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«A film is - or should be - more like music than like fiction. It 

should be a progression of moods and feelings...»

Stanley Kubrick
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RESUM   
El  principal  objectiu  del  meu  treball  de  recerca  és  descobrir  totes  les  maneres               

possibles  que  té  el  cinema  per  influir-nos  i  per  representar  el  nostre  entorn.               

Primerament,  s'investiga  com  el  cinema  pot  canviar  el  nostre  estat  d'ànim.  Dintre              
d'aquest  primer  bloc  s'introdueixen  dos  temes:  el  neurocinema  i  les  diferents             

tècniques  que  es  poden  trobar  en  una  pel·lícula  amb  la  finalitat  de  canviar  les                
nostres   emocions.     

  

D'altra  banda,  en  el  segon  bloc  es  desenvolupa  com  el  cinema  representa  la               
nostra  societat;  per  exemple,  com  representa  la  dona,  les  persones  immigrants,             

les  drogues...  A  més,  la  part  pràctica  del  projecte  consisteix  en  quatre  vídeos  fets                
per  mi.  La  gràcia  d'aquests  vídeos  és  que  en  cadascun  he  utilitzat  la  mateixa                

seqüència  de  plans,  utilitzant  el  mateix  angle  i  la  mateixa  localització.  L’única              

diferència  entre  ells  radica  en  alguns  dels  elements  que  poden  canviar  les  nostres               
emocions.  L'objectiu  d’aquest  experiment  és  demostrar  el  poder  de  qualsevol            

peça   audiovisual   en   els   nostres   sentiments.   
  

ABSTRACT   
The  main  objective  of  my  research  project  is  to  find  out  about  all  the  different  ways                  

cinema  can  influence  our  lives  and  how  it  represents  our  society.  Firstly,  I  am                
talking  about  how  a  film  is  able  to  change  our  feelings.  Inside  this  first  section  I                  

introduce  two  topics:  neurocinema  and  the  different  techniques  found  in  films  that              

are   used   to   alter   our   feeling,   such   as   colors,   the   music,   the   actors...     
  

On  the  other  hand,  in  the  second  section,  I  explain  how  a  film  represents  our                 
society;  for  example,  how  it  shows  the  women,  the  immigrant,  the  drugs...  In               

addition,  the  practical  part  of  my  project  consists  of  making  different  videos  made               

by  myself.  In  all  the  videos,  I  have  used  the  same  sequence  of  scenes,  use  the                  
same  shot,  camera  position  and  location.  The  only  difference  between  them  is              

some  of  the  elements  that  can  change  our  feelings.  The  goal  of  that  experiment  is                 
to   demonstrate   the   power   of   films   over   our   feelings.     
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1.   INTRODUCCIÓ   
Tots  hem  viscut  un  dia  com  aquest:  estar  avorrit  a  casa  i  pensar  què  podries  fer.                  

Et  passa  pel  cap  anar  a  fer  esport,  netejar  la  casa,  anar  al  bar  i...  anar  al  cinema,                    
i  penses  que  aquesta  última  és  la  millor  opció.  Així  doncs,  busques  un               

acompanyant  i  cap  al  cinema.  Després  de  pagar  les  crispetes  com  si  fossin  d'or,                

discutir  per  quina  pel·lícula  mirar,  i  fer  malabars  portant  les  crispetes  i  les  begudes                
mentre  busques  el  teu  lloc  a  la  sala,  la  pel·lícula  ja  està  a  punt  de  començar.  Els                   

llums  s'apaguen  i  la  sala  queda  en  silenci  absolut.  A  la  pantalla  hi  apareix  el  títol  i                   
tothom   comença   a   viatjar   a   través   del   fascinant   món   del   cinema.   

  

En  un  moment  com  aquest,  la  principal  preocupació  dels  espectadors  seria  o  bé               
descobrir  qui  és  l'assassí,  o  d'on  ve  aquell  soroll,  o  si  s'acabaran  enamorant.  Però                

no  us  heu  preguntat  mai  per  què  és  aquesta  la  nostra  gran  preocupació?  Per  què                 
tenim  por?  Per  què  ens  emocionem?  Ens  poden  canviar  la  nostra  manera  de               

pensar?  Per  què  aquest  pla?  No  és  lògic  que  puguem  sentir  tot  això  davant  d'una                 

història  fictícia.  Tot  això  ens  fa  adonar  que  el  cinema  va  més  enllà  d'un  simple                 
conjunt  de  plans,  ja  que  el  que  vol  és  arribar  dins  nostre.  El  cinema  està  dissenyat                  

per  saber  exactament  quina  serà  la  nostra  reacció  en  aquell  moment.  Tot  està               
pensat  a  la  mil·lèsima,  no  apareix  una  dona  cuidant  nens  perquè  sí,  no  apareix  el                 

protagonista  fumant  perquè  sí.  El  cinema  és  una  eina  per  emocionar-nos,  influir              

en  el  nostre  dia  a  dia,  i  fins  i  tot  manipular-nos,  tant  de  manera  positiva  com                  
negativa.   

  
La  meva  principal  motivació  per  realitzar  aquest  treball  és  poder  descobrir  totes              

les  maneres  possibles  que  té  una  pel·lícula  per  entrar  dintre  el  nostre  cervell,  com                

per  exemple  emocionalment,  si  poden  intervenir  en  els  nostres  pensaments,  com             
aconsegueixen   que   reaccionem   d'una   manera   determinada...   

  
Pel  que  fa  a  la  part  emocional  aprofundiré  en  totes  les  decisions  i  investigacions                

que  es  poden  fer  per  decidir  què  apareix  en  un  moment  determinat  d'una               

pel·lícula.  Dit  en  altres  paraules,  com  aconsegueixen  emocionar-nos  mitjançant           
una   pantalla.     

2   



  
Una   vida   de   cine   

  

D'altra  banda,  també  em  crida  l'atenció  tot  el  poder  que  té  el  cinema  a  l'hora                 
d'explicar-nos  la  realitat  o  cadascuna  de  les  realitats  que  mostra  un  film.  Moltes               

vegades  una  simple  pel·lícula  pot  influir  en  les  nostres  accions.  Al  darrere              
d'aquesta  observació  hi  ha  moltes  preguntes  per  respondre  com  ara:  Poden             

potenciar  el  racisme,  el  masclisme,  o  el  consum  de  drogues?  Pot  ser  una  eina                

política?   
  

Tota  aquesta  curiositat  per  aquest  tema  ve  arran  de  la  meva  passió  pel  món                
cinematogràfic.  Com  a  seguidora  del  cine,  una  de  les  meves  aficions  és  crear               

curts.  Cada  vegada  intento  millorar  el  guió,  els  efectes  especials,  el  muntatge...              

però  la  part  que  em  costa  més  és  influir  en  els  espectadors.  Per  això  he  decidit                  
dedicar  el  meu  treball  de  recerca  en  investigar  com  aconsegueixen  els             

cinematògrafs  entrar  dins  nostre  i  demostrar-ho  en  la  pràctica  mitjançant  la             
realització  d’un  conjunt  de  curtmetratges  basats  en  la  mateixa  trama,  però             

cadascun  tindrà  la  intenció  de  generar  una  sensació  diferent  en  l'espectador.             

D'aquesta  manera  implementaré  totes  les  tècniques  apreses  durant  el  treball,  i            
alhora   comprovaré   la   seva   efectivitat.     

  
Finalment,  espero  que  gaudiu  de  la  meva  recerca,  i  que  la  pròxima  vegada  que               

mireu   una   pel·lícula   pugueu   analitzar   el   perquè   de   les   coses.   
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«Creation is based on an exact science of audience 

 reaction.»

Alfred Hitchcock
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2.   NEUROCINEMA   
2.1   Definició   general   
El  neurocinema,  tal  com  ens  diu  el  seu  nom,  consisteix  en  estudiar  el               
comportament  del  nostre  cervell  durant  el  visionat  d’una  pel·lícula  mitjançant            

tècniques  de  neurociència.  Moltes  vegades  algunes  decisions  en  pel·lícules  es  fan             
a  base  de  resultats  de  proves  neurocinemàtiques,  ja  que  d'aquesta  manera  es  pot               

aconseguir  la  millor  reacció  de  l'audiència.  L'objectiu  d'aplicar  la  neurociència  en             
el  cinema  és  poder  perfeccionar  les  pel·lícules  per  poder  aconseguir  exactament             

la  reacció  que  satisfarà  més  a  l'espectador.  Aquesta  gran  ambició  de  les  grans              

productores  per  poder  crear  la  pel·lícula  perfecta  neix  a  causa  de  la  gran               
competència  que  hi  ha  avui  en  dia  en  el  món  cinematogràfic,  que  ha  provocat  que                 

es   busquin   eines   més   enllà   del   mateix   cinema.   
  

Els  estudis  relacionats  amb  el  neurocinema  utilitzen  diverses  eines  per  poder             

analitzar   les   reaccions   de   l'espectador,   aquestes   són   les   més   utilitzades:   
  

-  Ressonància  magnètica  funcional  (fMRI):   Mitjançant  aquesta  tècnica  es  pot            
saber  en  quina  part  del  cervell  hi  ha  més  activitat  neuronal.  Es  mesura  mirant  les                 

variacions  de  quantitat  d'oxigen  en  sang,  ja  que  si  en  alguna  zona  augmenta  vol                

dir   que   hi   ha   més   activitat   neuronal.     
-  Electroencefalograma:   Estudi  de  l’activitat  elèctrica  en  el  cervell.  Per  poder  fer              

aquestes  proves  s’utilitzen  uns  petits  discos  metàl·lics  que  es  col·loquen  al  cap              
del   subjecte.     

-  Eye  -  Tracking:  Anàlisis  del  moviment  de  l'ull  i  els  principals  punts  d'atenció                

davant   d'un   producte,   lloc,   imatge…   
-  Sensor  emocional:   És  un  petit  sensor  que  es  posa  a  sobre  de  la  pell,  que                  

mesura   les   variacions   en   la   temperatura   corporal,   causats   per   un   canvi   emocional.   
    

Tots  els  estudis  es  realitzen  a  persones  de  diferents  edats  i  gèneres,  per  poder                

tenir   el   nombre   més   gran   de   possibles   reaccions.   
El  neurocinema  és  una  tècnica  molt  nova,  però  ja  ha  sigut  utilitzada  per  grans                

productores  com  ara  Paramount,  Dreamworks,  Fox,  NBC,  Sony  o  Discovery.  Unes             
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de  les  pel·lícules  que  han  aplicat  estudis  de  neurocinema  són:   Alice  in              

Wonderland,  Harry  Potter  and  the  Half-Blood  Prince,  i   Avatar.  D'entre  aquestes  cal              
destacar   Avatar,  dirigida  per  James  Cameron.  Pel  que  fa  al  cinema  Espanyol  en               

només  una  pel·lícula  s'ha  utilitzat  el  neurocinema,  exactament  a  en  el  film   Resort               

Paraíso .  Aquesta  pel·lícula  es  va  dissenyar  a  partir  dels  resultats  de  les  proves               

fetes  abans  de  la  pel·lícula.  En  aquest  cas  van  utilitzar  l'eye  -  tracking  i  un  sensor                  

emocional.   
  

2.2   Funcionament   del   cervell   
Si  no  fos  pel  nostre  cervell,  no  seríem  capaços  d'entrar  dintre  les  pel·lícules.               

Gràcies  a  ell  som  capaços  de  fer  infinitat  de  coses,  com  per  exemple               
emocionar-nos.  És  un  òrgan  molt  complex  que  li  han  fet  falta  milers  d'anys               

d'evolució   per   poder   arribar   a   ser   el   cervell   que   coneixem   avui   en   dia.   
  

Està  format  aproximadament  per  100.000  milions  de  neurones,  que  són  les             

encarregades  de  transmetre  la  informació  a  través  d'impulsos  elèctrics.  Té            
diverses   parts   que   són:   el   tronc   cerebral,   el   cervell   posterior   i   el   cervell   mitjà.   

  
El   tronc   cerebral   
Està  situat  al  final  de  tot  del  cervell  i  la  seva  funció  és  connectar  la  medul·la                  

espinal   amb   el   cervell,   per   tant   és   per   on   arriba   tota   la   informació   al   cervell.   
El   cervell   posterior   
El  cervell  posterior  és  la  part  del  cervell  més  primitiva,  i  és  la  que  compartim  amb                  
tots  els  vertebrats.  Se  situa  a  sota  del  cervell  mitjà  i  a  sobre  del  tronc  cerebral.                  

Una  de  les  parts  més  importants  d'aquesta  zona  és  el  cerebel.  El  cerebel  és                

l'encarregat  de  realitzar  les  funcions  bàsiques  per  sobreviure,  com  ara  el  control              
del  moviment,  l'equilibri,  la  coordinació,  i  ens  permet  estar  a  l'alerta...  En  resum               

totes   aquelles   accions   que   faria   qualsevol   animal.   
El   cervell   mitjà   
Aquesta  part  és  l'estructura  més  gran  del  cervell.  És  la  zona  més  evolucionada  i  la                 

més  complexa.  Està  dividida  en  dues  parts,  el  diencèfal  que  és  la  part  més  interior                 
que  té  diverses  funcions  com  ara  transmetre  senyals  sensorials,  regular  les             
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emocions,  la  gana...,  i  el  telencèfal.  El  telencèfal  és  la  part  principal  del  cervell  i  la                  

que   ocupa   més   espai.   Està   format   per   diverses   parts:   
  

-  Hipocamp:  L'hipocamp  és  l'encarregat  de  crear  records.  La  seva  funció  és               
classificar  tota  la  informació  que  perceben  del  nostre  entorn  i  decidir  si  és               

necessari   guardar-la.     
-  Amígdala:   L'amígdala  es  troba  al  costat  de  l'hipocamp.  Mitjançant  aquesta  part              
del  nostre  cervell  som  capaços  de  gestionar  les  emocions,  a  part  també  és               

l'encarregada   de   controlar   i   classificar   els   records   emocionals.   
-  Còrtex  cerebral:  El  còrtex  cerebral  és  molt  fàcil  de  reconèixer  gràcies  a  les                

seves  circumvolucions.  Les  circumvolucions  són  els  plecs  que  fa  el  teixit  del              

cervell,  creant  unes  ziga-zagues  que  han  aconseguit  ser  la  representació  gràfica             
d'aquest  òrgan.  El  còrtex  cerebral  està  dividit  per  dos  hemisferis,  el  dret  i               

l'esquerra.   
-  Lòbuls:   Els  lòbuls  tenen  diverses  funcions,  es  troben  al  còrtex  cerebral  i               

divideixen   els   dos   hemisferis   en   quatre   parts   que   són   les   següents:     

  
Lòbul  frontal:  Aquest  lòbul  està  relacionat  amb  la  raó,  la  resolució  de  problemes,               

el  comportament,  la  personalitat  i  la  planificació.  Des  d'aquest  part  es  gestiona              
tota  l'organització  del  cervell.  Tal  com  diu  el  seu  nom  es  troba  a  la  part  de  davant                   

del   cervell,   exactament   on   tenim   el   front.   

Lòbul  occipital:  Lòbul  occipital  se  situa  a  la  part  de  darrere  del  cervell.  És                
l'encarregat  d'analitzar  tot  allò  que  veiem,  és  el  que  identifica  els  colors,  el               

moviment,   les   tonalitats   per   obtenir   una   imatge   d'allò   que   tenim   davant   nostre.   
Lòbul  parietal:  Entremig  del  lòbul  frontal  i  el  lòbul  occipital  trobem  el  lòbul  parietal.                

La   seva   funció   és   processar   la   informació   que   prové   del   tacte.   

Lòbul  temporal:  Al  contrari  dels  altres  lòbuls  aquest  es  troba  a  sota  dels  altres                
tres.  Gràcies  al  lòbul  temporal  som  capaços  d'entendre  i  poder  comunicar-nos             

través  d'idiomes.  Així  doncs  és  l'encarregat  del  reconeixement  del  so,  a  més  a               
més   intervé   en   la   memòria   i   la   gestió   de   les   emocions.   
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2.3   Diferents   estudis   
2.3.1   MOVIES   IN   YOUR   BRAIN   –   THE   SCIENCE   OF   CINEMATIC   PERCEPTION   
Com  ja  he  dit,  el  neurocinema  està  interessant  a  grans  productores.  En  aquest               
cas  va  ser  l'acadèmia  dels  Oscars  qui  va  decidir  organitzar  una  trobada              

anomenada   Movies  in  your  brain ,  per  debatre  i  compartir  coneixements  sobre  el              

neurocinema.  Aquesta  trobada  va  tenir  lloc  del  29  de  juliol  del  2014  al  30  de  juliol                  
del  2014,  i  es  va  celebrar  al  teatre  de  Linwood  Dunn,  Los  Angeles.  Durant                

aquests  dos  dies  diversos  cineastes  i  científics  van  posar  en  comú  els  seus               
estudis,  es  van  fer  debats,  i  xerrades  amb  l’objectiu  de  poder  investigar  i  arribar  a                 

més  conclusions  de  com  els  espectadors  interpreten  una  pel·lícula.  Els            

experiments  que  cal  destacar  entre  tots  són:  els  de  Uri  Hasson,  Jon  Favreau,               
Talma   Hendler   i   Jeffrey   M.   Zacks.   

  
Uri   Hasson:   Anàlisis   del   cervell   mitjançant   fMRI   

Uri  Hasson  és  professor  de  psicologia  i  neurociència  de  la  Universitat  de              

Princeton.  Ell  va  fer  un  experiment  on  va  analitzar  la  resposta  del  cervell               
mitjançant  una  ressonància  magnètica  funcional  mentre  diverses  persones          

visualitzaven  fragments  de  les  pel·lícules   The  Good,  the  Bad  and  the  Ugly   de               
Sergio  Leone,   Dog  Day  Afternoon  de  Sidney  Lumet,   Curb  Your  Enthusiasm  de              

Larry  David,   Bang!  You're  dead   d'Alfred  Hitchcock  i  finalment  un  fragment  d'un              

vídeo   del   Washington   Square   Park.   
  

Després  de  fer  la  mateixa  prova  a  diverses  persones  de  diferents  gèneres  i  edats                
van  poder  arribar  a  diverses  conclusions.  La  primera  va  ser  que  tots  els  cervells                

actuen  de  la  mateixa  manera  davant  del  que  estan  veient,  dit  en  altres  paraules,                

per  molt  diferent  que  pugui  ser  una  persona  d'una  altra  el  seu  cervell  reaccionarà                
de  la  mateixa  manera  mentre  estigui  mirant  una  pel·lícula.  No  obstant  això,  no               

totes  les  pel·lícules  tenen  la  mateixa  capacitat  d'aconseguir  la  mateixa  reacció  en              
tota  l'audiència.  Aquelles  que  ho  aconsegueixen  són  les  que  tenen  un  ritme  més               

dinàmic,  o  sigui,  si  utilitzen  molts  canvis  de  plans  i  diferents  angles  serà  més  fàcil                 

que  els  cervells  del  públic  se  sincronitzin,  en  canvi  si  es  tracta  d'un  film  més                 
senzill,   no   es   podrà   aconseguir   amb   tanta   facilitat.   
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La  segona  conclusió  va  ser  que,  si  el  que  estem  veient  és  més  proper  al  nostre                  

dia  a  dia,  no  prestem  tanta  atenció,  per  tant  el  nostre  cervell  està  menys  actiu.  En                  
canvi  si  es  tracta  d'una  pel·lícula  llunyana  a  la  nostra  realitat,  ens  crida  més                

l'atenció,  és  a  dir,  les  reaccions  del  nostre  cervell  seran  majors,  fet  que  al  mateix                 
temps   provocarà   una   major   sincronització   de   les   reaccions   dels   cervells.   

  

Van  arribar  en  aquestes  dues 1       
conclusions  en  adonar-se  que      

pel·lícules  com  ara   Bang!  You're       

dead  i   Dog  Day  Afternoon  havien        

obtingut  entre  un  65  -  70%  de         

correlació  entre  l'activitat  cerebral,      
dit  en  altres  paraules  aquestes       

dues  pel·lícules  van  aconseguir      
que  gran  part  de  les  reaccions        

cerebrals  dels  participants  fossin      

les  mateixes,  o  sigui,  en  molts        
moments  durant  la  visualització      

del  film  s'activaven  les  mateixes  zones  del  cervell  dels  espectadors.  Mentre  que              
el   fragment   de   vídeo   del   Washington   Square   Park   només   un   5%.     

    

Jon   Favreau   i   Talma   Hendler:   Eye   -   tracking   
En  aquest  cas,  es  va  analitzar  els  punts  on  els  espectadors  tendeixen  a  mirar                

durant  un  fragment  de  la  pel·lícula  Iron  Man  2 .  Aquest  experiment  va  ser  realitzat                
per  Jon  Favreau,  el  director  de  la  mateixa  pel·lícula,  i  Talma  Hendler,  directora  del                

Functional   Brain   Center.   

