La música ens pot fer veure el que passarà d’una manera o d’una altra 

Es pot veure com la música és capaç de canviar les expectatives del que passarà. 

Per exemple, una persona que ha respost el qüestionari, quan s’ha projectat 

l’escena amb la música d’Alegria, ha dit: “Sembla que hagi d’aparèixer algú i vagin a 

riure plegats”, mentre que el segon cop, amb la música de Suspens, ha escrit: “Com 

abans, semblava que algú estava a punt d’aparèixer, però aquest cop amb males 

intencions”. Això corrobora que la música és capaç de fer canviar d’opinió de 

l’espectador respecte del que passarà.  

La música pot guanyar força en aquest aspecte quan l’escena és senzilla o quan pot 

ser interpretada de diverses maneres, ja que és la música la que acaba determinant 

que pensem una cosa o una altra. Per exemple, en l’escena que s’ha escollit, un 

home entra en un hotel i pica un timbre. Aquesta escena la podríem trobar en una 

comèdia, en una pel·lícula de suspens o d’acció, però la música ens l’acaba de 

definir. Tot i així, és adient afegir que l’escena original, que no té música, produeix 

una certa intriga, que el silenci ajuda a ressaltar.  
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16. ANNEXOS 

16.1.  Annex I: Glossari 

Appoggiatura, -es: Nota que no forma part de l’acord que està sonant en aquell 

moment, però que finalment acaba resolent en una altra que sí que és de l’acord. 

Arnold Schönberg: Schönberg (1874-1951) va ser un gran compositor austro-

hongarès del Segle XX. Va començar escrivint amb influència del romanticisme, ho 

podem sentir en una de les seves obres més cèlebres La nit transfigurada. Més tard 

el seu estil musical va anar canviant molt fins arribar al dodecafonisme, una tècnica 

de composició que va desenvolupar ell mateix.78 

Dodecafonisme: Tècnica de composició fundada per Schönberg i Hauer, on es 

composa utilitzant les 12 notes cromàtiques. Schönberg volia evitar la tonalitat 

principal amb aquest mètode. Altres compositors posteriors van seguir 

desenvolupant el dodecafonisme, especialment Alban Berg, un alumne seu.79 

Pedal: Es tracta d’una nota mantinguda al baix, mentre que pel damunt les altres 

veus van canviant d’acords. 

Quartet de corda: Normalment quan es parla de quartet de corda s’està fent 

referència a un conjunt format per un violí 1r, violí 2n, viola i violoncel.  

Ritme de swing: Ritme de negra+corxera dins d’un treset, molt utilitzat en l’estil del 

jazz o del blues. 

Solo: En italià vol dir “sol”. Aquesta paraula s’utilitza en música per indicar en una 

obra que un instrument té molt protagonisme, ja sigui perquè fa la melodia només ell 

i destaca molt o perquè es queda tocant sol en alguna part. 

Tremolo: És un efecte sonor que poden fer generalment els instruments de corda i 

que consisteix en fer una sola nota repetida molt ràpidament. Un altre tipus de 

tremolo, que sí que poden fer altres instruments, és tocar dues notes alternades 

repetides consecutivament, també molt ràpidament. (En el text s’està fent referència 

al primer tremolo). 

 
78 Diccionari Akal/Grove de la Música, p. 838-839 
79 Op. Cit. en 43, p. 287  
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16.2.  Annex II: Partitures generals 

Aquest apartat conté les partitures de les tres composicions realitzades per l’escena 

d’una pel·lícula. No hi ha particel·les, sinó les parts generals per dirigir, on estan 

totes les veus dels instruments. Les següents partitures són la còpia en net 

passades a l’ordinador amb el programa Finale, no són el manuscrit original. L’ordre 

de les tres composicions adjuntes és el següent: 