La  prova  es  va  fer  a  75  persones  mentre  miraven  el  tros  de  la  pel·lícula  on                  
apareixia  la  cursa  del  Gran  Premi  de  Mònaco  d’automovilisme.  Gràcies  a  aquest              

1   Resultats  dels  ISC  (  Inter-subject  correlation)  de  les  pel·lícules:   The  Good,  the  Bad  and  the  Ugly ,                   
Curb  Your  Enthusiasm,  Bang!  You’re  dead   i  d’un  vídeo  del  Washington  Square  Park.  Les  zones  de                  
l’apartat   A   de   color   són   les   zones   de   coincidència.   
Font:    Neurocinematics:The   Neuroscience   of   Film   :   
https://www.cns.nyu.edu/~nava/MyPubs/Hasson-etal_NeuroCinematics2008.pdf   
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estudi  van  poder  afirmar  que  el  públic  tendeix  a  mirar  als  mateixos  punts  de  la                 

pantalla.  Una  altra  prova  que  afirma  la  teoria  de  Uri  Hasson  que  diu  que  els                 
cervells  dels  espectadors  se  sincronitzen  durant  la  visualització  d'una  pel·lícula,  ja             

que   podem   observar   que   75   persones   han   tendit   a   mirar   al   mateix   punt.   
  

                      2   

  
  

  
    

  

  
Jeffrey   M.   Zacks:   La   memòria   durant   una   pel·lícula     
Jeffrey  M.  Zacks  és  professor  de  psicologia  en  la  universitat  de  Washington,  ha               
realitzat  diversos  estudis  sobre  el  neurocinema  i  ha  escrit  diversos  llibres  que              

parlen  d'aquest  tema,  entre  tots  cal  destacar   Flicker:  Your  Brain  on  Movies.              

L'objectiu  dels  seus  estudis  és  poder  investigar  la  manera  de  com  el  nostre  cervell                
representa  i  processa  tota  la  informació  que  ens  proporciona  una  pel·lícula.             

Durant  l'esdeveniment  només  va  presentar  la  investigació  que  buscava  la            
resposta   de   com   el   nostre   cervell   crea   records   mentre   visualitza   una   pel·lícula.   

  

L'encarregat  de  crear  records  a  llarg  termini  és  l'hipocamp,  per  tant,  si  es  vol                
aconseguir  que  es  recordi  una  escena  s'ha  d'aconseguir  activar  aquesta  part  del              

cervell.  Després  de  fer  algunes  fRMI  van  poder  arribar  a  una  conclusió:  l'hipocamp               
només  s'activa  en  els  moments  que  considerem  finals.  Dit  en  altres  paraules,              

només  ens  recordem  amb  detall  dels  moments  que  percebem  com  a  finals  d'una               

acció  i  la  resta  d'esdeveniments  no  som  capaços  de  poder-los  recordar  amb              
claredat.  Per  exemple,  si  veiem  un  vídeo  de  només  deu  segons  d'una  persona               

comprant  pa,  on  al  principi  de  l'escena  es  veu  com  demana  el  pa  i  al  final  com  surt                    
del  forn  de  pa,  inconscientment  considerarem  que  la  sortida  de  la  botiga  és  un                

2  Captura  del  vídeo  dels  resultats  de  l'experiment.  Les  zones  vermelles  són  les  que  han  sigut                  
mirades  per  més  persones  mentre  que  les  verdes  només  han  sigut  mirades  per  molt  pocs                 
espectadors.    Font:    YouTube   Oscars   
https://www.youtube.com/watch?v=N-LQ2CyXhhA&feature=emb_title   
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moment  final,  per  tant  tindrem  més  facilitat  per  descriure  el  moment  en  què  la                

persona  surt  de  la  botiga,  ja  que  l'hipocamp  s'haurà  activat  mentre  que  la  resta                
l'haurem   oblidat.   

  
Per  posar  en  pràctica  la  seva  teoria  en  Zacks  va  mostrar  un  petit  fragment  de  la                  

pel·lícula  Mon  Oncle   de  Jacques  Tati.  En  l'escena  apareixia  un  home  que  parlava               

amb  dues  dones,  seguidament  l'home  marxava  i  entrava  dintre  d'un  edifici.  Va              
preguntar  al  públic,  si  durant  la  conversa  havia  aparegut  una  cadira  o  un  gat,  la                 

majoria  de  gent  va  optar  pel  gat  però  en  realitat  era  la  cadira  que  es  trobava  just  al                    
mig  de  l'escena.  Amb  aquest  petit  experiment  va  poder  demostrar  que  la  gran               

majoria  d'objectes,  personatge,  accions...  són  totalment  oblidades  al  cap  de  pocs             

segons   de   ser   vistes.   
  

2.3.2   MIND   SIGN   
MindSign  és  una  empresa  situada  a  San  Diego,  Califòrnia,  l'especialització  de  la              
qual  és  la  realització  d’estudis  de  neuromàrqueting  i  de  neurocinema.  Inicialment             

només  es  dedicava  al  neuromàrqueting,  però  actualment  és  una  de  les  empreses              
líders  en  la  recerca  de  neurocinema.  Les  principals  productores  que  han  cooperat              

amb  MindSign  són  Dreamworks  i  Sony.  A  diferencia  dels  estudis  que  hem  vist               

anteriorment,  aquesta  empresa  es  dedica  a  analitzar  la  reacció  de  l'audiència             
únicament   durant   el   tràiler   de   les   pel·lícules,   o   durant   algun   fragment   del   film.   

  
El  primer  estudi  neurocinemàtic  que  va  realitzar  aquesta  empresa  i  un  dels              

primers  directors  a  interessar-se  en  aquest  tema  va  ser,  com  ja  s'ha  dit               

anteriorment,  James  Cameron  amb  la  seva  famosa  pel·lícula  estrenada  l'any            
2010,   Avatar.  El  que  es  va  fer  en  aquest  cas  va  ser  una  ressonància  magnètica                 

funcional,  i  un  electroencefalograma  a  diferents  persones  mentre  miraven  el  tràiler             
d'aquesta  pel·lícula.  Un  cop  van  obtenir  els  resultats  van  descobrir  que  el  cervell               

està   més   actiu   si   veu   una   pel·lícula   3D   que   2D.   

  
Un  altre  estudi  interessant  és  el  que  va  realitzar  MindSign  i  Peter  Katz.  En  Peter                 

Katz  és  un  productor  de  cinema  que  sempre  ha  estat  interessat  a  buscar  maneres                
de  poder  millorar  i  innovar  la  manera  com  les  pel·lícules  ens  expliquen  històries.               
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Sempre  ha  estat  defensor  de  l'aplicació  de  tècniques  neurocientífiques  al  cinema,             

ja  que  pensa  que,  si  es  pot  descobrir  exactament  com  l'espectador  interpreta  una               
pel·lícula,  es  podran  crear  escenes  pensades  per  provocar  al  públic  una  reacció              

molt   precisa.   
  

Per  aquest  motiu  no  va  dubtar  en  fer  un  estudi  neurocinemàtic  en  una  de  les                 

seves  pel·lícules  de  terror,   Pop  Skull .  L'objectiu  de  l'experiment  era  poder  saber              
quins  moments  eren  els  que  els  espectadors  percebien  com  a  més  i  menys               

terrorífics.  Cal  dir  que  tenien  l'esperança  de  poder  veure  en  la  zona  de  l'amígdala                
activitat  neuronal,  ja  que  això  voldria  dir  que  el  fragment  de  la  pel·lícula  estava                

realment   emocionant   a   l'espectador.   

  
El  procediment  de  la  recerca  va  ser  el  següent:  una  noia  de  vint-i-quatre  anys  va                 

visualitzar  dos  fragments  de  la  pel·lícula  tres  vegades  cada  un,  mentre  capturaven              
l'activitat   del   seu   cervell   utilitzant   una   ressonància   magnètica   funcional.   

  

Un  cop  van  obtenir  els  resultats,  en  Peter  Katz  i  el  seu  equip  van  estar  orgullosos                  
en  veure  que  en  certes  escenes  en  l'amígdala  hi  havia  una  gran  quantitat               

d'activitat  neuronal,  fet  que  volia  dir  que   Pop  Skull  aconseguia  entrar  dintre  de  la                
nostra   ment   i   fer-nos   sentir   realment   espantats.   
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INTRODUCCIÓ   A   L’APARTAT   DE   TÈCNIQUES   PER   

CREAR   L’EMOCIÓ   
Ens  trobem  en  una  habitació  fosca  on  predominen  les  il·luminacions  blavoses  ja              
que  és  de  nit.  Al  costat  dret  de  l'habitació  el  nostre  personatge  dorm               

profundament.  De  sobte,  el  personatge  es  desperta,  algú  està  picant  a  la  finestra.              
La  càmera  s'acosta  cap  a  ell  fins  a  ensenyar  la  seva  cara  de  preocupació.  El  soroll                  

cada  vegada  és  més  fort,  i  de  fons  comença  a  sonar  una  melodia  terrorífica.  El                 

personatge  decideix  aixecar-se  del  llit  i  descobrir  què  està  passant.  La  càmera  el               
segueix  a  mesura  que  camina,  sempre  ensenyant  la  seva  cara.  Quan  es  troba               

davant  de  la  finestra,  el  soroll  que  l’ha  despertat  ja  no  se  sent.  La  música  de  fons                   
deixa  de  sonar,  i  només  queda  un  silenci  incòmode.  El  personatge,  molt  confús,               

decideix  tornar  al  llit,  però  de  cop  i  volta  alguna  cosa  ve  de  la  finestra  i  es  tira  a                     

sobre  del  personatge,  i  al  mateix  temps  la  música  de  fons  torna  a  sonar.  L'escena                 
s'acaba  amb  un  tall  sec,  que  ha  deixat  a  tot  el  públic  amb  la  intriga  de  què  era                    

aquella   cosa.   
  

Al  llarg  d'aquest  bloc  analitzaré  algunes  de  les  tècniques  que  s'utilitzen  en  el               

cinema  per  aconseguir  l'emoció,  com  ara,  la  música,  el  color,  els  actors,  els  plans,                
angles,  moviments  i  punts  de  vista  de  la  càmera  i  el  muntatge.  Òbviament,               

aquests  no  són  els  únics  elements  que  poden  influir  en  les  nostres  emocions;  per                
exemple,  la  trama  de  la  història  també  té  una  gran  importància,  ja  que  es  pot                 

aplicar  totes  les  tècniques  que  poden  canviar  les  nostres  emocions  correctament,             

però  si  la  història  no  està  ben  desenvolupada,  molt  probablement  no             
s'aconseguirà  l'emoció  esperada.  No  obstant  això,  he  decidit  analitzar  únicament            

aquestes  cinc  tècniques  perquè  són  les  que  han  estat  més  analitzades  per  més               
cineastes  i  a  més  són  iguals  per  a  tots  els  films.  En  canvi,  elements  com  la  història                   

de  la  pel·lícula  són  específics  de  cada  peça  audiovisual,  fet  que  no  em  permetria                

obtenir   conclusions   de   caràcter   general.   
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3.   TÈCNIQUES   PER   CREAR   L’EMOCIÓ   
3.1   Música   
La  música  des  dels  inicis  del  cinema  ha  jugat  un  paper  clau.  Gràcies  a  ella  les                  
imatges  aconsegueixen  parlar,  emocionar-nos  i  explicar-nos  històries  simplement          

amb  una  melodia.  A  través  de  la  música  podem  canviar  el  missatge  d'una  escena.                
Per  exemple,  si  filmen  una  persona  dormint  i  de  fons  sona  una  cançó  terrorífica,                

aquest  vídeo  ens  transmetrà  por  i  tindrem  el  pressentiment  que  alguna  cosa  no  va                
bé.  En  canvi  si  sona  una  melodia  tranquil·litzadora,  tindrem  la  sensació  que              

aquella  persona  està  tenint  un  son  profund  i  relaxant.  Per  això  el  cinema  és  una                 

forma  d'art  audiovisual,  ja  que  un  necessita  de  l'altre.  Per  si  sol  un  vídeo  ja  té                  
sentit,   però   si   el   completes   amb   música   passa   a   tenir   vida   pròpia.   

  
En  la  primera  pel·lícula  de  la  història,  anomenada  L 'arribada  d'un  tren  a  l'estació               

de  la  ciutat,  creada  pels  germans  Lumière  i  estrenada  el  28  de  desembre  de  1895,                 

la  música  ja  acompanya  aquest  curtmetratge  que  va  fer  història.  En  els  inicis  del                
cinema,  a  diferència  d'ara,  la  música  i  el  vídeo  no  anaven  junts,  o  sigui,  en  la  sala                   

on  es  projectava  la  pel·lícula  hi  havia  un  músic  tocant  la  melodia  que               
acompanyava  el  film.  No  va  ser  fins  el  1926  que  una  pel·lícula  va  incorporar  una                 

banda  sonora.  Aquesta  pel·lícula  és   Don  Juan ,  dirigida  per  Alan  Crosland  i  John               

Barrymore.   
  

A  partir  de  l'estrena  d'aquesta  pel·lícula  el  so  es  va  convertir  en  la  revolució  del                 
cinema,  van  aparèixer  les  primeres  pel·lícules  amb  diàleg  en  veu,  amb  efectes              

sonors,  i  amb  bandes  sonores.  A  causa  d'aquest  gran  canvi  els  estudis  de  rodatge                

es  van  haver  de  renovar,  i  els  actors  es  van  veure  obligats  a  aprendre  a  treballar                  
la   seva   veu,   ja   que   abans   només   s'havien   de   centrar   en   el   seu   cos.   

  
3.1.1    RECURSOS   DE   LA   MÚSICA   
Quan  es  parla  de  recursos  en  la  música  cinematogràfica  es  fa  referència  a  tots  els                 

diferents  usos  en  què  es  pot  utilitzar  una  melodia  durant  una  pel·lícula,  i  al  mateix                 
temps  totes  les  diferents  sensacions  que  ens  pot  fer  sentir  depenent  de  com  i                

quan   s’utilitza.   
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El   leitmotiv   
El  leitmotiv  és  quan  es  relaciona  una  cançó  o  so  a  un  personatge,  emoció,  lloc,                 

objecte...  Un  clar  exemple  el  trobem  en  el  mític  personatge  de  la  saga   Star  Wars ,                 
Darth  Vader,  que  sempre  que  apareix  sona  la  mateixa  melodia.  El  leitmotiv  és  útil                

per  poder  crear  una  relació  entre  una  simfonia  i  un  personatge  o  objecte,               

d'aquesta  manera  l'espectador  sabrà  que  quan  sent  el  so  apareixerà  aquell             
personatge  o  objecte  determinat.  Un  altre  ús  del  leitmotiv  és  descriure  i  donar-nos               

informació  d’allò  que  representa.  Un  bon  exemple  el  trobem  una  altra  vegada  en              
la  música  que  acompanya  en  Darth  Vader,  perquè  ens  transmet  poder  i  autoritat,               

així  doncs  ja  ens  està  donat  informació  del  caràcter  del  personatge.  Un  director               

que  va  fer  un  fantàstic  ús  d'aquesta  tècnica  va  ser  Steven  Spielberg  en  el  seu  film                  
Tiburón .  El  que  va  fer  va  ser  crear  una  relació  entre  una  música  i  l'aparició  del                  

tauró,  d'aquesta  manera  moltes  vegades  no  feia  falta  que  apareixés  el  tauró              
físicament,  ja  que  només  amb  la  melodia  l'espectador  ja  podia  saber  que  el  tauró                

era   allà   mateix   amenaçant   els   banyistes.  

  
Empatia   i   contrast   
L'empatia  i  contrast  fa  referència  a  la  relació  entre  la  música  i  l'acció  de  l'escena.                 
Si  diem  que  una  cançó  és  empàtica  significa  que  va  alhora  amb  l'acció  i/o  el  ritme                  

de  les  imatges.  O  sigui,  si  es  tracta  d'una  escena  on  hi  ha  molt  moviment,  la                  

música  tindrà  més  ritme,  d'altra  banda,  si  el  que  estem  veient  és  un  moment  trist,                 
en  lloc  d'una  cançó  ràpida  serà  lenta  per  transmetre  als  espectadors  tristesa.  Una               

pel·lícula  on  la  música  és  totalment  empàtica  és   Psycho,   concretament  en             
l'escena  de  la  dutxa.  En  aquesta  famosa  escena  l'ús  de  la  música  serveix  per                

crear  un  ambient  més  terrorífic,  i  captar  l'atenció  del  públic.  Mitjançant  aquest              

recurs,  com  ja  hem  vist,  es  pot  aconseguir  donar  més  emoció  a  l'escena  i                
remarcar   el   moviment.   

Ara  bé,  si  la  música  no  va  d'acord  amb  el  ritme  de  les  imatges,  parlem  de  música                   
anempàtica  o  contrast  musical.  Això  passa,  per  exemple,  quan  a  una  acció  ràpida               

l’acompanya  una  cançó  lenta,  o  bé  quan  a  una  acció  lenta  l'acompanya  una               

música  ràpida.  També  hi  pot  haver  un  contrast  musical  si  hi  ha  un  ritme  dinàmic                 
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de  les  imatges  amb  una  música  lenta,  i  de  la  mateixa  manera,  si  en  un  muntatge                  

lent   sona   de   fons   una   música   ràpida.   
  

Música   diegètica   
Depenent  de  la  procedència  de  l'emissor  de  la  música,  aquesta  podrà  ser              

diegètica,   diegètica   elidida,   i   extradiegètica.   

  
La  música  diegètica  és  aquella  que  el  seu  emissor  es  pot  veure  a  la  pantalla.  O                  

sigui,  si  el  protagonista  de  la  pel·lícula  encén  la  ràdio,  la  música  procedent  de  la                 
ràdio   la   considerarem   diegètica,   ja   que   haurem   vist   d'on   prové   el   so.   

  

Un  so  o  cançó  la  considerarem  diegètica  elidida  quan  no  coneixem  la  seva               
procedència  però  la  podem  suposar.  Posem  el  cas  que  en  una  escena  apareix               

una  persona  a  la  sala  d'estar  de  casa  seu  i  de  fons  se  sent  la  veu  d'un                   
presentador  explicant  el  temps  que  farà  avui.  No  haurem  vist  d'on  prové,              

simplement  haurem  sentit  un  so,  però  podrem  suposar  que  procedeix  d'un             

televisor   situat   a   la   sala   d'estar.   
  

Finalment  tota  aquella  música  que  sentim  durant  una  pel·lícula  i  no  es  veu  el  seu                 
emissor  i  tampoc  el  podem  suposar,  s'anomena  extradiegètica.  Principalment  és            

la  música  que  es  coneix  com  a  música  de  fons,  no  són  sons  que  passen  a  la                   

realitat  de  la  pel·lícula  sinó  que  s'afegeixen  a  part.  Tornant  al  cas  de   Psicosis ,  en                 
l'escena  de  la  dutxa,  tenim  un  clar  exemple  de  música  extradiegètica,  ja  que               

lògicament  durant  l'assassinat  de  la  Marion  Crane  (la  protagonista  del  film),  ni  ella               
ni   el   seu   assassí   sentien   la   famosa   melodia.   

  

3.1.2    FUNCIONS   DE   LA   MÚSICA   
La  música  en  el  cinema  pot  tenir  infinitats  de  funcions,  pot  ambientar,  descriure,               

emocionar,  accentuar  sons…  Per  això  mateix,  el  debat  de  quines  són  les              
funcions  de  la  música  al  llarg  d’una  pel·lícula  mai  s’acabarà  perquè  tothom  té  una               

opinió  diferent  sobre  el  tema.  Però,  tot  i  la  gran  dificultat  d'agrupar  totes  les                

possibles  funcions  i  descriure-les,  de  moment  es  consideren  per  vàlides  aquestes             
cinc.     
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Funció   estructural   
La  funció  estructural  de  la  música  és  la  capacitat  que  té  per  fer-nos  percebre  el                 

ritme  de  l'acció  més  ràpid  o  més  lent.  El  que  vol  dir  això  és  que  depenent  de  la                    
música  que  soni  durant  una  escena,  tindrem  la  sensació  que  la  durada  de               

l'escena  és  més  llarga  o  més  curta.  Per  exemple,  els  silencis  i  músiques  lentes,                

majoritàriament  allarguen  el  temps;  en  canvi,  les  músiques  ràpides  aconsegueixen            
accelerar   la   durada.     

  
Aquesta  funció  també  engloba  la  funció  de  continuïtat  de  la  música.  Posem  el  cas                

que  hi  ha  una  seqüència  de  plans  de  llocs  diferents,  si  de  fons  sona  sempre  la                  

mateixa  música,  es  podrà  aconseguir  donar  continuïtat  de  l'escena,  així  doncs             
l'espectador  la  interpreta  com  una  sola  i  no  com  a  diferents.  Un  exemple  el  trobem                 

en  els  tràilers,  ja  que  solen  ser  un  conjunt  de  fragments  individuals  que  apareixen                
durant  la  pel·lícula,  però  com  que  durant  tota  la  durada  del  tràiler  sona  de  fons  la                  

mateixa  cançó,  ens  dona  una  sensació  de  continuïtat.  En  contra,  depenent  de  la               

intenció  que  es  tingui,  també  es  pot  utilitzar  la  discontinuïtat.  La  discontinuïtat              
consisteix  en  el  fet  que  la  música,  en  certs  moments  de,la  mateixa  escena,               

apareix  i  desapareix.  Aquest  recurs  s'utilitza  molt  en  pel·lícules  de  terror,  per              
poder  aconseguir  tensió  a  través  d’intercalar  silenci  i  cops  de  música  en  els               

moments   claus.  

  
Funció   emocional   expressiva   

Aquesta  és  una  de  les  funcions  més  obvies  de  la  música:  emocionar.  Gràcies  a                
l'aparició  de  la  música  en  les  pel·lícules  es  pot  fer  el  terror  més  terrorífic,  la                 

comèdia  més  còmica,  el  drama  més  dramàtic...  Aquesta  funció  també  pot             

estalviar  diàlegs  o  descripcions,  ja  que  depenent  de  la  sensació  que  ens  transmeti               
la   música,   podrem   deduir   què   està   passant   o   el   tema   d’una   conversa.     

  
Funció   significativa   

La  funció  significativa  de  la  música  en  el  cinema  és  l'habilitat  de  la  música  per                 

explicar-nos  fets  mitjançant  associacions.  Anteriorment  hem  vist  el  recurs  del            
leitmotiv,  que  clarament  té  una  funció  significativa,  ja  que  associem  una             
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determinada  música  a  un  lloc,  persona,  objecte...  de  manera  que,  quan  la  sentim,              

ja  sabem  què  o  qui  apareixerà.  Un  altre  exemple  el  trobem  en  els  himnes:  posem                 
el  cas  que  una  pel·lícula  comença  amb  l'himne  de  França.  Només  sentir  aquesta               

cançó,  ja  sabrem  que  la  pel·lícula  tindrà  alguna  relació  amb  França.  La  funció               
significativa  de  la  música  és  útil  per  estalviar  diàleg  i  plans,  perquè,  si  ja  es  pot                  

explicar   amb   la   música,   no   cal   utilitzar   altres   recursos.   

  
Funció   narrativa   

La  funció  narrativa  apareix  quan  una  cançó  va  lligada  amb  algun  record,  o               
història.  O  sigui,  és  quan  una  melodia  es  converteix  en  el  narrador  de  la  història.                 

Per  exemple,  posem  el  cas  que  una  pel·lícula  comença  amb  una  mare  cantant  al                

seu  fill  una  cançó,  i  just  en  aquest  moment  la  mare  mor.  Més  endavant  de  la                  
pel·lícula,  en  una  escena  es  veu  el  fill  cantant  la  cançó  que  de  petit  li  va  ensenyar                   

la  seva  mare.  Com  es  pot  veure  apareix  la  funció  narrativa  perquè  darrere               
aquesta   cançó   hi   ha   la   història   d'un   fill   i   el   record   que   guarda   de   la   seva   mare.   

  

Funció   estètica   
I  per  últim,  la  funció  estètica.  Aquesta  funció  fa  referència  al  poder  que  té  la                 

música  per  transportar-nos  al  passat  i  al  futur;  dit  en  altres  paraules,  és  la                
capacitat  de  crear  diferents  ambients.  Podem  veure  un  exemple  en  la  pel·lícula              

Regreso  al  futuro ,  quan  el  protagonista  viatja  al  passat.  Per  ambientar  el  moment               

de  l'arribada  del  protagonista  a  la  seva  ciutat  en  el  passat,  de  fons  s'escolta  la                 
cançó   Mr.  Sandman ,  que  era  famosa  en  als  anys  50,  en  l'època  en  què  el                 

protagonista   ha   arribat.   
  

3.2   Els   colors   
Els  colors  es  podrien  considerar  una  eina  invisible,  però  molt  eficaç.  Mentre  mirem               

una  pel·lícula,  més  o  menys  som  conscients  de  la  tècnica  musical  perquè  en  un                
moment  donat  se  sent  un  cop  fort  de  melodia,  però  i  tots  els  colors  que  apareixen                  

en  la  pantalla?  Tenen  alguna  importància  real?  Com  ja  s’ha  dit,  moltes  vegades               

els  ignorem  i  ens  oblidem  de  la  seva  gran  importància  a  l'hora  de  crear  ambients,                 
transmetre  emocions,  descriure  el  caràcter  d'un  personatge  i  ajudar  els            

espectadors   a   entendre   millor   la   història   de   la   pel·lícula   sense   ser-ne   conscients.   
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3.2.1   EMOCIONS   I   COLORS   
Els  colors  en  una  pel·lícula  poden  tenir  un  ús  narratiu,  ja  que  poden  crear                

ambients  o  emocions.  Molts  colors  estan  relacionats  amb  diferents  sentiments  i             
simbologies,  i  per  això  en  cinema  es  sol  associar  un  color  amb  un  personatge  o                 

concepte.  Aquest  subapartat  d’emocions  i  colors,  tal  com  mostra  el  seu  títol,  està               

enfocat   al   seu   ús   emocional.   
  

Des  de  sempre,  els  colors  en  qualsevol  art  han  jugat  un  paper  clau  a  l'hora  de                  
transmetre  diferents  sensacions,  per  això  molts  artistes  han  estudiat  les  emocions             

que  s'amaguen  darrere  de  cadascun  d’ells.  S'ha  de  dir  que  no  hi  ha  cap  norma                 

escrita  ni  cap  regla,  però  la  gran  majoria  de  persones  relacionen  aquests              
sentiments   amb   aquests   colors:   

  
Vermell:    amor,   violència,   passió,   odi   

Blau:  calma,  fredor,  sensació  de       

distància   
Verd:    vida,   toxicitat,   maldat   

  

Blanc:    puresa   

Negre:    tenebrositat   

Groc :   amistat,   simpatia   
  

Aquestes  relacions  són  totalment  genèriques  i  culturals;  com  ja  s’ha  dit  no  hi  ha                

cap  regla.  Per  exemple,  aquestes  relacions  canvien  totalment  en  la  cultura  xinesa,              

ja  que  ells  consideren  el  vermell  com  el  color  de  la  bona  sort,  la  felicitat,  i  la                   
bellesa.  El  groc  per  a  ells  és  el  color  de  l'orgull,  i  el  blanc  es  relaciona  amb  la  mala                     

sort.     
  

3.2.2   PALETA   DE   COLORS   
Com  ja  hem  vist  els  colors  són  tan  importants  com  la  música,  i  si  s'utilitzen                
correctament  poden  crear  una  escena  més  emotiva  i  entenedora.  L’encarregat  de             

decidir  quins  colors  han  d'aparèixer  en  una  pel·lícula  és  el  colorista.  Totes  les               
diferents  tècniques  utilitzades  per  decidir  quins  colors  apareixen  en  una  escena,             

tenen   com   a   base   la   roda   de   colors.     
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La  primera  roda  de  colors  la  va  inventar  Isaac  Newton  el   3              

1666,  i  incloïa  el  color  vermell,  taronja,  groc,  verd,  turquesa,            
blau  i  lila.  Més  endavant,  Goethe  va  crear  la  roda  de  colors              

que  avui  en  dia  tots  coneixem,  basant-se  en  els           
descobriments  de  Newton.  En  aquesta  roda  apareixen  els          

colors  primaris  (groc,  vermell  i  blau),  els  secundaris  (taronja,           

verd  i  lila)  i  finalment  els  terciaris  (rosa  salmó,  ambre,  llima,             
turquesa,   blau   mitjà   i   violat).   

  
La  principal  feina  del  colorista  és  decidir  quins  colors  seran  aquells  que              

predominaran  en  tota  la  pel·lícula  o  en  alguna  escena  específica,  i  aquestes              

combinacions  cromàtiques  són  anomenades  esquemes  de  colors.  N'hi  ha  de            
diferents   classes,   però   cada   classe   té   unes   propietats   i   objectius   diferents.   

  
Esquema   de   color   monocromàtic   
Tal  com  ens  diu  el  seu  nom  és  quan  en  una  escena  predomina  només  un  color  i                   

les   tonalitats   de   la   mateixa   gamma. 4   
  

  
  

  

  
  

Esquema   de   color   adjacent   
Un  esquema  adjacent  és  aquell  que  està  compost  per  colors  de  la  mateixa  família,                

com  ara  groc  i  vermell,  amb  el  color  secundari  resultant  de  la  combinació  dels                

dos,  el  taronja.  L'ús  de  colors  adjacents  proporciona  a  l'espectador  sensació             
d'equilibri  i  harmonia,  ja  que  no  destaca  cap  figura  sinó  que  es  complementen               

entre   elles. 5   

  

3  Roda   de   colors.    Font:    Freepik   Psd     
   https://freepikpsd.com/color-wheel-png-transparent-images/208969/   
  

4  Fotografies   extretes   del   comte   d'Instagram   @colorpalette.cinema   
5   Fotografies   extretes   del   comte   d'Instagram   @colorpalette.cinema   
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Esquema   de   color   complementari   
Són  considerats  colors  complementaris  aquells  que  es  troben  en  posicions            

oposades  en  la  roda  de  color,  com  per  exemple  el  groc  i  el  lila,  el  verd  i  el                    
vermell…  Aquesta  classe  d'esquema  s'utilitza  quan  es  vol  produir  un  contrast             

suau.  Les  combinacions  més  utilitzades  són  taronja  i  blau,  groc  i  morat,  i  vermell  i                 

verd. 6   
  

  
  

  

  
  
  

Esquema   de   tríades   de   color   
Com  ja  es  pot  deduir,  aquest  esquema  utilitza  tres  colors  de  la  roda,  que  es  troben                  

tots  en  mateixa  distància  entre  ells.  No  és  un  esquema  molt  utilitzat  a  causa  de  la                  
dificultat  d'equilibrar  els  colors,  per  això  moltes  vegades  un  dels  tres  colors  és  el                

principal,   mentre   que   els   altres   l'acompanyen. 7   
  

  

  
  

  
  
  

6  Fotografies   extretes   del   comte   d'Instagram   @colorpalette.cinema   
7   Fotografies   extretes   del   comte   d'Instagram   @colorpalette.cinema   
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Esquema   de   color    tetràdic   
L'esquema  de  color  tetràdic  és  quan  a  la  pantalla  hi  apareixen  quatre  colors.  Hi  ha                 
gent  que  creu  que  aquest  esquema  és  massa  saturat,  però  d'altres  el  troben               

harmoniós.  A  diferència  de  totes  les  altres  combinacions,  els  colors  d'aquesta  són              
dues  parelles  de  colors  oposades,  o  sigui,  és  com  l'esquema  complementari  però              

amb   parelles   de   colors. 8   

  
  

  
  

  

  
3.2.3   FUNCIONS   DEL   COLOR     
Els  colors  tenen  infinitats  d'utilitats,  poden  representar  una  persona,  crear            
diferents  ambients,  tot  depèn  de  com  es  combinin.  Aquestes  són  les  principals              

funcions  que  pot  tenir  el  color  en  una  pel·lícula,  però  igual  que  en  la  música,  no  hi                   

ha  cap  norma  escrita  i  el  debat  de  quines  són  les  seves  funcions  sempre  estarà                 
obert.   

  
Funció   d’ambientar   
Aquesta  funció,  és  quan  gràcies  al  color  es  creen  diferents  espais  i  podem  saber                

on  ens  trobem.  El  clàssic  exemple  el  trobem  en  la  pel·lícula   Matrix ,  ja  que  quan                 
els  personatges  es  troben  en  el  món  real  els  colors  tendeixen  a  tons  blavosos,                

mentre  que  quan  es  troben  a  Matrix  l'esquema  de  color  canvia  a  tons  verdosos,  ja                 
que   el   verd   se   sol   associar   a   la   tecnologia   i   a   la   programació.   

  

El  color  també  pot  fer-nos  saber  si  l'escena  que  estem  veient  és  un  flashback,  o                 
un  fragment  d'alguna  cosa  que  no  pertany  a  la  realitat,  per  exemple  un  somni                

d’algun  personatge.  Es  pot  aconseguir  aquest  efecte  canviant  els  colors  naturals             
dels  elements  que  apareixen  en  aquella  escena,  d'aquesta  manera  els            

espectadors  tindran  la  sensació  que  aquell  moment  no  pertany  al  present.             

8   Fotografies   extretes   del   comte   d'Instagram   @colorpalette.cinema   
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Aquesta  tècnica  de  canviar  els  colors  naturals  també  s'utilitza  per  crear  mons              

ficticis,   ja   que   com   he   dit   ens   transmet   la   sensació   què   allò   és   irreal.   
  

Funció   de   destacar   
El  color  que  té  el  gran  poder  d'atraure  totes  les  mirades  cap  a  ell  és  el  vermell.  Es                    

poden  utilitzar  altres  colors  per  fer  destacar  algun  element  en  l'escena,  però  el               

vermell  és  el  més  eficaç.  Un  exemple  en  què  aquest  color  és  el  centre  d'atenció                
es  troba  en  la  pel·lícula  El  sexto  sentido ,  en  l'escena  on  es  veu  un  pom  vermell  en                   

una  porta  blanca,  ja  que  inconscientment  el  mirem.  Quan  es  fa  destacar  un               
objecte  en  un  moment  donat  pot  ser  per  dos  motius:  o  bé  perquè  l'objecte  té                 

alguna  importància  en  la  història  del  film,  per  exemple  en  el  film   El  sexto  sentido                 

es  fa  destacar  el  pom,  que  és  de  color  vermell,  perquè  juga  un  paper  clau  en  el                   
desenllaç   de   la   pel·lícula,   o   bé   per   motius   d'estètica.   

  
Funció   d’evolució   
La  funció  d'evolució  és  quan  un  canvi  de  color,  sigui  en  termes  generals  o  només                 

en  el  vestuari,  ens  fa  saber  un  canvi  d'estat  d'ànim  d'un  personatge,  l'inici  i/o  la  fi                  
d'una  etapa  en  la  vida  del  protagonista,  un  canvi  en  el  caràcter  d'alguna  persona...                

Un  exemple  molt  fàcil  on  és  possible  reconèixer  aquesta  funció  apareix  en  la               
pel·lícula   Up ,  ja  que  en  un  moment  donat,  quan  la  història  passa  de  la  felicitat  a  la                   

tristesa,  l'esquema  de  colors  canvia  de  tons  vius  a  tons  més  freds.  En  la  pel·lícula                 

El  último  emperador ,  els  colors  del  vestuari  del  protagonista  evolucionen  a  mesura              
que  es  va  fent  gran:  quan  és  petit  vesteix  amb  roba  de  tonalitats  vermelles,                

després  taronges  i  grogues  i,  finalment,  verdes.  Aquest  ordre  de  colors  no  és  a                
l'atzar,   ja   que   són   colors   que   es   troben   consecutius   en   la   roda   de   colors.   

  

Funció   significativa   
Finalment,  la  funció  significativa  consisteix  a  establir  una  relació  d'algun  concepte,             

idea,  o  personatge  amb  un  determinat  color.  En  moltes  pel·lícules  els  colors              
representen  algun  personatge  i  la  seva  personalitat,  per  exemple  en  El  señor  de               

los  anillos  en  Gàndalf  està  relacionat  amb  el  color  blanc,  ja  que  és  un  personatge                 

bo,  i  moltes  vegades  es  relaciona  el  color  blanc  amb  la  bondat.  Però  entre  totes                 
les  pel·lícules  que  han  utilitzat  aquesta  tècnica,  cal  destacar Vértigo ,  on  el  color               
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vermell  representa  l'Scottie,  mentre  que  el  verd  representa  la  Madeleine.  És  un              

molt  bon  exemple,  ja  que  a  mesura  que  els  dos  protagonistes  es  relacionen  entre                
ells  aquests  colors  es  van  barrejant,  a  més  a  més  el  verd  i  el  vermell  són  també                   

dos   colors   complementaris.   
  

D'altra  banda,  els  colors  es  poden  relacionar  amb  idees,  el  típic  exemple,   Inside               

Out ,   on  cada  emoció  és  un  color.  També  el  color  serveix  per  informar  qui  és  el  bo  i                    
el  dolent,  això  passa  en  les  pel·lícules  de   Star  Wars ,  on  el  color  de  l'espasa  làser                  

del  bo  és  verda  i  la  del  dolent  vermella.  I  per  últim,  el  color  pot  representar  un                   
concepte,  per  exemple,  en  el  film   The  Godfather  el  color  groc  està  relacionat  amb                

la   mort.   

  

3.3   Actors     
Qui  no  ha  començat  a  riure  simplement  perquè  algú  altre  estava  rient?  I  qui  no                 

alguna  vegada  després  de  mirar  una  pel·lícula  ha  imitat  alguna  frase  o  acció               

d'algun  dels  personatges?  Els  humans  tendim  a  copiar  les  accions  dels  altres,  per               
això  un  bon  actor  pot  arribar  a  fer  emocionar  a  tota  l'audiència.  L'acció  d'imitar  el                 

comportament  d'altres  persones  és  deguda  a  les  neurones  mirall.  Les  neurones             
mirall  són  les  encarregades  de  l'empatia  i  la  compassió,  i  van  ser  descobertes  als                

anys  noranta  per  Giacomo  Rizzolatti.  La  feina  d'aquestes  neurones  és  imitar  les              

accions  que  veiem,  que  són  essencials  per  a  les  relacions  socials,  i              
l'aprenentatge.  A  més  a  més,  les  neurones  mirall  també  ens  permeten  copiar  els               

sentiments  de  les  altres  persones,  per  això,  quan  veiem  un  actor  plorant,  la               
tristesa  s'apodera  de  nosaltres.  Com  ja  s’ha  dit,  una  altra  funció  de  les  neurones                

miralls  és  l'empatia,  peça  clau  perquè  l'espectador  i  el  protagonista  connectin,  ja              

que  llavors  el  públic  es  preocuparà  pel  protagonista.  En  definitiva,  si  una              
pel·lícula  és  protagonitzada  per  un  bon  actor,  l'emoció  està  assegurada  perquè  els              

seus  sentiments  també  seran  els  de  l’espectador.  Però,  com  pot  aconseguir  un              
actor  amb  només  el  seu  cos  emocionar?  Segons  Luis  Bondia,  actor  el  qual  li  vaig                 

realitzar  una  entrevista, 9  la  clau  d’una  bona  actuació  està  en  la  veritat,  o  sigui,                

que  l’actor  realment  senti  que  és  el  personatge  que  està  representant  i  l'escolta,               

9  L’entrevista   completa   la   podeu   trobar   en   l’annex,   de   la   pàgina   15   a   la   18.     
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és  a  dir,  l’actor  ha  de  mantenir  el  comportament  del  seu  personatge  tant  en  les                 

escenes   on   té   diàleg   com   en   les   que   es   limita   a   escoltar.     
  

3.4   Plans,   angles,    moviments   i   punts   de   vista   de   càmera   
Es  podria  dir  que  els  plans,  angles,  moviments  i  punts  de  vista  són  els  adjectius                 

del  món  audiovisual,  doncs  cadascun  donarà  una  propietat  diferent  en  l'escena,             
per   això   és   molt   important   tenir   en   compte   quin   utilitzar   en   cada   moment.   

  
3.4.1    PLANS     
Un  pla  és  tot  allò  que  la  càmera  captura.  Dit  en  altres  paraules,  és  la  zona  que                   

serà   filmada.    N’existeixen   diverses   classes   que   són   les   següents:   
  

10  Totes  les  fotografies  d’aquesta  taula  són  extretes  de  la  pàgina  web  Sensaciones  en  las  tomas  de                   
cine    Font:    https://es.slideshare.net/mrgicto/sensaciones-de-tomas-de-cine   
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Tipus   de   
pla   

Descripció   Sensacions   i/o   intenció   Exemples 10   

Pla   detallat     
  

Mostra   un   objecte.   -   Destaca   un   objecte.   
-   Pla   expressiu.   
  
    

Primeríssim   
primer   pla   

S’observa  una  part  del      
rostre   d’una   persona.   

-   Intimidació.   
-   Pla   expressiu.   

  

Primer   pla   Mostra  tota  la  cara  d’una       
persona.   

-Ensenya  els  sentiments  del      
protagonista.   
-   És   el   pla   més   expressiu.   

  

Pla   mig   Ensenya  una  persona  de      
cintura   en   amunt.   

-  Combina  l'expressió  i  el       
moviment.   
-   Pla   narratiu.  

  

https://es.slideshare.net/mrgicto/sensaciones-de-tomas-de-cine
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3.4.2   ANGLES   
Un  angle,  en  termes  cinematogràfics,  fa  referència  a  la  relació  entre  l'eix  de  la                
càmera  i  la  persona  o  objecte  filmat;  dit  en  altres  paraules  és  la  posició  de  la                  

càmera   respecte   a   allò   que   es   vol   filmar.   
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Pla   americà   Mostra  una  persona  a      
partir   dels   genolls.   

-  Poder  veure  el  moviment  de        
les  mans  sense  deixar  de  banda        
l'expressivitat.   
-   Molt   utilitzat   en   el   western.   

  

Pla   sencer   S'observa  una  persona     
sencera.   

-  És  més  important  el  moviment        
que   l'expressió.   
-   Pla   narratiu.  

  

Pla   conjunt   Inclou  un  grup  de      
persones,  on  la  del  mig  és        
la   més   important.   

-  Interessa  l’acció  i  la  relació        
entre   els   diferents   personatges.   
-   Pla   descriptiu.   