• Tristesa. Enllaç Google Drive: 

https://drive.google.com/open?id=1KTE332ms2NMKN1AdzzMdmRP9o-

S8VD3N 

• Suspens. Enllaç Google Drive: 

https://drive.google.com/open?id=17ghBj4pku9JOk27KakFmRBF5_AWsYUI8  

• Alegria. Enllaç Google Drive: 

https://drive.google.com/open?id=1Dez2D8ATxIMSeOj1tsi3GYMnEdsW2hC7  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1KTE332ms2NMKN1AdzzMdmRP9o-S8VD3N
https://drive.google.com/open?id=1KTE332ms2NMKN1AdzzMdmRP9o-S8VD3N
https://drive.google.com/open?id=17ghBj4pku9JOk27KakFmRBF5_AWsYUI8
https://drive.google.com/open?id=1Dez2D8ATxIMSeOj1tsi3GYMnEdsW2hC7
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16.3. Annex III: DVD-R 

En el DVD-R s’ha adjuntat tot el material que no es podia posar en paper, com 

vídeos, música, etc. Al llarg del treball es cita quan visualitzar cada pista. Tot i així, a 

continuació hi ha un petit índex del contingut del DVD-R. 

PISTA 1: Vídeo de l’experiment. Enllaç Google Drive: 

https://drive.google.com/open?id=19mt3P8aor8l6Ofq6cZ6oPP-95q2XmOXu 

PISTA 2: Escena amb la música de Suspens. Enllaç Google Drive:  

https://drive.google.com/open?id=1Mmxx5CfpsM7XKPMfPe9-2hD0aMGAyzR3 

PISTA 3: Escena amb la música de Tristesa. Enllaç Google Drive: 

https://drive.google.com/open?id=10L7X4jkH2gYn8-KErqAVg_FweENBlcuD 

PISTA 4: Escena amb la música d’Alegria. Enllaç Google Drive: 

https://drive.google.com/open?id=1Cx6ZTkkXU3bYMAeRDN0AiqxPl-OqOEnN 

PISTA 5: Escena original. Enllaç Google Drive: 

https://drive.google.com/open?id=1JPBrSzoaZ4LjnlfvpOfG_Wr2wxsXX__m 

PISTA 6: Comparació tren/Peça Bernard Herrmann. Enllaç Google Drive: 

https://drive.google.com/open?id=16UfLufekxFdU8EMFZIPMyyRx26q8-NjE 

PISTA 7: Música de Suspens. Enllaç Google Drive: 

https://drive.google.com/open?id=10jy2sCrGOy71HpvovQslH5EgYVinKIXM 

PISTA  8: Música de Tristesa. Enllaç Google Drive: 

https://drive.google.com/open?id=1-u9Z2njNc7WH462Aa5xp3RrP5lEFjhDL 

PISTA 9: Música d’Alegria. Enllaç Google Drive: 

https://drive.google.com/open?id=1_mkmFcFdUT2wsxTZDu9-Z_0shzcm3oJR 

PISTA 10: Trèmolo. Enllaç Google Drive: 

https://drive.google.com/open?id=1zjq1wSMsDTU5w9j0gGaDUASKvNt0F2mx 

PISTA 11: Vídeo dirigint el dia de l’enregistrament / Vídeo no adjuntat per 

conservar l’anonimat 

https://drive.google.com/open?id=19mt3P8aor8l6Ofq6cZ6oPP-95q2XmOXu
https://drive.google.com/open?id=1Mmxx5CfpsM7XKPMfPe9-2hD0aMGAyzR3
https://drive.google.com/open?id=10L7X4jkH2gYn8-KErqAVg_FweENBlcuD
https://drive.google.com/open?id=1Cx6ZTkkXU3bYMAeRDN0AiqxPl-OqOEnN
https://drive.google.com/open?id=1JPBrSzoaZ4LjnlfvpOfG_Wr2wxsXX__m
https://drive.google.com/open?id=16UfLufekxFdU8EMFZIPMyyRx26q8-NjE
https://drive.google.com/open?id=10jy2sCrGOy71HpvovQslH5EgYVinKIXM
https://drive.google.com/open?id=1-u9Z2njNc7WH462Aa5xp3RrP5lEFjhDL
https://drive.google.com/open?id=1_mkmFcFdUT2wsxTZDu9-Z_0shzcm3oJR
https://drive.google.com/open?id=1zjq1wSMsDTU5w9j0gGaDUASKvNt0F2mx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