  

Pla   general   Mostra  amb  detall  l'entorn.      
A  vegades  hi  apareix  una       
o  més  persones  que      
ocupen  un  1/3  -  1/4  part  de         
l’espai.     

-Té  la  mateixa  importància      
l’espai   i   el   protagonista.   
-   Pla   descriptiu.   

 

Gran  pla    
general   

Pla  que  se  centra  a       
ensenyar  un  paisatge,     
poden  aparèixer  persones,     
però  no  seran  importants      
en   el   pla.   

-   Pla   descriptiu   i   dramàtic.   
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3.4.3   PUNTS   DE   VISTA   
Els  punts  de  vista,  tal  com  ens  diu  el  seu  nom,  és  el  punt  des  d'on  la  càmera                    

captura  l'escena.  Podríem  dir  que  es  divideixen  en  dos  blocs:  el  primer  bloc  és                
quan  la  càmera  està  fora  de  l'acció  (pla  dorsal,  per  sobre  l’espatlla,  perfil,               

objectual  i  indirecte)  o  sigui,  és  com  si  mirés  una  persona  des  de  fora  de  l'escena.                  

11  Totes  les  fotografies  d’aquesta  taula  són  extretes  de  la  pàgina  web   Sensaciones  en  las  tomas  de                   
cine     Font:      https://es.slideshare.net/mrgicto/sensaciones-de-tomas-de-cine   
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Tipus   
d’angle   

Descripció   Sensacions   i/o   intenció   Exemples 11   

Normal   L’eix  de  la  càmera      
és  paral·lel  a  la      
persona.  O  sigui,     
estan   de   cara.   

-  Conèixer  o  presentar  l'aspecte  físic  del         
personatge.   

 

Picat   La  càmera  es  troba      
per  sobre  del     
subjecte.  

-   Sentiment   d'inferioritat   i   feblesa.     
-   Petitesa   

 

Contrapicat  La  posició  de  la      
càmera  és  per  sota      
de   la   persona.   

-  Destacar  la  grandiositat  d’algun       
objecte.     
-   Sensació   de   poder   i   autoritat.   

 

Zenital   Picat  absolut,  la     
càmera  se  situa  a      
sobre   del   subjecte.   

-  Ensenyar  el  lloc  on  es  troba  la          
persona   o   objecte.   

 

Nadir   Contrapicat  absolut,    
al  contrari  del     
zenital  la  càmera  es      
troba  just  per  sota      
de   la   persona.     

-   Deformar   l’objecte   
-  Destacar  la  grandiositat  d’algun       
objecte   

 

Holandès   És   com   un   pla   
normal   però   la   
càmera   està   
inclinada   45   graus.   

-   Sensació   de   moviment   i   inestabilitat  

 

https://es.slideshare.net/mrgicto/sensaciones-de-tomas-de-cine
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En  canvi,  quan  la  càmera  pot  convertir-se  en  els  ulls  del  protagonista  (pla               

subjectiu   i   voyeur),    passa   a   formar   part   de   l'acció.   
  

12  Totes  les  fotografies  d’aquesta  taula  són  extretes  de  la  pàgina  web   Sensaciones  en  las  tomas  de                   
cine.     Font:      https://es.slideshare.net/mrgicto/sensaciones-de-tomas-de-cine   
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Tipus   de   
punts   de   

vista   

Descripció   Sensacions   i/o   intenció   Exemples 12   

Pla   dorsal   Visió  de  l'escena  com  si       
espiéssim  el  protagonista     
desde   la   porta.     

-  Tensió,  ja  que  l'espectador       
coneix  més  coses  que  el       
personatge.     

 

Pla  per  sobre    
l’espatlla   

La  càmera  captura  l’escena      
des  de  l’espatlla  del      
protagonista,  i  es  veu  de       
fons,  davant  seu,  les      
persones   amb   qui   parla.   

-   Lideratge   i   autoritat   

 

Pla   perfil   Només  mostra  el  perfil  de       
les   persones   que   apareixen.    

-   Meditació,   tranquil·litat   

 

Pla   objectual   La  càmera  se  situa  per       
dintre  d’un  objecte,  i  es  veu        
com  alguna  persona  mira      
dintre   d’aquest   objecte.     

-  Intriga,  perquè  l'espectador     
no  coneix  el  contingut  de       
l'objecte.   

 

Pla   subjectiu   Els  ulls  del  protagonista  fan       
de  càmera,  ja  que  veiem  el        
que   ell    està   observant.     

-   Curiositat   
-   Empatia   
   

Pla    voyeur  Veiem  el  que  l'espectador      
veu  a  través  d’uns      
prismàtics,   finestra,   pany...   

-   Sensació   d’espionatge   

https://es.slideshare.net/mrgicto/sensaciones-de-tomas-de-cine
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3.4.4   PANORÀMICA   
A  diferència  dels  plans,  angles  i  punts  de  vista,  que  tots  són  estàtics,  en  una                 

panoràmica  hi  ha  moviment.  Aquest  moviment  consisteix  a  moure  la  càmera             
sobre  si  mateixa,  o  sigui,  si  tenim  una  càmera  a  la  mà  i  volem  fer  una  panoràmica,                   

només  haurem  de  moure  la  mà,  en  cap  moment  ens  haurem  de  desplaçar               

nosaltres. 13  
  

13  Exemple   de   panoràmiques    Movimientos   de   cámara   panorámicas     Font:     
https://www.youtube.com/watch?v=gADalAuGVgQ     Nota:    del   minut   0   al   1:30.   
  

Exemple  de  zoom  in  i  zoom  out   Movimientos  de  Cámara  ZOOM  IN  Y  ZOOM  OUT   Font:                  
https://www.youtube.com/watch?v=v7ELpWiJryY   
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Pla   indirecte   La  càmera  ensenya  què      
passa  mitjançant  els     
reflexos  d’un  mirall,  de      
l’aigua,   d’un   vidre...   

-   Càrrega   estètica   i   dramàtica   
-  Majoritàriament  aquest  pla      
s'utilitza  quan  el  personatge      
està  passant  per  un  mal       
moment.     

 

Tipus   de   panoràmica   Descripció   Sensacions   i/o   intenció   

Panoràmica   horitzontal   
dreta   

Moviment   de   la   càmera   
d’esquerra   a   dreta.     

-   Desplaçament,   moviment   

Panoràmica   horitzontal   
esquerra   

Moviment   de   la   càmera   de   
dreta   a   esquerra.   

-   Sensació   de   xoc,   acció   

Panoràmica   vertical   
ascendent   

Moviment   de   la   càmera   de   
baix   a   dalt.   

-   Admiració,   interès   

Panoràmica   vertical   
descendent   
  

Moviment   de   la   càmera   de   
dalt   a   baix.   

-   Destrucció   

Zoom   in   El   zoom   de   la   càmera   
s’apropa   a    un   determinat   
lloc   o   persona.   

-   Interès   
-   Augmenta   l’atenció   de   
l’espectador   

Zoom   out   El   zoom   s’allunya.     -   Desinterès   

https://www.youtube.com/watch?v=gADalAuGVgQ
https://www.youtube.com/watch?v=v7ELpWiJryY
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3.4.5   TRÀVELINGS   
Els  tràvelings,  igual  que  una  panoràmica,  comporten  moviment.  A  diferència  de             
la  panoràmica,  la  càmera  no  es  mou  sobre  si  mateixa  sinó  que  és  la  posició  de  la                   

càmera  el  que  varia.  Tornem  a  l'exemple  anterior,  si  tinguessis  una  càmera  a  la                
mà  i  volguessis  fer  un  tràveling  endavant  hauries  de  caminar  endavant  amb  la               

càmera   a   la   mà   endavant. 14   

  

  

14   Exemple   d’alguns   dels   tràvelings   exposats    Movimientos   de   travelling    Font:     
https://www.youtube.com/watch?v=IJ_Z-u5l4tg   
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Tipus   de   tràveling   Descripció   Sensacions   i/o   intenció   

Tràveling   a   mà   Tràveling  que  es  fa  amb  la        
càmera  a  la  mà,  sense       
utilitzar  cap  suport  per  la       
càmera.   

-   Moviment,   acció   
-   Escena   més   natural   

Tràveling   de   seguiment   Seguiment  d’una  persona     
per   darrere   seu.   

-   Tensió,   misteri   i   intriga   

Tràveling   progressiu   Ensenya  els  detalls  d’un      
objecte,  és  un  pla  detallat       
amb   moviment.   

-Tràveling   descriptiu   i   detallista.   

Tràveling   endavant   A  mesura  que  el  personatge       
avança  endavant  la  càmera      
retrocedeix.   

-   Intimidació   

Tràveling   endarrere  A  mesura  que  el  personatge       
camina  endarrere  la  càmera      
avança   cap   a   ell.   

-   Amenaça,   terror   

Tràveling   aeri   Seguiment   d’un   objecte   des   
d’un   angle   zenital.     

-   Trasllat,   viatge   de   llarga   durada   

Tràveling   circular   La   càmera   fa   una   volta   de   
180   graus   a   una   persona.     

-   Energia,   poder,   força,   amor...   

https://www.youtube.com/watch?v=IJ_Z-u5l4tg
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3.5   Muntatge   
El  muntatge  és  l'última  etapa  de  qualsevol  producció  audiovisual.  En  aquest             

moment  és  on  s'ajunten  totes  les  escenes  gravades  en  un  rodatge,  i  on  es                
decideix  la  durada  de  cada  una  i  de  quina  manera  s'enllaça  tot.  Pot  semblar  tenir                 

poca  importància,  però  sense  el  muntatge,  una  pel·lícula  no  tindria  sentit.  Una              

norma  essencial  en  el  muntatge  és  la  continuïtat  entre  pla  i  pla:  els  personatges                
han  d'anar  vestits  iguals,  han  de  seguir  fent  la  mateixa  acció,  la  il·luminació  no  pot                 

variar...  El  muntatge,  depèn  de  com  es  decideixi  fer,  transmetrà  una  sensació              
diferent  a  l'espectador,  podrà  explicar  una  història  diferent  i  el  ritme  variarà.  Per               

exemple,  una  escena  canviarà  molt  si  s'utilitzen  molts  plans  detallats  seguits  o  si               

s'utilitza  un  pla  general  de  l'escenari.  Igual  que  totes  les  tècniques  que  hem  vist                
anteriorment,  el  muntatge  també  ens  pot  fer  emocionar;  com  diu  Carmen  Frías,              

montadora   espanyola,    "los   cortes   hablan"    15 .   
  

3.5.1   EFECTE   KULESHOV   
L'efecte  Kuleshov  va  ser  descrit  per  Lev  Kuleshov  als  anys  vint.  L'objectiu              
d'aquest  estudi  era  demostrar  la  importància  del  muntatge  per  transmetre            

diferents  sensacions  a  l'espectador.  El  seu  experiment  va  consistir  a  elaborar  un              
curtmetratge  on,  primerament  apareixia  una  persona  amb  el  rostre  neutre,  i             

seguidament,  l’escena  canviava  i  es  veia  un  plat  de  sopa.  Va  realitzar  unes  altres                

gravacions  on  es  feia  aquesta  seqüència,  però  després  de  la  persona  en  primer               
pla  s'observava  una  dona,  i  una  nena  dintre  un  taüt.  Diverses  persones  que  van                

visualitzar  aquesta  sèrie  de  gravacions  asseguraven  que  l'expressió  de  la  persona             
que  sortia  entre  escena  i  escena  canviava.  Gràcies  a  aquest  experiment,  el              

director  rus  va  poder  demostrar  que  una  part  de  la  sensació  que  produirà  una                

escena  dependrà  del  muntatge  entre  escena  i  escena,  ja  que  la  interpretació  de               
l'espectador   serà   influïda   per   l'escena   anterior.   

  
3.5.2   TIPUS   DE   MUNTATGE   
El  tipus  de  muntatge  es  divideix  en  dos  grans  blocs:  el  muntatge  narratiu  i  el                 

muntatge  expressiu.  L'objectiu  del  narratiu  és  explicar  uns  fets,  en  canvi  el              

15  Aquest   frase   de   Carmen   Frías   apareix   en   el   llibre    Classes   de   cine    en   la   pàgina   42   línia   9.   
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muntatge  expressiu  vol  transmetre  a  l'espectador  una  idea  i/o  sentiment,  i  per              

aquest   motiu   es   considera   el   muntatge   més   artístic.   
  

Muntatge   narratiu   
Lineal:    l'acció   avança   en   ordre   cronològic,   o   sigui,   no   hi   ha   cap   salt   en   el   temps.   

  

Invertit:  l'acció  no  segueix  un  ordre  cronològic,  fa  salts  en  el  temps  (flashback,               
flashforward).  Se  sol  utilitzar  per  explicar  records  d'algun  personatge.  Gràcies  al             

muntatge   invertit   s'aconsegueix   més   dramatisme.   
  

Paral·lel:  l'acció  es  desenvolupa  intercalant  dues  escenes  diferents  que  no            

concorden  cronològicament,  i  que  no  passen  al  mateix  lloc,  però  entre  elles  tenen               
una  relació.  Per  exemple,  en  una  escena  apareix  una  persona  escrivint  una  carta               

a  una  persona  que  viu  lluny  d'ella,  per  exemple  a  Austràlia.  Seguidament             
s'observa  la  persona  a  qui  va  dirigida  la  carta  passejant  pels  carrers  d'alguna               

ciutat   d'aquest   continent.     

  
Altern:  el  muntatge  altern  és  igual  que  el  paral·lel,  però  en  aquest  les  escenes                

coincideixen  cronològicament  i  moltes  vegades  s'acaben  trobant.  Tornem  a           
l'exemple  anterior,  però  ara  la  persona  que  escrivia  la  carta  es  troba  en  un                

aeroport,  mestre  que  la  persona  que  vivia  a  Austràlia  està  volant  en  un  avió.  De                 

moment  pot  semblar  un  muntatge  paral·lel,  però  aquest  es  convertirà  en  altern  en               
el  moment  que  la  persona  de  l'avió  arriba  a  l'aeroport  on  es  reunirà  amb  la  seva                  

persona   estimada.   
  

Muntatge   expressiu   
Intel·lectual:  conjunt  de  plans  que  no  tenen  un  sentit  directe  però  sí  metafòric.  El                
seu   objectiu   és   expressar   una   idea.   

  
Constructiu:  l'ús  de  plans  individuals  que  per  si  sol  no  signifiquen  res,  però  el                

conjunt   de   tots   aquests   sí.   
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Rítmic:  muntatge  on  es  busca  un  major  impacte  psicològic,  variant  la  durada  dels               

plans.   
  

3.5.3   RECURSOS   TEMPORALS   
Els  recursos  temporals  són  totes  aquelles  eines  que  ens  permeten  modificar  el              

temps.  Quan  canviem  l’ordre  cronològic,  i  viatgem  al  passat  o  al  futur,  parlem  del                

temps  fílmic,  dit  en  altres  paraules  és  l’època  o  el  moment  en  què  es  desenvolupa                 
la  història.  En  canvi,  quan  parlem  de  la  durada  de  cada  escena  o  pla,  ens                 

referirem   al   ritme.   
  

Temps   fílmic   
Flashback:    salt   endarrere   en   el   temps.   
  

Flashforward:    salt   endavant   en   el   temps.   
  

El·lipsi:  una  el·lipsi  en  el  cinema  és  eliminar  una  part  de  la  història;  o  sigui,  fer  un                   

salt  en  el  temps.  El  seu  objectiu  és  donar  més  fluïdesa  al  relat,  eliminat  escenes                 
que  es  poden  suposar.  Moltes  vegades  per  no  desorientar  a  l'espectador,  quan  es               

fa  una  el·lipsi,  apareix  una  escena  amb  un  rellotge  avançant  ràpid,  el  canvi  d'un                
paisatge   (estiu   -   hivern)...   

  

Ritme   
El  ritme  és  definit  per  una  part  per  la  durada  dels  plans,  i  per  l'altra  banda  pel                   

temps  psicològic.  El  temps  psicològic  és  la  percepció  de  la  durada  dels  plans  de                
l'espectador.  Per  exemple  si  els  plans  tenen  una  durada  més  llarga,  tindrem  la               

sensació  de  lentitud,  que  pot  portar  com  a  conseqüència  l'avorriment.  En  canvi,  si               

els  plans  són  curts  o  passa  molta  acció  junta,  sentim  que  aquella  escena  ha  durat                 
molt   poc.   
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INTRODUCCIÓ   AL   BLOC   II   
L'escena  ens  mostra  el  jardí  d'una  casa,  on  un  pare  i  un  fill  estan  jugant  a  futbol.                   

Al  fons  del  jardí  apareix  la  cuidadora  de  la  llar,  una  dona  d’avançada  edat,  grossa  i                  
negre.  Els  avisa  que  el  dinar  és  a  taula.  Pare  i  fill  entren  a  la  cuina,  on  troben  la                    

mare  de  la  família  posant  sobre  la  taula  la  cistella  del  pa.  De  fons  se  senten  els                   

plors  del  nadó  de  la  família,  la  mare  de  seguida  l'agafa  a  coll  i  l'intenta  calmar.  En                   
acabar  de  dinar  el  pare  se'n  va  al  menjador,  i  un  cop  assegut  al  sofà  encén  un                   

cigarret  i  deixa  passar  la  llarga  tarda.  Mentre,  dintre  la  cuina  la  dona  esgotada                
segueix  endreçant-la  i,  segurament,  li  espera  una  altra  nit  desperta  cuidant  del              

nadó.  

  
A  través  del  cinema  coneixem  el  món  que  ens  envolta.  És  a  dir,  moltes  vegades                 

es  diu  que  el  cinema  és  el  reflex  de  la  societat,  i  en  alguns  casos  no  és  mentida                    
aquesta  afirmació,  però  s'ha  de  tenir  en  compte  que  moltes  vegades  les              

pel·lícules  no  mostren  un  reflex  fidel  de  la  societat,  sinó  que  el  poden  modificar.                

Per  aquest  motiu,  és  molt  important  analitzar  de  quina  manera  es  representa  el               
nostre  entorn,  ja  que  pot  reflectir  la  realitat  tal  com  és  o,  per  al  contrari,  una  realitat                   

modificada  amb  l’objectiu  de  manipular  l’espectador.  Un  dels  aspectes  per  valorar             
si  realment  una  pel·lícula  és  fidel  a  la  realitat  consisteix  en  analitzant  les               

representacions  dels  personatges.  La  gran  majoria  de  representacions  es  basen            

en  els  estereotips,  ja  que  és  una  manera  fàcil  i  homogènia  de  transmetre  al  públic                 
un  missatge  o,  fins  i  tot,  una  forma  de  vida.  Al  llarg  d'aquest  bloc  aprofundiré  en                  

totes   les   diferents   formes   en   què    una   pel·lícula   representa   i   ens   mostra   la   realitat.   
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4.   CINEMA   I   EL   PAPER   DE   LA   DONA   
Aquest  primer  apartat  el  dedicaré  a  analitzar  com  es  representa  la  dona  en  el                

cinema.  Des  de  sempre,  la  dona  ha  tingut  un  paper  passiu,  mentre  que  l'home                
tendeix   a   ser   el   personatge   actiu   i   amb   més   pes   en   l'evolució   de   la   història.   No   va   

ser  fins  als  anys  setanta  que  van  començar  a  aparèixer  les  primeres  teories               

fílmiques  feministes.  Les  primeres  teories  fílmiques  tractaven  sobre  els  estereotips           
o  rols  relacionats  amb  el  paper  femení,  i  en  general  amb  la  presència  de  la  dona                  

en  el  cinema.  A  més,  en  aquest  mateix  any  a  Berlín  i  Londres  es  van  celebrar  els                   
primers  festivals  de  cinema  de  dones.  Però,  tot  i  els  avenços  que  s'han  realitzat                

sobre  la  representació  de  la  dona  en  el  cinema,  avui  en  dia  algunes  pel·lícules                

encara   mostren   les   dones   com   a   un   a   més   a   més.   
  

4.1   Estereotips   i   arquetips   
En  la  gran  majoria  de  pel·lícules,  per  sort  no  totes,  la  dona  sempre  segueix  el                 

mateix  patró.  Sol  estar  relacionat  amb  la  seducció,  i  no  té  un  paper  important  en                 
la  història,  més  aviat  és  un  complement  de  l’home.  La  seva  vida  no  és  divertida,                 

són  elles  qui  pateixen.  Són  mares  encarregades  de  cuidar  dels  fills  i  de  la  casa.                 
En  definitiva,  la  millor  manera  de  definir  el  rol  de  la  dona  en  una  pel·lícula  seria  “él                   

mira,  ella  es  mirada” 16 .  Totes  aquestes  descripcions  i  adjectius  són  possibles             

gràcies   als   estereotips   i   arquetips   que   són   presents   en   moltes   pel·lícules.   
  

4.1.1   ESTEREOTIP   
Un  estereotip  és  un  conjunt  de  valors,  característiques  i  maneres  d'actuar  que              

s'associen  amb  un  determinat  grup  social.  Per  exemple,  un  estereotip  seria  la              

relació  que  hi  ha  entre  les  dones  i  la  feblesa;  molt  probablement  una  part  de  les                  
dones  no  són  molt  fortes  físicament,  però  això  no  vol  dir  que  totes  les  dones  no  ho                   

siguin.   Tal   com   es   pot   veure   en   l'exemple   anterior   simplifiquen   una   realitat.   
  

16Aquesta  frase  apareix  en  la  pàgina  web  de  l’Universitat  de  Palmero,  en  un  article  que  van  penjar                   
anomenat    El   rol   de   las   mujeres   en   el   cine   -   o   el   placer   de   mirar   -   
Font: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=149 
&id_articulo=9487   
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Existeix  una  gran  quantitat  d'estereotips  per  representar  la  dona,  però  com  que              

l'objectiu  d'aquest  apartat  és  analitzar  i  investigar  si  el  cinema  pot  afavorir  el               
masclisme,  només  parlaré  d'aquells  que  són  sexistes,  ja  que  també  existeixen             

estereotips  positius  com  ara  la  dona  emprenedora.  A  continuació,  exposo  els             
estereotips  sexistes  més  importants  i  comuns,  la  base  dels  quals  és  la              

dependència  de  la  dona  respecte  de  l'home,  les  obligacions  socials  i  la  violència               

física   i   psicològica.   
  

-  La  dona  malèfica:  en  aquesta  primera  representació,  el  rol  de  la  dona  durant  la                
pel·lícula   és   ser   seductora   i   malvada.   

-  La  dona  que  és  mare:   és  aquella  dona  estereotipada  que  és  mare,  la  dona  que                  

tot  marit  voldria,  heterosexual,  sacrificada  i  soferta,  que  s'encarrega  de  les  feines              
de   casa   i   de   la   cura   dels   fills.   

-  La  dona  com  a  objecte  de  desig:  la  funció  de  la  dona  com  a  objecte  de  desig                    
simplement  consisteix  a  atraure  la  mirada  dels  homes  cap  a  ella;  dit  en  altres                

paraules,  es  converteix  en  una  "missió"  per  a  l'home.  Normalment  solen  ser  dones               

joves,  primes  i  sexualment  molt  actives.  Aquest  arquetip  és  molt  similar  al  tòpic               
literari   de   venatus   amoris.     

-  La  dona  que  busca  el  seu  príncep  blau:  l'objectiu  principal  de  la  dona  és                 
buscar  el  seu  home  ideal,  l'amor  perfecte.  Al  final  de  la  pel·lícula  sol  trobar  el  seu                  

príncep  blau,  però  també  de  vegades  aquesta  classe  d'històries  acaben  amb             

fracàs   quan   la   dona   és   enganyada   per   l'home.   
-   La   dona   rescatada:    i   per   últim,   la   dona   rescatada,   que   tal   com   es   pot   imaginar   é   

s  quan  una  dona  és  rscada  per  un  home.  Tant  pot  ser  que  la  salvi  d’una  vida  no                    
desitjable,   o   d’un   segrest.   

  

4.1.2   ARQUETIPS   
Un  arquetip  és  una  representació  ideal  d'una  persona  en  un  determinat  aspecte;              

en  altres  paraules,  un  model  que  seguir.  Per  exemple,  avui  en  dia  considerem  que                
una  dona  és  perfecte  físicament  si  és  prima,  alta  i  rossa.  Aquestes              

característiques  formarien  part  del  cos  arquetípic,  o  sigui,  un  model  que  el              

considerem  perfecte,  i  per  tant  una  fita  obligada  per  a  una  dona  si  volem                
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aconseguir  aquest  reconeixement.  Hi  ha  similituds  entre  l’estereotip  i  l’arquetip,            

però   la   diferència   entre   ells   és   que   l'arquetip   és   la   idealització   de   l'estereotip.   
  

Un  dels  primers  terapeutes  a  investigar  els  arquetips  va  ser  el  psiquiatra  i  psicòleg                
Carl  Gustav  Jung  (1875  -  1961)  que  va  escriure  una  teoria  segons  la  qual  hi  ha                  

12  arquetips  possibles,  com  per  exemple  l'home  innocent,  l'heroi,  el  savi....  També              

explica  que  són  més  aviat  una  eina  per  facilitar  la  interpretació  de  l'espectador,  ja                
que  si  els  personatges  d'una  pel·lícula  segueixen  un  comportament  arquetipat,  els             

espectadors  podran  preveure  amb  més  facilitat  les  seves  futures  accions.  Però  si              
us  hi  heu  fixat,  en  els  exemples  anteriors  en  cap  moment  apareix  la  dona.  Per                 

aquest  motiu,  al  cap  d'un  temps,  per  allà  als  anys  setanta,  quan  van  començar  a                 

aparèixer  les  primeres  anàlisis  fílmiques  feministes,  els  arquetips  clàssics  es  van             
canviar  i  actualitzar  des  d'una  perspectiva  de  gènere.  Igual  que  amb  els              

estereotips,  existeixen  molts  arquetips  relacionats  amb  la  dona,  però  els  més             
comuns   són   aquests:   

  

-  La  femme  fatale:   és  la  dona  que  enganya  i  és  malvada.  Utilitza  la  seducció  per                  
enganyar   l’home   i   aconseguir   el   que   ella   vol.   

-  L’àngel  de  la  casa:   ideal  de  la  dona  cuidadora  i  responsable  de  les  feines  de                  
casa.     

-  La  prostituta:   normalment  són  obligades  a  dedicar-se  a  aquesta  pràctica  per              

supervivència.   
-  L’objecte  de  desig:   la  dona  és  tractada  com  un  objecte,  l’única  utilitat  que  se  li                  

suposa   és   satisfer   el   desig   sexual   de   l’home.   
-  La  guapa  /  tonta:   es  considera  que  aquesta  dona  té  un  nivell  intel·lectual  més                 

baix  que  l’home.  La  seva  única  utilitat  en  la  societat,  a  causa  de  la  seva                 

ignorància,   és   casar-se.   Normalment   també   és   rossa.     
  

Igual  que  en  l'apartat  anterior,  el  dels  estereotips,  en  el  cinema  no  existeixen               
únicament  arquetips  negatius  relacionats  amb  la  dona.  Però  només  m’he  centrat             

en  els  de  caràcter  sexista,  ja  que  són  els  que  poden  afectar  negativament  en  la                 

societat.  Per  exemple,  alguns  arquetips  relacionats  amb  la  dona  de  manera             
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positiva  serien  la  dona   garçon   (dones  treballadores  i  lliures)  o  la  dona  lluitadora              

per   posar   només   dos   exemples.   
  

4.2   El   test   de   Bechdel   
És  evident  que  cada  vegada  s'està  donant  més  importància  a  la  forma  com  es                

representa  la  dona  en  una  pel·lícula.  Una  manera  molt  fàcil  i  ràpida  de  poder                
valorar  si  en  una  pel·lícula  hi  ha  igualtat  de  gènere  és  fent-te  aquestes  tres               

preguntes:  en  el  film  hi  apareixen  com  a  mínim  dos  personatges  femenins?  Si  hi                
apareixen,  parlen  entre  elles?  Si  parlen,  la  conversa  no  és  únicament  sobre              

homes  i  relacions  amoroses?  Si  la  resposta  de  totes  aquestes  preguntes  és  sí,               

voldrà  dir  que  la  representació  de  la  dona  en  una  pel·lícula  és  correcta.  Aquestes                
tres  qüestions  formen  part  del  test  de  Bechdel.  El  test  de  Bechdel  va  ser  creat  per                  

la  dibuixant  Alison  Bechdel  l'any  1985.  L'Alison  va  dibuixar  una  tira  de  còmic  on                
apareixien  dues  dones  davant  de  la  porta  d'un  cinema  mentre  decidien  quina              

pel·lícula  anirien  a  veure,  i  mentre  discutien,  una  de  les  dues  dones  li  diu  a  l'altre                  

que  només  estarà  d'acord  amb  la  tria  si  la  pel·lícula  compleix  aquestes  tres               
premisses.  Cada  vegada  es  va  popularitzar  més  aquesta  vinyeta  fins  a  esdevenir              

una   forma   d'analitzar   una   pel·lícula   des   d'un   punt   de   vista   feminista.   
  

Això  sí,  no  és  una  eina  molt  eficaç  ni  amb  molt  caràcter  científic.  Només  tenint  en                  

compte  aquests  aspectes,  és  molt  complicat  afirmar  amb  total  certesa  que  una              
pel·lícula  és  masclista  o  no  ho  és.  Per  això,  per  realitzar  una  valoració  més                

acurada   sobre   el   tema,   han   sorgit   el   següents   testos.   
  

-  El  test  de  Koeze  -  Dottle:  es  fixa  en  l'aparició  de  personatges  femenins  dintre                 

dels   personatges   secundaris.   
-  El  test  de  Peircel:  diu  que  en  una  pel·lícula  hi  ha  d’haver  un  personatge  femení                  

que   sigui   protagonista   o   antagonista.     
-  El  test  de  Landau:   es  basa  en  els  principis  que  un  personatge  femení  principal                 

no  pot  acabar  mort,  no  pot  quedar  embarassat,  i  la  seva  única  funció  no  pot                 

consistir   a   causar   problemes   a   un   home.   
-  El  test  de  Waithe:   aquest  test  se  centra  en  les  dones  negres.  Demana  que  es                  

trenqui  l'estereotip  que  hi  ha  darrere  d'aquest  grup  social;  o  sigui,  que  les  dones                
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negres  en  una  pel·lícula  no  apareixin  com  a  cuidadores  o  com  a  dones  de  la                 

neteja.  
-  El  Ko  Test:   exigeix  que  en  totes  les  pel·lícules  hauria  d'aparèixer  un  personatge                

femení  no-blanc,  que  intervingui  com  a  mínim  en  cinc  escenes,  i  que  parli  en                
anglès.     
-  El  Villalobos  Test:  és  semblant  al  test  de  Ko,  però  en  aquest  cas  se  centra  a                    

promoure  la  visibilitat  de  la  comunitat  llatina  als  Estats  Units.  Per  això,  demana               
que  en  qualsevol  producció  un  personatge  sigui  una  dona  llatina,  que  tingui  una               

feina   important,   que   parli   anglès   sense   accent   i   que   no   estigui   sexualitzada.   
  

4.3   Exemples   en   pel·lícules   
Pretty   Woman    (1990)   
Pretty  Woman  tracta  sobre  la  història  amorosa  entre  Edward  Lewis  i  Vivian  Ward.               
Vivian  Ward  és  una  prostituta,  que  sembla  sortir  d’una  passarel·la  de  moda,  que               

és  contractada  per  Edward  Lewis,  un  executiu  milionari.  Després  de  passar  la              

primera  nit  junts,  Edward  decideix  contractar-la  durant  tota  una  setmana  perquè             
l’acompanyi  en  el  seu  viatge  a  Los  Angeles.  Al  llarg  d’aquesta  setmana  es  van                

coneixent  fins  arribar  al  punt  d’enamorar-se.  En  aquesta  pel·lícula  trobem            
l’exemple  perfecte  de  l’arquetip  de  prostituta  en  el  personatge  de  Vivian  Ward.             

Pretty  Woman  és  una  pel·lícula  on  constantment  apareixen  actes  masclistes,  per             

exemple  l’Edward  Lewis  sempre  tracta  a  la  Vivian  com  un  objecte  que  es  pot                
comprar,  fins  i  tot  quan  ja  sent  amor  cap  a  ella.  A  més  a  més,  es  pot  veure                    

clarament  com  l’Edward  fa  el  paper  de  Pigmalió  amb  la  Vivian,  ja  que  li  ofereix                 
una   vida   plena   de   luxe   en   lloc   d’una   vida   de   prostituta.   

  

Coming   to   America    (1988)   
Coming  to  America  narra  la  història  d'un  jove  príncep  que  és  obligat  a  casar-se                

amb  una  dona.  Ell  no  ho  vol,  ja  que  no  li  agrada  la  seva  promesa,  per  aquest                   
motiu  decideix  anar  de  viatge  al  districte  de  Queens  de  Nova  York  a  buscar  la                 

seva  futura  promesa  triada  per  ell  mateix.  Al  llarg  de  la  pel·lícula  la  majoria  de                 

personatges  secundaris  femenins  segueixen  l'arquetip  de  la  dona  com  a  objecte             
de  desig.  Per  exemple,  totes  les  criades  de  la  família  reial  i  la  primera  promesa  del                  

protagonista  tenen  un  cos  perfecte  i  la  seva  única  funció  és  alegrar  la  vista  de                 
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l'home  i  satisfer  totes  les  seves  necessitats.  No  obstant  això,  alguns  personatges              

femenins  estan  una  mica  millor  representats,  com  ara  la  segona  promesa  del              
protagonista,  ja  que  la  seva  funció  no  es  basa  únicament  a  tenir  un  cos  perfecte                 

per   seduir   l'home.   
  

La   saga   de    James   Bond     

La  mítica  saga  de  pel·lícules  de  l'agent  secret  007,  James  Bond,  que  viatja  arreu                
del  món  per  dur  a  terme  les  seves  missions  secretes  com  espia,  estan  plenes  de                 

dones  estereotipades  i  arquetípiques.  Aquestes  dones  que  sempre  apareixen  al            
costat  de  Boand  són  conegudes  amb  el  nom  de  les  dones  Bond.  Totes  segueixen                

l'arquetip   de   la   femme   fatale,   són   glamuroses,   sofisticades,   seductores   i   traïdores.   

  

4.4   Estudi   i   opinions   de   la    presència   de   la   dona   en   el   cinema   
Com  s'ha  pogut  veure  fins  ara,  l'estudi  i  l'anàlisi  de  la  representació  de  la  dona  en                  

el  cinema  ha  interessat  a  més  d'una  persona.  A  Espanya  hi  ha  una  organització                

anomenada  CIMA  ( Asociación  de  Mujeres  Cineastas  y  de  Medios  Audiovisuales )            
que  lluiten  per  la  igualtat  de  gènere  en  el  cinema  tant  dins  com  fora  de  la                  

pel·lícula.  Durant  l’any  2019  -  2020,  juntament  amb  l’IMIO  ( Instituto  de  la  Mujer  y                

para  la  Igualdad  de  Oportunidades )  van  realitzar  una  investigació 17  sobre  la             

igualtat  de  gènere  en  les  18  sèries  de  producció  espanyola  més  vistes  a               

Espanya 18  entre  el  2018  i  2019.  Entre  els  diversos  factors  que  van  analitzar,               
només  exposaré  els  més  importants  relacionats  amb  la  dona:  la  presència  de  la               

dona  en  la  producció,  la  presència  de  la  dona  durant  la  sèrie,  els  rols  i                 
representació   dels   personatges   femenins   i,   finalment,   la   violència   de   gènere.   

  

  
  

17  Es   pot   consultar   l’estudi   complet   en   l’enllaç   següent:   
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaEstudiosInvestigacion/docs/Estudios/Informe__ 
Publicacion_Ser_ies_DEF_.pdf   
  

18  Sèries  TV  en  prime  time:   Cuéntame,  La  caza.  Monteperdido,  Allí  abajo,  La  Catedral  del  mar,                  
Presunto  culpable,  La  verdad,  Vivir  sin  permiso,  La  que  se  avecina,  La  Casa  de  papel,  Las  chicas                   
del  cable,  Paquita  Salas,  Gigantes,  Hierro,  Vida  perfecta.  Sèries  TV  juvenils:  Élite,  Skam  España.                
Sèries   TV   sobretaula:    Acacias,   Amar   es   para   siempre.     
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Resultats  i  conclusions  de  l’estudi  sobre  estereotips,  rols  i  relacions  de             
gènere   
-  Presència  de  la  dona  en  la  producció:  majoritàriament  han  intervingut  més              

homes  que  dones  en  la  producció  d'aquestes  sèries,  ja  que  un  78%  de  les  sèries                 
van  ser  dirigides  per  homes.  En  l'únic  departament  que  destaquen  les  dones  és  el                

de  perruqueria  i  vestuari,  on  la  seva  presència  és  del  81,2%  i  del  81,7%                

respectivament.   
-  Presència  de  la  dona  en  la  sèrie:  molt  equilibrada,  en  un  45,4%  de  les  sèries  el                   

protagonisme  recau  en  els  dos  gèneres;  o  sigui,  el  paper  de  protagonista  el               
comparteixen  un  home  i  una  dona,  un  28,2%  és  de  protagonisme  femení,  i  un                

26,4%   de   protagonisme   masculí.   

-  Els  rols  i  representació  dels  personatges  femenins:  un  82,2%  de  les  dones  que                
apareixen  segueixen  la  descripció  que  s’ha  definit  anteriorment  en  el  la  introducció              

de  l’apartat  de  cinema  i  el  paper  de  la  dona,  o  sigui,  són  un  a  més  a  més,  tenen                     
una  actitud  passiva…  Pel  que  fa  als  rols,  cal  destacar  que  un  59,8%  cuiden  de  la                  

família  i  de  la  seva  relació  amorosa,  un  19,8%  tenen  un  paper  passiu  molt                

remarcat,  i  en  un  2,5%  de  les  escenes  apareixen  dones  treballant  com  a               
treballadores   domèstiques.     

-  La  violència  de  gènere:   aquesta  dada  és  molt  importat,  ja  que  un  34,6%  de  les                  
escenes  contenen  actes  considerats  com  a  violència  vers  la  dona.  Dintre  d’aquest              

34,6%,  un  16,4%  són  actes  masclistes,  un  6,7%  de  violència  psicològica,  un  6,3%               

són  cosificacions,  un  3,7%  actes  de  violència  física,  i  un  1,5%  altres  tipus  de                
violències.   

  
L'estudi  conclou  que  la  presència  de  la  dona  en  les  sèries  està  augmentant,  el                

problema  és  que  darrere  de  la  sèrie  majoritàriament  només  trobem  homes,  o              

sigui,  són  ells  qui  decidiran  de  quina  manera  s'ha  de  comportar  la  dona  en  la                 
pel·lícula.  A  més,  l’estudi  posa  un  èmfasi  especial  en  l’alarmant  percentatge  de              

violència   cap   a   les   dones   que   mostren   aquestes   sèries.   
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Finalment,  cal  afegir  que  cineastes  com  en  Quim  Crusellas  i  l’Enric  Rufas 19 ,  tal               

com  van  afirmar  en  l’entrevista  que  els  vaig  realitzar,  creuen  que  cada  vegada               
sortosament  les  pel·lícules  són  menys  masclistes.  Tot  i  que  segons  en  Quim              

Crusellas,   les   pel·lícules   nordamericanes   són   molt   masclistes   encara   ara.     
  

5.   CINEMA   I   RACISME   
Avui  en  dia  el  racisme  és  present  entre  nosaltres.  Encara  que  no  ho  reconeguem,                

sovint  relacionem  amb  unes  característiques  determinades  a  una  persona  només            
pel  seu  país  d'origen.  El  cinema,  com  a  mirall  de  la  nostra  societat,  moltes                

vegades  també  fa  aquesta  divisió  i  caracterització.  En  aquest  apartat,  però,             

només  em  centraré  en  un  racisme  molt  concret:  el  racisme  contra  les  persones               
afroamericanes  als  Estats  Units.  I  per  què?  Primerament,  s'ha  de  tenir  en  compte               

que  Estats  Units  sempre  ha  estat  una  gran  potència  del  món  cinematogràfic  i  que,                
per  tant,  aporta  un  bon  rebost  per  a  la  investigació.  D'altra  banda,  només               

analitzaré  el  racisme  cap  als  ciutadans  afroamericans,  ja  que  històricament  a             

Amèrica  ha  existit  una  discriminació  cap  a  aquest  grup  social,  de  la  mateixa               
manera  que  també  havia  existit  abans  cap  als  indis  nadius  (i  encara  ara  amb  els                 

pocs  que  van  sobreviure,  però  que  pràcticament  no  tenen  representació  al             
cinema)  i,  des  de  fa  uns  anys,  també  cap  a  la  població  llatina  migrant.  Tot  va                  

començar  amb  l'esclavitud  al  segle  XVI,  per  poder  tenir  mà  d'obra  a  cost  zero  als                 

camps  de  cotó.  Més  endavant,  l'any  1861  es  va  iniciar  la  Guerra  Civil  d'Estats                
Units,  la  principal  causa  de  la  qual  va  ser  la  Proclamació  d’emancipació  dels               

esclaus  del  president  Abraham  Lincoln,  que  afirmava  que  l'esclavatge  havia  de             
ser  prohibit.  Això  no  va  agradar  als  estats  del  sud,  ja  que  la  seva  economia  es                  

basava  principalment  en  l'agricultura,  i  la  seva  rendibilitat  depenia  totalment  en             

tenir  zero  despeses  de  personal;  per  tant,  per  tenir  beneficis  necessitaven  tenir              
esclaus.  A  conseqüència  de  la  proclamació,  van  decidir  independitzar-se  dels            

altres  estats  i  crear  un  país  anomenat  Estats  Confederats,  fet  que  no  va  agradar  a                 
Lincoln.  A  causa  d'aquest  desacord  es  va  iniciar  la  Guerra  Civil  on  s'enfronten               

aquests  dos  bàndols.  Va  guanyar  la  Unió  (estats  del  nord  a  favor  de  l'abolició  de                 

19  Podeu  trobar  les  entrevistes  completes  de  la  pàgina  18  a  la  21  (entrevista  d'en  Quim)  i  de  la                     
pàgina   21   a   la   25   (entrevista   de   l'Enric)   de   l'annex.   
  

41   



  
Una   vida   de   cine   

l'esclavatge).  Amb  aquesta  victòria,  finalment  Abraham  Lincoln  va  abolir           

l'esclavitud  a  Amèrica,  però  tot  i  això  no  es  respectaven  les  persones              
afroamericanes,  perquè  fins  i  tot  existien  espais  públics  destinats  per  a  la  gent  de                

color.  Lògicament,  no  tothom  estava  a  favor  de  la  prohibició  de  l'esclavitud,  i  va                
sorgir  un  grup  secret  racista  anomenat  Ku  Klux  Klan  (KKK)  que  lluitaven  per  poder                

tornar  a  les  lleis  anteriors  amb  les  quals  els  afroamericans  eren  esclaus.              

Actualment,  encara  podem  veure  aquest  odi  cap  a  les  persones  d'aquest  grup              
social,   per   exemple   amb   el   recent   assassinat   de   George   Floyd,   al   maig   de   2020.   

  

5.1   Racisme   i   estereotips     
El  racisme  es  sustenta  en  la  idea  de  l'existència  de  les  races  humanes.  El                
racisme,  però,  va  més  enllà  d'aquesta  classificació:  diu  que  hi  ha  races  humanes              

que  són  superiors  i  d'altres  que  són  inferiors.  Per  tant,  el  racisme  també  consisteix                
a  estereotipar  aquella  raça  i  atorgar-li  unes  característiques  socioeconòmiques,           

intel·lectuals   i   morals   sense   cap   argument   justificable.   

  
Molt  probablement  si  us  preguntessin  com  us  imagineu  la  població  afroamericana,             

us  vindria  al  cap  una  imatge  d'un  home  negre,  vestit  amb  xandall,  amb  cadenes                
daurades  i  d'una  classe  socioeconòmica  baixa.  Però,  com  pot  ser  que  coneguem              

perfectament  unes  persones  d'un  lloc  del  qual  no  en  som  ciutadans?  Totes              

aquestes  característiques  en  part  ens  venen  arran  de  la  informació  estereotipada             
que  rebem  d'aquest  país  a  través,  per  exemple,  de  les  pel·lícules.  A  continuació               

exposo   els   principals   estereotips   relacionats   amb   aquest   grup   social:   
  

-  Físics:   normalment  es  relaciona,  més  que  amb  uns  trets  físics  determinats,  amb               

una  forma  de  vestir  específica,  com  és  el  cabell  recollit  amb  trenes  o  rapat,  amb                 
una  gorra  posada  al  revés,  amb  roba  ampla,  normalment  xandall,  i  parlant  amb  un                

llenguatge   col·loquial   o   barroer.   
-  Econòmics:  de  classe  socioeconòmica  baixa,  tirant  a  molt  pobres.  A  causa              

d’això   solen   robar.     

-  Socials:   pertanyen  a  bandes  conflictives,  són  poc  intel·lectuals  i  maleducats.             
Són   persones   que   consumeixen   moltes   drogues   i   en   trafiquen.     
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-  Aficions:   se  sol  dir  que  les  aficions  d’aquest  grup  social  són  el  bàsquet,  el  hip                  

hop  i  el  rap.  És  veritat  que  el  hip  hop  el  van  començar  a  desenvolupar  ells,  però                   
no   vol   dir   que   a   tots   els   hi   agradi   i   el   ballin.   

-  Dona:   tots  els  estereotips  anteriors  estan  relacionats  amb  l’home,  per  això  vull               
destacar  alguns  estereotips  relacionats  amb  la  dona  negra.  Principalment  són            

tres:  la  Jezebel,  dona  salvatge,  seductora  i  exòtica;  la  Mammy,  dona  gran,  obesa  i                

cuidadora  d’una  família  blanca;  i  finalment,  la  Sapphire,  dona  descarada,            
agressiva   i   dominadora.     

  

5.2   Exemples   en   pel·lícules   
The   birth   of   a   nation     (1915)   
La  pel·lícula  The  birth  of  a  nation  està  ambientada  a  Amèrica  abans,  durant  i                

després  de  la  Guerra  Civil  Americana.  Tracta  de  dues  famílies,  els  Stoneman,  que               
estan  a  favor  de  les  mesures  de  Lincoln,  i  els  Cameron,  que  són  fidels  a  la                  

Confederació.  Els  personatges  negres  apareixen  com  a  persones  maleducades,           

borratxes,   traïdores,   brutes,   bastes   i   normalment   tenen   papers   secundaris.     
  

Gone   with   the   wind    (1939)   
Gone  with  the  wind   és  una  pel·lícula  ambientada  a  Amèrica  durant  el  període  de                

la  Guerra  Civil  i  la  Reconstrucció.  És  una  pel·lícula  romàntica  sobre  la  vida  de                

Scarlett  O'Hara,  hereva  d'una  família  rica,  propietària  de  camps  de  cotó.  Al  llarg               
de  la  pel·lícula  apareixen  diversos  personatges  negres  que  normalment  tenen            

papers  secundaris,  i  són  fidels  i  obedients  als  seus  amos.  Aquesta  pel·lícula              
idealitza  l'esclavitud  i  els  estereotips  racistes,  fet  que  es  pot  comprovar  amb  el               

personatge  estereotipat  de  la  Mammy.  L’actriu  que  interpretava  la  Mammy,  Hattie             

McDaniel,  va  ser  la  primera  dona  negra  en  guanyar  un  Oscar.  Això  sí,  el  dia  de  la                   
cerimònia  la  van  fer  seure  en  una  taula  apartada  de  la  resta.  Cal  destacar  que  fa                  

un  temps  alguna  plataforma  com  HBO  va  retirar  aquesta  pel·lícula  per  racista,  no               
obstant,  al  cap  de  poc  la  van  tornar  a  incloure,  però  amb  un  aclariment  on                 

contextualitza   històricament   la   pel·lícula.   
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Tower   Heist    (2011)   
Tower  Heist ,  igual  que   Crash,  succeeix  en  el  present.  Molt  resumidament  tracta              
sobre  com  un  grup  de  treballadors  estafats  pel  seu  cap  planegen  robar-li  la  seva               

gran  fortuna.  Al  llarg  de  la  pel·lícula,  apareixen  dos  personatges  afroamericans,             
l'Odessa  Montero  i  l’Slide,  tots  dos  estereotipats.  Odessa  Montero  està            

relacionada  amb  dos  estereotips,  primerament  amb  la  Mammy,  ja  que  és  de  talla               

gran,  i  treballa  en  el  servei  de  neteja.  A  més  a  més,  el  seu  caràcter  és  agressiu  i                    
descarat,  característiques  que  encaixen  perfectament  amb  la  dona  Sapphire.           

D'altra  banda,  l'Slide  és  un  home  negre  que  acaba  de  sortir  de  la  presó,  expert  en                  
robatoris,  i  segueix  perfectament  els  estereotips  físics,  socials  i  econòmics            

relacionats   amb   aquest   grup   social.   

  

5.3  Estudi  i  opinions  de  presència  de  les  persones  afroamericanes  en             

el   cinema   
Igual  que  en  l'apartat  anterior,  estan  apareixent  moltes  iniciatives  per  evitar  que  el               
contingut  del  cinema  sigui  racista.  Un  exemple  és  la  carta 20  que  van  escriure  més                

de  300  artistes  afroamericans  el  mes  de  juny  de  l'any  2020.  Aquesta  carta  anava                
dirigida  als  principals  estudis  de  Hollywood,  i  en  ella  demanaven  millores  en  el               

tracte  i  en  la  representació  de  les  persones  afroamericanes  en  el  món              

cinematogràfic.  Alguns  artistes  que  formen  part  d'aquesta  iniciativa  són  Viola            
Davis,  Michael  B.  Jordan,  Janelle  Monae,  Billy  Porter,  Issa  Rae,  Idris  Elba  i               

Chadwick  Boseman  (tots  ells  afroamericans).  En  aquesta  carta  denunciaven  que            
el  contingut  racista,  la  representació  estereotipada  de  la  població  afroamericana  i             

la  violència  policial  present  en  algunes  pel·lícules  i  mitjans  de  comunicació  han              

provocat  greus  conseqüències  en  la  percepció  d'aquest  grup  social  i  han  influït  en               
els  assassinats  de  persones  negres  en  mans  de  la  policia.  D'altra  banda,              

exposaven  que  el  nombre  de  guionistes  i  directors  negres  és  molt  baix,  per  tant,  si                 
la  gran  majoria  de  pel·lícules  són  dirigides  per  una  persona  blanca,  molt              

probablement  els  personatges  afroamericans  que  hi  apareixen  seran          

estereotipats,   per   falta   de   coneixement   d'aquest   grup   social.     

20  Es   pot   consultar   la   carta   sencera   en   l’enllaç   següent:   
https://variety.com/2020/tv/news/kendrick-sampson-tessa-thompson-black-lives-matter-letter-holl 
ywood-divest-from-police-1234645360/   
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Aquesta  manca  de  personal  afroamericà  en  la  producció  d'una  pel·lícula,  la             
podem  comprovar  mirant  les  dades  que  va  publicar  la  UCLA  (University  of              

California,  Los  Angeles)  en  el  seu  informe  anual,  anomenat  Hollywood  diversity, 21             
que  analitza  la  igualtat  i  diversitat  en  les  pel·lícules  produïdes  a  Hollywood.  Aquest               

estudi  analitza  diversos  aspectes  com  ara  la  igualtat  de  gènere  i  de  "races",  tan                

dintre  com  fora  de  la  pel·lícula.  L'estudi  més  recent  de  la  UCLA  és  de  l'any  2019.                  
No  obstant,  les  pel·lícules  analitzades  són  de  l'any  2017.  Segons  aquest  estudi,              

en  l'any  2017  només  un  12,6%  de  les  pel·lícules  van  ser  dirigides  per  persones                
afroamericanes,   mentre   que   un   87,4%   van   ser   dirigides   per   persones   blanques.     

  

Mirant  la  tendència  des  de  l'any  2011,  podem  veure  que  no  hi  ha  hagut  una                 
evolució;  dit  en  altres  paraules,  el  nombre  de  pel·lícules  dirigides  per  persones              

negres  no  ha  augmentat  sinó  que  està  estancat  entre  el  10-18%  al  llarg  d'aquests                
anys.  Una  altra  dada  que  verifica  aquesta  afirmació  és  que  tan  sols  un  9%  del                 

personal  que  ha  participat  en  la  realització  dels  films  és  afroamericà.  També  cal  dir                

que  un  19,8%  de  les  pel·lícules  ha  estat  protagonitzat  per  una  persona  negra.  En                
aquest  cas  sí  que  es  pot  veure  una  lleugera  tendència  a  l'alça,  però  que  hi  hagi                  

més  protagonistes  afroamericans  no  vol  dir  que  es  faci  una  bona  representació              
d'aquesta   població.   

  

Finalment,  en  la  carta  que  van  escriure  alguns  actors,  també  reclamaven  que              
Hollywood  dediqués  més  esforços  a  representar  d’una  manera  adequada  la            

població  afroamericana  en  les  seves  pel·lícules,  ja  que  Hollywood  té  un  gran              
poder   en   la   representació   del   món   que   ens   envolta.   

  

  
  

  

21  Es   pot   consultar   l’estudi   complet   en   l’enllaç   següent:   
https://socialsciences.ucla.edu/wp-content/uploads/2019/02/UCLA-Hollywood-Diversity-Report-2 
019-2-21-2019.pdf   
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6.   CINEMA   I   CONSUM   DE   DROGUES   
De  la  mateixa  manera  que  s’ha  de  tenir  en  compte  com  es  representen  alguns                

grups  socials,  s’ha  de  posar  una  especial  èmfasi  en  l’aparició  de  drogues  en  una                
pel·lícula,  ja  que  poden  tenir  efectes  nocius  en  la  societat  i  en  aquest  cas  ens                 

estem  jugant  la  nostra  salut.  Una  altra  vegada,  només  parlaré  de  l’evolució  i               

afectació  de  l’aparició  de  drogues  en  el  cinema  americà,  perquè  és  una  de  les                
grans  potències  en  la  realització  de  pel·lícules  (ocupa  el  tercer  lloc,  després              

d’Índia   i   Xina).     
  

6.1   Evolució   de   les   drogues   en   el   cinema   

En  els  inicis  del  cinema  les  drogues  gairebé  no  apareixen  en  cap  pel·lícula.  Eren                

considerades  molt  perilloses  (s'ha  de  tenir  en  compte  que  el  tabac  i  l'alcohol 22               
estaven  prohibits  als  EE.UU.)  i  es  creia  que  només  eren  consumides  per  negres.               

Les  úniques  pel·lícules  on  apareixien  drogues  n'ensenyaven  les  seves           

conseqüències  i  eren  representades  com  un  hàbit  molt  perjudicial  per  a  la  salut.               
Amb  el  pas  del  temps,  l'aparició  de  les  drogues  en  el  cinema  es  va  normalitzar,                 

fins  a  arribar  al  punt  que  es  va  haver  de  fer  un  codi  d'autocensura  a  causa  de                   
l'elevat  nombre  de  queixes  que  algunes  productores  van  rebre.  Aquest  codi  és              

conegut  amb  el  nom  del  Codi  Hays,  implantat  l'any  1933.  El  codi  Hays  exposava                

diverses  normes  i  recomanacions  morals  sobre  què  es  podia  veure  en  una              
pel·lícula,  per  exemple  com  havia  de  ser  el  vestuari,  les  escenes  de  sexe...  Les                

normes  relacionades  amb  les  drogues  recomanaven  que  no  apareixés  cap  droga             
ni  el  tràfic  d'aquestes  en  cap  film,  i  es  recalcava  que  l'ús  d'alcohol  mai  havia  de                  

ser  excessiu.  L'any  1955  tot  va  canviar  amb  l'estrena  del  film   The  Man  with  the                 

Golden  Arm  (una  pel·lícula  sobre  la  història  d'un  traficant  addicte  a  l'heroïna).              
Com  que  aquesta  pel·lícula  va  tenir  molt  èxit  i  va  ser  acceptada,  va  provocar  que                 

el  codi  Hays  canviés  les  normes  i  recomanacions  relacionades  amb  les  drogues.              
Així  doncs,  les  noves  restriccions  van  prohibir  l'aparició  de  drogues  només  com  a               

negoci  lucratiu.  A  partir  dels  anys  seixanta  l'ús  de  drogues  en  el  cinema  va  ser                 

normalitzat,  a  més  a  més  es  van  començar  a  representar  com  una  eina               
d'experimentació  de  noves  sensacions  i  no  com  un  consum  perillós  per  a  la               
22  L'alcohol   va   ser   prohibit   als   Estats   Units   amb   la   implementació   de   la   Llei   seca   entre   1920   i   1933.   
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salut.  En  la  dècada  del  setanta,  a  les  pel·lícules  les  drogues  ja  eren  totalment                

acceptades  i  normalitzades  en  el  cinema.  A  partir  d’aquest  moment  fins  avui  en               
dia,  les  pel·lícules  que  tenen  com  a  protagonista  la  droga  o  bé  tracten  sobre  la                 

història  d’un  grup  de  traficants  o  bé  parlen  sobre  els  problemes  psicològics  i  físics                
que  poden  provocar  les  addiccions.  La  presència  de  les  drogues,  concretament  el              

tabac,  segueix  sent  molt  comú  en  moltes  pel·lícules,  per  exemple  segons  un              

estudi  de  Smoke  Free  movies, 23  en  un  56%  de  les  pel·lícules  PG  -13 24  entre  els                 
anys   2000   i   2018   apareixen   persones   fumant.   

  

6.2   Estudi   i   opinions   de   la   presència   en   el   cinema   del   tabac   

Actualment,  s'han  realitzat  molts  estudis  i  s'han  creat  grups  per  lluitar  contra  la               
presència  del  tabac  en  el  cinema,  ja  que  existeix  una  relació  entre  la  presència  del                 

tabac  en  el  cinema  i  la  probabilitat  que  els  espectadors  es  converteixin  en               
fumadors.  Un  dels  estudis  que  verifica  aquesta  afirmació  és  el  que  va  fer  el                

Departament  de  Pediatria  del  Dartmouth  Medical  School  de  New  Hampshire  i  les              

Universitats  d'Oregon  i  Iowa  l'any  2007 25 .  En  aquest  estudi  van  participar             
adolescents  d’entre  10  i  14  anys,  i  va  durar  un  període  de  cinc  anys.  Després  de                  

la  investigació  van  arribar  a  la  conclusió  que  hi  ha  un  3%  més  de  probabilitats  que                  
un  adolescent  sigui  fumador,  si  constantment  veu  pel·lícules  on  seguidament            

apareixen  persones  fumant.  Cal  dir,  que  algunes  persones  relacionen  el  tabac             

amb  el  poder,  la  fama,  i  el  triomf  perquè  alguns  personatges  com  ara  el                
protagonista  de  Mad  men  (una  sèrie  que  descriu  el  comportament  de  la  societat               

americana  durant  la  dècada  dels  seixanta)  és  fumador  i  té  aquestes             
característiques.  A  causa  d'aquestes  dades  alarmants  han  aparegut  plataformes           

23  Es   pot   consultar   l’estudi   complet   en   l’enllaç   següent:   
https://smokefreemovies.ucsf.edu/sites/smokefreemovies.ucsf.edu/files//CDC%20Smoking%20in 
%20the%20Movies%202019.pdf   
  

24  En  Amèrica,  com  en  la  majoria  de  països,  tenen  un  codi  per  indicar  quina  és  l’edat  recomanada                    
per  visualitzar  aquella  pel·lícula.  Aquest  és:  G  per  a  totes  les  edats,  PG  algun  contingut  pot  ser  no                    
apropiat  per  a  nens,  PG-13  algun  contingut  pot  ser  inapropiat  per  a  menors  de  13  anys,  R  és                    
necessària  la  supervisió  d’un  adult  en  menors  de  17  anys,  NC-17  prohibit  per  a  menors  de  17                   
anys.     
  

25  Es   pot   consultar   l’estudi   complet   en   l’enllaç   següent:   
https://www.researchgate.net/publication/6072818_Exposure_to_Smoking_Depictions_in_Movies_I 
ts_Association_With_Established_Adolescent_Smoking   
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com  ara  Free  smoke  movie.  Free  smoke  movie  és  una  associació  iniciada  per  la               

Universitat  de  Califòrnia  que  lluita  per  millorar  i  reduir  la  presència  del  tabac  en                
les  pel·lícules  americanes.  Una  de  les  iniciatives  que  va  fer  l'any  2000,  va  ser  una                 

taula  amb  propostes  per  restringir  el  tabac  en  el  cinema:  si  en  una  pel·lícula                
apareix  alguna  persona  fumant,  abans  ha  d'incloure  un  spot  antitabac,  no  pot              

existir  cap  compensació  econòmica  per  la  presència  del  tabac  i,  si  en  una               

pel·lícula  apareix  tabac  i  no  es  mostra  com  una  cosa  perjudicial,  ha  de  ser                
restringida  per  a  només  un  públic  adult.  L'objectiu  de  totes  aquestes  propostes  és               

que,  per  una  banda,  no  aparegui  constantment  el  tabac  en  una  pel·lícula  i,  per                
una  altra  banda,  que  no  aparegui  amb  intencions  publicitàries.  Gràcies  a  aquesta              

iniciativa   s'han   fet   grans   avenços,   que   ha   tingut   un   gran   impacte   social.   
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7.CINEMA   I   SOCIETAT   
Normalment,  el  cinema  és  el  reflex  de  la  nostra  societat,  s'inspira  i  mostra  com  és                 

el  dia  a  dia  de  les  persones  en  aquell  moment.  Si  el  cinema  sempre  representés                 
de  manera  fidel  la  realitat,  no  hi  hauria  cap  problema.  La  contrarietat  sorgeix  quan                

el  cinema  mostra  una  realitat  manipulada,  ja  que  els  espectadors  molt             

probablement  entendran  aquesta  realitat  manipulada  com  real.  El  problema  de  tot             
això  és  que,  si  el  públic  constantment  veu  la  realitat  fictícia  del  cinema,  arribarà  a                 

un  punt  en  què  possiblement  percebrà  la  realitat  del  cinema  com  la  vida  que                
hauria  de  tenir  i  seguir.  I  és  obvi,  però  cal  dir  que  aquest  poder  del  cinema  pot  ser                   

utilitzat  amb  males  intencions:  per  exemple,  si  es  converteix  en  una  eina  per               

implantar   una   dictadura,   com   va   passar   amb   el   nazisme   o   el   franquisme.   
  

7.1   El   cinema   durant   el   franquisme   
Durant  el  franquisme  la  cultura  va  estar  molt  censurada,  per  exemple  es  van               

prohibir  diversos  llibres,  com  ara   ¿Pero…  hubo  alguna  vez  once  mil  vírgenes?  de               
Enrique  Jardiel  Poncela.  Aquesta  censura  ens  fa  adonar  que  la  cultura  pot  tenir  un                

gran  efecte  en  la  societat,  ja  que,  si  no  pogués  influir  en  el  nostre  dia  a  dia  i  en  les                      
nostres  ideologies,  no  li  haguessin  donat  tanta  importància.  Al  llarg  de  la  dictadura               

de  Francisco  Franco  el  seu  govern  va  aplicar  un  conjunt  de  mesures  que               

controlaven  i  censuraven  totes  les  pel·lícules  que  s'emetien  al  territori  espanyol,             
fins  i  tot  moltes  pel·lícules  van  ser  prohibides.  L'objectiu  de  tot  aquest  control  era                

protegir  la  moral  i  ideologia  del  règim,  per  tant  s’havia  d’eliminar  qualsevol              
amenaça   que   no   respectés   la   dictadura.   

  

A  causa  de  la  censura  aplicada  durant  el  franquisme,  moltes  pel·lícules             
estrangeres  van  ser  modificades.  O  bé  s’eliminaven  escenes  problemàtiques,  o  bé             

es  modificaven  alguns  diàlegs  a  través  del  doblatge.  Per  exemple,  en  la  pel·lícula               

Mogambo,  quan  es  va  doblar  es  van  canviar  els  diàlegs  perquè  els  protagonistes,               

que  són  una  parella,  semblessin  dos  germans.  El  motiu?  Simplement  es  va  fer               

perquè  tots  dos  membres  de  la  parella  tenien  amants  i  aquest  comportament  no               
era  ben  vist  per  la  dictadura.  A  més,  l'any  1940  es  va  prohibir  qualsevol  pel·lícula                 

on  apareguessin  personatges  com  ara  Charles  Chaplin,  Bette  Davis  o  Joan             
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Crawford,  per  les  seves  idees  republicanes.  Una  altra  censura  cap  al  cinema              

estranger  va  ser  la  prohibició  de  qualsevol  pel·lícula  que  formés  part  del              
neorealisme   italià,   perquè   deien   que   incitava   al   comunisme.   

  
Una  de  les  restriccions  que  es  va  aplicar  és  el  codi  de  Sevilla.  Aquest  codi  va  ser                   

establert  i  utilitzat  per  la  Junta  de  Censura  de  Sevilla,  fundada  al  maig  de  1937.                 

Això  sí,  aquest  codi  mai  va  arribar  a  ser  oficial  ni  públic,  i  només  va  tenir  una                   
importància  significativa  a  Sevilla.  Aquest  codi  va  sorgir  arran  del  codi  Hays              

mencionat  anteriorment.  Però,  tot  i  que  un  s’inspira  en  l'altre,  tenen  moltes              
diferències  entre  ells.  Per  exemple,  una  de  les  diferències  més  rellevants  és  que               

el  codi  Hays  va  ser  proposat  i  aplicat  per  la  mateixa  indústria  cinematogràfica,               

mentre  que  el  codi  de  Sevilla  va  ser  dissenyat  per  persones  alienes  al  cinema,                
l'objectiu  de  les  quals  era  controlar  la  societat  perquè  seguissin  unes  idees              

concretes.  El  codi  de  Sevilla  exposava  diferents  normes  relacionades  amb            
diversos  aspectes:  com  s'havia  de  representar  la  religió,  l'amor,  els  costums,  els              

suïcidis,  els  temes  polítics...  Per  exemple,  no  era  permès  que  un  home  fos               

homosexual,   les   relacions   amoroses   no   podien   ser   vicioses   ni   tòxiques,   etc.   
  

També  cal  dir,  encara  que  no  afecti  directament  al  cinema,  que  durant  el               
franquisme  es  van  prohibir  els  informatius  privats  i  la  població  només  rebia              

informació  audiovisual  procedent  del  NO-DO.  El  NO-DO  (noticiarios  y           

documentales),  implantat  l'any  1943,  eren  petits  vídeos  emesos  abans  de            
qualsevol  pel·lícula  per  informar  sobre  l'Espanya  que  es  volia  donar  a  conèixer.              

Els  vídeos  del  NO-DO  mostraven  els  avenços  que  estava  fent  el  règim,  els  canvis                
en  la  llei,  ensenyaven  com  havia  de  ser  un  bon  marit,  com  havia  de  ser  l’esposa                  

ideal...  En  resum,  en  ells  s'ensenyava  una  Espanya  ideal  on  no  hi  havia               

problemes  i  tota  la  seva  població  estava  contenta  i  orgullosa  del  govern              
franquista.  L'emissió  del  NO-DO  va  ser  obligatòria  fins  a  l'any  1976  i  voluntària               

fins  al  1981.  Actualment,  tots  els  informatius  del  NO-DO  són  disponibles  en  la               
pàgina   web   de   RTVE. 26  

  

26En   aquest   enllaç   trobareu   tots   els   informatius   del   NO-DO:    https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/   
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Tal  com  esmenta  en  Quim  Crusellas  en  l'entrevista  realitzada  per  a  aquest              

treball, 27  les  censures  aplicades  sobre  el  cinema  durant  el  franquisme  també  van              
afectar  el  cinema  posterior  a  aquesta  època.  Perquè,  com  que  durant  el              

franquisme  no  hi  havia  llibertat  d'expressió,  quan  es  va  sortir  d'aquest  període  hi               
va  haver  una  gran  necessitat  de  crear  tot  allò  que  durant  el  franquisme  estava                

censurat,  fet  que  es  reflecteix  en  les  produccions  realitzades  després  de  la              

dictadura   de   Franco.   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

27  Es   pot   consultar   l’entrevista   complerta   en   l’annex,   de   la   pàgina   18   a   la   21.   
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8.   DOGMA   95    I   OPINIONS   CONTRÀRIES   
Al  llarg  del  treball  s'ha  explicat  que  el  cinema  té  un  gran  poder  a  l'hora  d'influir-nos                  

sentimentalment  i  a  l'hora  de  representar  el  nostre  entorn.  No  obstant  això,  no  tots                
els  cineastes  fan  les  pel·lícules  amb  la  intenció  d'influir  a  l’espectador.  Un              

exemple  és  el  moviment  cinematogràfic  Dogma  95.  El  moviment  Dogma  95  va  ser               

iniciat  l'any  1995  per  quatre  cineastes  danesos:  Lars  von  Trier,  que  és  considerat               
el  pare  del  moviment,  Kristian  Levring,  Thomas  Vinterberg  i  Søren  Kragh             

Jacobsen.  El  que  pretenien  aquests  cineastes  era  fer  un  cinema  pur  i  lliure,  volien                
deixar  de  fer  pel·lícules  tan  sotisficades  i  buscar  l'essència  del  cinema;  dit  en               

altres  paraules,  volien  fer  pel·lícules  simples  i  realistes.  Perquè  una  pel·lícula  es              

pogués  considerar  que  pertanyia  a  aquest  moviment,  havia  de  seguir  els  següents              
requisits   que   van   ser   establerts   pels   mateixos   membres   del   Dogma   95:   

  
1.   Només   poden   aparèixer   decorats   naturals.   

2.  El  so  ha  de  ser  gravat  en  directe,  no  es  pot  afegir  efectes  sonors  ni  música  de                    

fons.   
3.   La   càmera   només   pot   recolzar-se   sobre   l'espatlla   mentre   es   grava.   

4.   La   pel·lícula   ha   de   ser   il·luminada   amb   llum   natural.   
5.   No   hi   pot   haver   efectes   especials.   

6.   No   pot   aparèixer   cap   assassinat,   ni   cap   baralla   amb   armes.   

7.   La   trama   de   la   pel·lícula   s'ha   de   desenvolupar   en   un   temps   present.   
8.   No   s'accepten   pel·lícules   de   gènere.   

9.   El   format   de   la   pel·lícula   ha   de   ser   de   35 mm   estàndard.   
10.   El   nom   del   realitzador   no   pot   aparèixer   als   crèdits.   

  

Algunes  de  les  pel·lícules  més  destacables  del  Dogma  95  són  Celebració   de              
Thomas   Vinterberg   i     Els   idiotes    de   Lars   von   Trier.   

  
El  moviment  Dogma  95  oficialment  es  va  acabar  l'abril  de  l'any  2005.  Però  encara                

hi  ha  professionals  dins  del  món  del  cinema,  com  el  guionista  Enric  Rufas, 28  que                

28  Per  poder  consultar  la  seva  opinió  completa  sobre  aquest  tema  consulteu  de  la  pàgina  21  a  la  25                     
de   l'annex.   
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també  segueixen  un  estil  similar  al  Dogma  95,  o  sigui,  un  cinema  no  tan  carregat,                 

més  aviat  natural,  sense  artificis  i  proper  a  nosaltres.  Des  del  seu  punt  de  vista,  la                  
música  no  és  necessària  en  una  pel·lícula,  ja  que  personalment  no  li  agrada  que                

ningú  li  digui  què  ha  de  sentir  en  cap  moment.  Això  es  veu  reflectit  en  les  seves                   
pel·lícules,  on  els  silencis  són  molt  abundants,  perquè  creu  que  el  silenci  té  molta                

més  força  que  una  paraula  o  una  melodia.  Una  decisió  d’acord  amb  els  seus                

objectius  narratius:  en  les  seves  pel·lícules  no  busca  una  determinada  reacció  del              
públic,   sinó   permetre   pensar   i   reflexionar   als   espectadors.   

  
Personalment,  crec  que  en  part  una  de  les  funcions  del  cinema  ha  de  ser  fer-nos                 

desconnectar  de  la  nostra  vida  durant  95  minuts,  i  un  dels  elements  essencials               

per  aconseguir-ho  és  la  música,  ja  que  té  el  poder  d’emocionar-nos  amb  molta               
facilitat.  Per  aquest  motiu  sóc  partidària  d’un  cinema  més  allunyat  de  la  nostra               

realitat.  Això  sí,  també  valoro  molt  positivament  l'existència  de  pel·lícules  més             
naturals  com  la  vida,  i  en  cap  moment  vull  donar  a  entendre  que  aquest  tipus  de                  

pel·lícules  no  pugui  emocionar  als  espectadors,  perquè  sí  que  ho  fan;  també  et               

poden  fer  submergir-te  en  elles  i  desconnectar  per  un  moment  del  dia  a  dia.                
Aquesta   és   la   màgia   del   cinema.   
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9.   OBJECTIUS   I   PLA   DE   TREBALL   
Al  llarg  del  treball  s'ha  pogut  constatar  la  gran  influència  que  té  el  cinema  en  els                  

espectadors  emocionalment  i  la  gran  força  que  té  a  l'hora  de  representar  la               
societat.  Però,  realment  una  pel·lícula  pot  provocar  un  impacte  social  tan  gran?              

Davant  d'aquesta  pregunta  em  vaig  plantejar  demostrar  i  provar  l'eficàcia  de  totes              

les  tècniques  exposades  anteriorment.  Concretament,  m'he  centrat  únicament  en           
les  tècniques  que  influeixen  en  les  nostres  emocions,  ja  que  fer  un  estudi  sobre  la                 

influència  del  cinema  en  els  nostres  pensaments  comporta  un  anàlisi  de  molts              
factors,  com  ara  l'entorn  social,  el  moment  històric,  l’educació...  i  solen  durar  un               

període  llarg,  a  més  normalment  es  fan  a  base  d'un  conjunt  de  pel·lícules  i  amb  un                  

nombre  molt  elevat  d'espectadors.  En  canvi,  els  estudis  sobre  la  influència  del              
cinema  en  les  nostres  emocions  són  més  personals  i  es  realitzen  mentre  el               

subjecte  visualitza  la  pel·lícula,  per  tant  m'era  possible  realitzar  un  estudi  d'aquest              
tipus  per  les  seves  característiques.  Arribat  a  aquest  punt,  havia  de  pensar  alguna               

forma  d’implementar  totes  les  tècniques  estudiades  en  aquest  treball,  i  òbviament,             

l'única  manera  possible  era  realitzar  un  curtmetratge  seguint  els  paràmetres            
estudiats  en  l'apartat  de  tècniques  per  crear  l'emoció  i  les  tècniques             

neurocinematogràfiques  de  l'apartat  de  neurocinema.  No  obstant  això,  amb           
només  un  curtmetratge  no  podia  comprovar  al  cent  per  cent  si  realment  un  vídeo                

pot  canviar  el  nostre  estat  d'ànim:  necessitava  un  contrast  d'emocions.  Amb             

aquest  nou  propòsit  vaig  arribar  a  la  conclusió  que  havia  d'elaborar  una  sèrie  de                
vídeos,  on  cadascun  fos  d'un  gènere  cinematogràfic  diferent.  A  més,  tots  els              

vídeos  haurien  de  seguir  la  mateixa  estructura;  dit  en  altres  paraules,  tots  haurien               
de  seguir  la  mateixa  seqüència  de  plans,  per  tant  haurien  de  tenir  el  mateix                

muntatge,  i  els  plans  haurien  de  situar-se  en  la  mateixa  localització,  i  en  ells                

hauria  d'aparèixer  més  o  menys  el  mateix...  L'únic  que  els  diferenciés  havia  de               
ser  alguns  dels  elements  que  afecten  els  nostres  sentiments,  o  sigui,  la  música,               

els  colors,  la  interpretació…  S'ha  de  dir  que  els  plans,  angles  i  moviments  de                
càmera  i  el  muntatge  (que  en  tots  els  curtmetratges  és  igual)  també  juguen  un                

paper  clau  a  l'hora  de  transmetre  emocions.  No  obstant  això,  havia  de  trobar  un                

factor  en  comú  en  tots  els  curtmetratges,  fet  que  em  va  obligar  a  sacrificar  alguns                 
d'ells.  Vaig  decidir  mantenir  igual  en  tots  els  curtmetratges  aquests  elements             
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perquè  a  l'hora  de  fer  els  guions,  si  hagués  hagut  de  pensar  plans  diferents  situats                 

en  la  mateixa  localització  per  cada  curtmetratge,  el  procés  de  preproducció,             
producció  i  postproducció  s'hagués  complicat  molt.  A  més,  vaig  pensar  que  la              

resta  d'elements  que  tenen  la  capacitat  de  commoure’ns  ja  em  permetien  molta              
varietat  d'emocions.  També  s'ha  d'esmentar  que  la  trama  i  els  diàlegs  són              

diferents  en  tots  els  vídeos.  Hagués  estat  millor  si  tots  els  vídeos  haguessin  tingut                

els  mateixos  diàlegs,  però  si  s'hagués  hagut  de  fer  així,  el  procés  de  preproducció                
s'hauria  complicat  molt,  ja  que  s'hauria  d'haver  pensat  un  mateix  diàleg  que  fes               

riure,  provoqués  intriga,  por,  avorriment…  Gràcies  a  aquest  petit  estudi  podria             
comprovar  que,  encara  que  un  vídeo  tingui  la  mateixa  base,  canviant  certs  factors               

pot  transmetre  una  sensació  diferent.  Finalment,  vaig  decidir  realitzar  quatre            

tràilers  d'una  pel·lícula  imaginària,  ja  que  aquesta  estructura  em  permetia            
realitzar  un  vídeo  de  curta  durada  sense  seguir  una  estructura  cronològica.  Un              

tràiler  mai  t'explica  tota  la  història,  només  te  la  introdueix,  per  tant  m’aportaria               
l'avantatge  de  no  tenir  un  desenllaç,  fet  que  al  seu  torn  em  donaria  més  llibertat  a                  

l'hora  de  dissenyar  el  meu  tràiler.  Els  gèneres  cinematogràfics  que  em             

proporcionaven  més  variació  d'emocions  eren  el  thriller,  documental,  aventures  i            
comèdia.  Un  cop  amb  la  idea  i  els  objectius  clars,  va  ser  el  moment  de  dissenyar                  

el   pla   de   treball,   que   s'estructura   en   8   fases:   
  

Fase   1:    Desenvolupament   de   la   idea   

Fase   2:    Creació   dels   guions   
Fase   3:    Càsting   d'actors   i   recerca   de   material   

Fase   4:    Gravació   
Fase   5:    Muntatge   i   edició   

Fase   6:    Realització   de   l’enquesta   

Fase   7:    Anàlisi   dels   resultats   
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Per comprendre millor la resta del contingut del treball es precisa la visualització

dels tràilers que adjunto a continuació en forma d’enllaç i codi QR.

Enllaç carpeta Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/16UYG_tON10xBfQHW2Y6KixEsL0bSF4f7?

usp=sharing
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10.   ANÀLISI   DELS   TRÀILERS   
Molt  probablement  haureu  detectat  algunes  de  les  tècniques  utilitzades  en  els             

tràilers  per  modificar  o  manipular  les  nostres  emocions.  A  continuació,  analitzo             
totes  les  tècniques  emprades  amb  la  intenció  de  transmetre  una  sensació  i  un               

gènere   diferent   en   cada   tràiler.     

  

10.1   Música   
Segurament  és  un  dels  elements  que  haureu  identificat  amb  més  facilitat,  ja  que               

gran  part  de  les  emocions  ens  les  transmet  la  música.  Generalment,  en  tots  els                
casos  la  música  és  extradiegètica,  ja  que  en  cap  moment  veiem  qui  és  l'emissor.                

En  tots  els  tràilers  la  música  té  dues  funcions:  la  funció  estructural,  perquè,  tot  i                 

que  hi  ha  salts  cronològics,  o  sigui,  hi  ha  moments  on  es  fan  salts  en  la  trama  de                    
la  història,  gràcies  a  la  música  tenim  la  sensació  que  tot  està  enllaçat  i  és  continu.                  

I  l'altra  funció  que  té  la  música  en  tots  els  tràilers  és  la  funció  emotiva,  ja  que                   
ajuda  a  captar  l'atenció  de  l'espectador  i  transmet  una  emoció  diferent.  A  part               

d'aquestes  característiques  generals,  en  cada  tràiler  la  música  té  un  paper             

diferent.     
  

En  el  primer  tràiler,  el  del  thriller,  la  música  serveix  per  donar  la  sensació                
d'evolució.  Per  aconseguir  aquesta  evolució,  al  principi,  quan  els  personatges  de             

les  noies  del  treball  no  saben  la  veritat  de  la  llegenda  i  el  personatge  de  la  noia  del                    

bosc  encara  no  ha  caigut  tampoc  en  la  trampa,  la  música  és  més  tranquil·la,  però                 
transmet  la  sensació  de  tensió  per  advertir  als  espectadors  que  alguna  cosa  no  va                

bé.  Després,  quan  la  noia  del  bosc  es  desmaia,  la  música  s'accelera,  amb  la                
intenció   de   fer   saber   a   l'espectador   que   tot   s'ha   complicat.     

  

En  el  segon  tràiler,  el  de  documental,  la  música  té  la  funció  estètica;  la  funció  de                  
situar-nos  en  una  època  determinada,  ja  que  tots  relacionem  aquesta  classe  de              

cançons   amb   l'època   medieval.     
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En  el  tercer  tràiler,  el  d'aventures,  la  funció  de  la  música  és  la  mateixa  que  en  el                   

thriller,  ja  que  evoluciona  de  tranquil·la,  quan  tot  va  bé,  a  més  ràpida  quan  les                 
noies   del   treball   van   a   buscar   la   noia   del   bosc.     

  
I  finalment,  en  el  tràiler  de  comèdia,  la  música  aporta  al  vídeo  un  aire  més  còmic;                  

per  exemple,  en  les  primeres  escenes  la  cançó  que  s'escolta  no  encaixa  amb  el                

que  l’acompanya,  o  sigui,  la  primera  cançó,  si  no  l'escoltéssim  amb  el  vídeo,  la                
relacionaríem  amb  una  expedició  o  una  missió  secreta  important,  fet  que  no              

encaixa  amb  el  personatge  de  la  història,  perquè  no  és  un  personatge  gaire               
seriós.   

    

10.2   Colors   
Tot  i  que  a  simple  vista  sembla  que  el  color  no  tingui  molta  importància,  juga  un                  

paper  clau  a  l'hora  de  transmetre  emocions.  El  més  destacable  dels  tràilers  és  el                

color   de   fons   en   cada   vídeo. 29    

  
En  el  thriller,  els  colors  predominants  són  foscos  i  predominen  els  tons  blavosos  i                

negres.  A  més  a  més,  cal  dir  que  en  les  escenes  on  apareixen  les  noies  del                  
treball,  el  color  evoluciona  a  mesura  que  descobreixen  la  veritat  i  comencen  a               

investigar.  En  la  primera  escena  on  apareixen,  a  la  taula  són  presents  alguns  tons                

blavosos,  però  són  molt  suaus;  seguidament,  quan  surten  en  l'habitació  de  les              
cadires,   l'escena   és   més   fosca.     

  
En  el  documental,  el  color  només  té  importància  en  les  escenes  on  apareix  la  noia                 

del  bosc,  ja  que  gràcies  a  les  textures  grogues/sèpies  sabem  que  no  estem  en  el                 

present.     
  

En  el  tràiler  d'aventures,  el  color  tendeix  a  tonalitats  verdes  i  els  colors  no  molt                 
vius  per  destacar  la  tenebrositat  del  bosc.  Igual  que  en  el  thriller,  el  color  de  les                  

escenes  de  les  noies  evoluciona  a  mesura  que  avança  la  història;  en  les  primeres                

29Es  recomana  visualitzar  les  imatges  dels  fotogrames  dels  tràilers  que  es  troben  a  l'annex,  en  les                  
pàgines   25    i   26,   per   poder   veure   gràficament   l'explicació.   
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escenes  on  apareixen  elles  el  verd  no  destaca  molt,  en  canvi,  en  l'habitació  de  les                 

cadires   els   tons   verds   són   més   forts.     
  

Per  últim,  al  tràiler  de  comèdia  els  colors  són  vius,  amb  la  intenció  de  produir  la                  
sensació  d'alegria  i  seguretat.  A  part  dels  colors  de  fons,  el  color  en  el  vestuari 30                 

també  és  molt  important.  En  el  cas  de  les  noies  del  treball,  el  vestuari  sempre  és                  

el  mateix  en  tots  els  tràilers.  En  la  primera  escena  (la  de  la  taula  amb  els                  
ordinadors),  totes  dues  porten  una  samarreta  blau  fosc,  d'aquesta  manera            

l'escena  queda  més  estètica,  ja  que  el  color  blau  de  la  samarreta  i  el  color                 
groc-taronja  de  la  paret  són  colors  complementaris.  En  la  següent  escena,  la  de               

l'habitació  amb  les  cadires,  una  porta  una  samarreta  vermella  i  l'altra  verda,  colors               

que  també  són  complementaris.  En  aquest  cas,  la  intenció  de  la  presència              
d'aquests  dos  colors  és  donar  la  sensació  que  una  complementa  l'altre;  o  sigui,               

que  estan  coordinades,  ja  que,  en  tots  els  tràilers,  en  aquest  moment  és  quan  la                 
trama  es  complica  i  necessiten  treballar  juntes  per  aconseguir  un  objectiu.             

Finalment,  en  l'última  escena  en  què  apareixen  (la  del  bosc),  van  vestides  de               

negre  perquè  en  aquest  moment  és  quan  realment  estan  dintre  del  problema  i               
passen  d'estar  a  casa,  un  lloc  segur  a  estar  al  bosc,  un  lloc  misteriós  i                 

problemàtic.  D'altra  banda,  el  vestuari  de  la  noia  del  bosc  té  una  funció  més                
narrativa  que  emotiva.  Caldria,  però,  destacar  que  en  el  thriller  el  vestuari  és  de                

tonalitats   fosques   i   en   la   comèdia   de   colors   vius.   

  

10.3   Actrius   
L'actuació  segurament  també  l'haureu  identificat.  En  els  moments  on  l'actuació            

transmet  més  emocions  és  quan  apareix  la  noia  del  bosc,  mentre  que  quan  surten                
les  noies  del  treball  sobre  la  llegenda  la  seva  principal  funció  és  narrar  en  lloc                 

d'emocionar.  D’altra  banda,  podem  veure  un  contrast  molt  fort  en  les  expressions              
de  la  noia  del  bosc, 31  ja  que  per  exemple  en  el  tràiler  de  thriller,  en  la  majoria                   

30  Es  recomana  visualitzar  les  imatges  dels  fotogrames  dels  tràilers  que  es  troben  a  l'annex,  en  les                   
pàgines   26   i   27,   per   poder   veure   gràficament   l'explicació.   
  

31  Es  recomana  visualitzar  les  imatges  dels  fotogrames  dels  tràilers  que  es  troben  a  l'annex,  en  la                   
pàgina   27,   per   poder   veure   gràficament   l'explicació.   
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d’escenes  apareix  amb  cara  espantada.  Mentre  que  en  el  de  comèdia  la  noia  del                

bosc   no   sembla   estar   gens   preocupada   per   res.     
  

10.4   Plans,   angles,    moviments   i   punts   de   vista   de   càmera   
En  aquest  cas  no  faré  l'anàlisi  de  cada  tràiler  per  separat,  ja  que  els  elements  que                  
analitzaré   en   aquest   apartat   són   els   elements   que   tots   els   tràilers   tenen   en   comú.   
Òbviament,  al  llarg  dels  vídeos  apareixen  molts  plans  (en  total  41),  angles,              
moviments  i  punts  de  vista  diferents,  i  per  aquest  motiu  només  destacaré  els               

aspectes  més  importants 32 .  El  primer  element  per  analitzar  són  els  plans,  que  al               

llarg  del  vídeo  tenen  un  valor  descriptiu,  ja  que  la  seva  principal  funció  és                
ensenyar  la  realitat  (funció  referencial).  Un  fet  destacable  és  que  la  majoria  dels               

plans  que  apareixen  en  les  escenes  de  la  noia  són  més  propers  al  personatge                
perquè  d'aquesta  manera  sigui  més  fàcil  veure  l'expressió;  mentre  que  els  plans              

utilitzats  en  les  escenes  de  les  dues  noies  són  més  generals,  ja  que  les                

expressions   no   són   tan   importants.     
  

Pel  que  fa  als  angles  la  gran  majoria  són  angles  normals,  els  únics  diferents  són                 
els  picats  dels  plans  12  i  30,  el  contrapicat  del  pla  23,  el  nadir  del  pla  38  i                    

finalment  el  zenital  del  40.  Els  moviments,  en  els  tràilers  sí  que  tenen  una  especial                 

importància  a  l'hora  de  transmetre  diverses  sensacions.  El  primer  moviment  que             
trobem  és  el  zoom  in  en  els  plans  5,  7,  8,  10,  11,  12.  La  intenció  del  zoom  in  és                      

aconseguir  augmentar  l'atenció  i  interès  de  l'espectador  en  el  principi  del  tràiler,  ja               
que  si  no  es  captés  l'atenció  de  l'espectador  en  un  primer  moment,  en  la  resta  del                  

tràiler  ja  no  li  prestaria  atenció.  Els  altres  moviments  destacables  són  el  tràveling               

circular  (pla  29),  que  ens  fa  sentir  la  por  i  inseguretat  de  la  protagonista,  la                 
panoràmica  del  pla  34,  que  ens  transmet  la  sensació  de  desplaçament  i              

moviment,  i  finalment,  el  tràveling  a  mà  del  pla  36,  que  ajuda  a  recalcar  el                 
moviment.     

  

32Si  es  vol  consultar  tots  els  plans,  angles,  moviments  i  punts  de  vistes  presents,  consulteu  l'annex,                  
de   la   pàgina   37   a   la   53,   on   trobareu   els   guions   tècnics.   
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Per  acabar,  només  hi  ha  un  punt  de  vista:  el  pla  objectual  del  pla  38.  I  amb  l'ús                    

d'aquest  pla  s'aconsegueix  crear  intriga  a  l'espectador  per  voler  saber  què  hi  ha               
dintre   del   forat.   

  

10.5   Muntatge   
Igual  que  en  l'apartat  de  plans,  angles,  moviments  i  punts  de  vista  de  càmera,  no                 

analitzaré  tots  els  tràilers  per  separats,  perquè  el  muntatge  en  tots  els  tràilers  és                
igual.  El  muntatge  és  un  dels  factors  més  importants  en  la  història  perquè               

mitjançant  el  muntatge  altern  s'aconsegueix  relacionar  les  dues  històries,  ja  que,             

si  no  s'anessin  alternant  la  història  de  la  noia  del  bosc  amb  la  de  les  dues  noies,  el                    
relat  seria  molt  diferent.  O  sigui,  si  al  principi  s'ensenyés  per  separat  l'arribada  de                

la  noia  al  bosc  i  l'escena  de  les  dues  noies  a  la  taula  amb  els  ordinadors,  no                   
s'entendria  tan  bé  que  les  històries  estan  connectades.  A  més,  el  vídeo  seria  més                

monòton  i  avorrit,  ja  que  el  muntatge  altern  provoca  més  curiositat  i  intriga.  D'altra                

banda,  el  títol  dels  tràilers,   Mirades  convergents ,  està  inspirat  en  el  muntatge,  ja               
que  són  dues  històries  que  en  un  primer  moment  no  semblen  estar  connectades,               

però   al   final   s'acaben   trobant.   
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11.   ANÀLISI   GENERAL   I   CONCLUSIONS   DE   
L’ENQUESTA   

  

La  comprovació  de  l'eficàcia  d'algunes  de  les  tècniques  per  crear  l'emoció  va              
necessitar  la  realització  d'una  enquesta  que  copsés  la  reacció  del  públic  mentre              

visualitzaven  els  tràilers  realitzats  per  a  aquest  treball.  Concretament,  es  van             

realitzar  dues  enquestes:  una  mentre  es  visualitzaven  els  quatre  tràilers,  on  es              
demanava  quines  emocions  se  sentien  al  llarg  de  cada  un,  i  una  altra  que  es                 

responia  al  final  de  la  visualització  de  tots  els  tràilers,  on  es  preguntava  quin  dels                 
tràilers  havia  agradat  més  i  menys,  amb  quin  gènere  cinematogràfic  relacionaven             

cada   tràiler,   i   preguntes   generals   del   tema. 33   

  
Després  de  recopilar  i  tractar  els  resultats  de  l'enquesta  se'n  va  fer  una  anàlisi 34 .                

D'entre  tots  els  tràilers,  el  que  ha  agradat  ha  sigut  el  thriller.  Molt  probablement,  ha                 
estat  el  que  ha  agradat  més,  ja  que  ha  estat  el  que  ha  provocat  més  emocions,                  

entre  elles  les  que  més  destaquen  són  la  intriga  (40,94%)  i  la  por  (28,74%).                

També,  s'ha  de  tenir  en  compte  que  el  tràiler  del  thriller  és  el  que  està  més                  
allunyat  de  la  nostra  realitat,  o  sigui,  és  molt  poc  probable  que  visquem  una                

situació   com   la   de   la   protagonista,   fet   que   provoca   que   ens   cridi   més   l'atenció.    
  

D'altra  banda,  el  tràiler  que  ha  agradat  menys  ha  sigut  el  del  documental,  i                

possiblement  això  és  degut  al  fet  que  ha  sigut  el  que  menys  emocions  ha  generat,                 
a  més  l'emoció  que  més  persones  han  sentit  ha  estat  l'avorriment  (35,6%).              

Segurament,  això  es  deu  a  què,  si  no  estàs  interessat  amb  la  informació  que                
s'explica  en  el  documental,  et  produirà  avorriment.  No  obstant  això,  s'ha             

d'esmentar  que  la  segona  emoció  més  sentida  ha  estatla  intriga  (34%),  ja  que  al                

contrari  del  que  passava  amb  l'avorriment,  si  estàs  interessat  amb  els             
esdeveniments  que  s'estan  explicant  en  el  documental,  sentiràs  intriga  i  voldràs             

conèixer   amb   més   profunditat   la   informació   exposada.     

33  Per   consultar   el   format   de   l’enquesta   consulteu   la   pàgina   11    de   l’annex.     
  

34  Les   dades   de   l'enquesta   i   la   seva   anàlisi    es    troben   en   l'annex,   de   la   pàgina   1   a   la   10.     
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Pel  que  fa  al  tràiler  d'aventures,  ha  sigut  el  que  més  persones  l'han  relacionat  amb                

el  seu  gènere,  específicament  un  71,4%.  Segurament  aquest  resultat  ha  estat  a              
causa  de  la  gran  presència  d'elements  tant  físics  com  verbals  relacionats  amb              

aquest  gènere,  com  ara  un  mapa,  el  vestuari  esportiu  de  la  noia  del  bosc,  o                 
simplement  l'explicació  d'una  de  les  dues  noies  sobre  l'expedició  que  està  fent              

l'exploradora.  A  més,  s'ha  d'esmentar  que  les  emocions  que  han  predominat  en  el               

tràiler  d'aventures  han  estat  la  intriga  (46,43%)  i  la  preocupació  (22,35%),             
emocions   totalment   relacionables   amb   el   gènere   cinematogràfic   d'aventures.     

  
Per  últim,  el  tràiler  de  comèdia  ha  sigut  el  segon  que  ha  agradat  a  més  persones  i                   

el  segon  que  a  més  persones  no  els  hi  ha  agradat.  També  s'ha  de  tenir  en  compte                   

que  ha  estat  el  segon  tràiler  que  més  emocions  ha  generat;  entre  elles,  la  més                 
freqüent  ha  estat  la  felicitat  amb  un  61,23%.  Aquesta  contradicció  amb  les  dades,               

segurament  es  deguda  al  fet  que  el  sentit  de  l'humor  és  molt  personal,  fet  que                 
provoca  que  a  certes  persones  els  faci  riure  alguna  escena  i  a  d'altres  no;  dit  en                  

altres   paraules,   allò   que   una   persona   troba   graciós   a   una   altra   l'avorreix.   

  
Per  concloure,  després  de  valorar  les  dades  obtingudes  es  pot  afirmar  que  els               

recursos  recopilats  en  l'apartat  de  tècniques  per  crear  l'emoció  són  eficaços,  ja              
que  els  tràilers  han  provocat  les  emocions  esperades  respecte  al  seu  gènere.              

D'altra  banda,  aquest  bon  resultat  significa  que  l’aplicació  de  les  tècniques             

exposades  en  l’estudi  previ  ha  estat  correcta  perquè  una  utilització  indeguda  no              
comportaria  els  mateixos  bons  resultats.  Finalment,  es  pot  afegir  que  també  s'ha              

verificat  la  teoria  de  l'Uri  Hasson  explicada  en  l'apartat  de  neurocinema,  la  teoria               
del  qual  afirma  que,  si  la  història  d'una  pel·lícula  és  propera  a  la  nostra  realitat,  no                  

li  prestarem  tanta  atenció,  ja  que  el  nostre  cervell  estarà  menys  actiu.  Si  observem                

els  resultats  de  l’apartat  en  què  es  demanava  indicar  cada  vegada  que  se  sentia                
una  emoció  mentre  es  mirava  el  tràiler,  podem  veure  que  el  thriller  ha  estat  el  que                  

ha  provocat  més  emocions  i  és  el  més  llunyà  a  la  nostra  realitat,  ja  que  hi  ha                   
poques  probabilitats  de  viure  alguna  experiència  similar.  A  més,  el  thriller  ha  estat               

el  tràiler  millor  valorat,  fet  que  també  es  pot  relacionar  amb  l'estudi  de  l'Uri                

Hasson,   ja   que   si   a   un   vídeo   li   posem   més   atenció,   vol   dir   que   ens   està   agradant.   
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12.   ANÀLISI   DE   LES   ENTREVISTES   
La  part  pràctica  d’aquest  treball  no  només  va  consistir  en  l'elaboració  i  anàlisi  dels                

tràilers,  sinó  que  també  va  consistir  en  la  realització  d’una  entrevista  a  diversos               
professionals  del  sector,  específicament  a  l’actor  Lluis  Bondia,  a  en  Quim             

Crusellas,   director   del   Festival   Nits    de   cinema   oriental   i   al   guionista   Enric   Rufas.     

  
L'entrevista  d'en  Luis  Bondia 35 ,  es  va  realitzar  amb  la  intenció  de  descobrir  com  un                

actor  pot  arribar  a  transmetre  emocions  al  públic,  o  sigui,  quina  era  la  clau  per                 
emocionar.  Al  llarg  de  l'entrevista  en  Luis  Bondia  va  afirmar  que,  segons  la  seva                

opinió,  el  més  important  per  fer  una  bona  actuació  i  emocionar  era  la  veritat  i                 

l'escolta.  Quan  parla  de  la  veritat  fa  referència  al  fet  que  un  actor  quan  representa                 
un  personatge  l'ha  de  sentir  i  fer-se'l  seu.  Segons  ell,  això  és  clau  per  emocionar,                 

ja  que  com  diu  ell  "transmetre  emocions,  per  a  mi  significa  estar  connectat  amb  la                 
veritat".  D'altra  banda,  l'escolta  simplement  és  que  un  actor  ha  de  seguir              

interpretant  el  personatge  encara  que  no  parli.  Dit  en  altres  paraules,  un  actor  mai                

pot  desconnectar  del  seu  personatge:  ha  de  parlar  i  escoltar  com  el  personatge              
que  està  interpretant.  Per  últim,  afegir  que  normalment  Luis  Bondia  normalment             

representa  personatges  còmics  com  ara   el  amigo  gracioso,  que  segons  ell,  és              
conseqüència   de   la   seva   aparença   física.   

  

La  majoria  de  preguntes  de  l'entrevista  a  en  Quim  Crusellas 36  estan  focalitzades              
en  aspectes  relacionats  amb  la  representació  de  la  societat  que  du  a  terme  el                

cinema  i  amb  la  influència  del  cinema  en  les  emocions.  S'ha  de  dir  que,  com  que                  
en  Quim  Cruselles  és  un  gran  expert  del  cinema  asiàtic,  la  majoria  de  preguntes                

sobre  la  representació  de  la  societat  estan  centrades  en  el  cinema  d'aquesta              

zona.  Segons  ell,  el  cinema  asiàtic  es  caracteritza  per  "la  honestedat  i  autenticitat"               
de  totes  les  pel·lícules.  Com  diu  ell:  "És  un  cinema  que  no  coneix  el  fre  de  mà  i  és                    

capaç  d'oferir-te  una  escena  romàntica  i  molt  ensucrada  just  abans  d'un  esclat  de               
violència  radical".  A  més,  parlant  del  masclisme  en  les  pel·lícules  asiàtiques,  ell              

35  Si   es   vol   consultar   l'entrevista   completa   d'en   Luis   Bondia,   aneu   l'annex   de   la   pàgina   15   a   la   18.   
  

36  Si  es  vol  consultar  l'entrevista  completa  d'en  Quim  Crusellas,  aneu  l'annex  de  la  pàgina  18  a  la                    
21.   
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explica  que  cada  vegada  les  pel·lícules  asiàtiques  són  menys  masclistes,  ja  que              

recentment  s'han  fet  moltes  campanyes  per  lluitar  contra  el  masclisme.  Pel  que  fa               
a  la  influència  del  cinema  en  les  nostres  emocions,  en  Quim  creu  que  realment  el                 

que  té  més  importància  a  l'hora  de  transmetre  emocions  és  la  mirada  del  director,                
ja  que  com  exposa  ell  en  l'entrevista:  "Si  tots  els  elements  s'uneixen  per  fer  una                 

gran  pel·lícula,  l'artesà  i  artista  que  ha  cuinat  tots  aquests  ingredients  per              

aconseguir-ho  és  qui  té  el  mèrit".  No  obstant  això,  pensa  que  un  element  clau  a                 
part  del  director  és  la  música.  Finalment,  des  del  seu  punt  de  vista  el  cinema  té                  

molta  importància  en  la  nostra  vida  perquè  com  ell  diu,  "el  cinema  és  la  nostra                 
vida".   

  

Finalment,  l'entrevista  amb  l'Enric  Rufas 37  està  molt  centrada  en  la  influència  del              
cinema  en  les  nostres  emocions.  Els  guions  que  l'Enric  elabora  solen  ser  força              

realistes  i  simples,  més  d'un  estil  Dogma.  Segons  la  seva  opinió,  com  diu  ell  en                 
l'entrevista,  "no  m'agrada  que  em  diguin  quan  he  d'estar  espantat  o  quan  he  de                

riure.  Emfatitzar  i  donar  pistes  al  públic  de  què  passarà  no  m'agrada".  Per  aquest                

motiu  no  creu  que  la  música  sigui  un  element  molt  important  a  l'hora  de                
transmetre  emocions,  sinó  que  dóna  més  importància  al  silenci.  Segons  ell  el              

silenci  parla  per  sí  mateix,  crea  tensió,  i  dóna  un  toc  especial  a  la  trama.  En                  
definitiva,  a  través  de  l'entrevista  de  l'Enric  es  pot  conèixer  una  opinió  contrària  a                

la  manera  en  què  es  transmeten  emocions  en  el  cinema  explicada  en  aquest               

treball.     
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

37   Si   es   vol   consultar   l'entrevista   completa   de   l’Enric   Rufas,   aneu   l'annex   de   la   pàgina   21   a   la   24.   
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13.   CONCLUSIONS   
Després  de  la  investigació  realitzada  al  llarg  del  treball,  puc  afirmar  que  el  cinema                

té  una  gran  influència  en  les  nostres  emocions  i  que  té  un  paper  molt  important  a                  
l'hora   de   representar    la   societat.   

  

Primerament,  com  s'ha  pogut  observar  en  el  primer  bloc,  amb  els  estudis              
neurocinematogràfics,  el  cinema  és  capaç  d'afectar  i  canviar  les  nostres  emocions             

al  llarg  de  la  visualització  d’una  pel·lícula.  A  més,  he  trobat  resposta  a  la  pregunta                 
que  em  formulava  en  la  introducció  quan  em  preguntava  com  es  podia  aconseguir               

una  determinada  reacció  del  públic.  La  resposta  a  aquesta  pregunta  l'he             

aconseguida  després  d'analitzar  a  fons  les  tècniques  per  transmetre  emocions            
utilitzades  en  el  cinema;  en  definitiva,  després  d’analitzar  la  música,  el  color,  els               

actors,   els   plans,   els   moviments   de   càmera,   els   punts   de   vista...   i   el   muntatge.   
  

D'altra  banda,  a  través  del  Bloc  II  he  pogut  analitzar  com  el  cinema  representa  la                 

nostra  societat.  No  obstant  això,  complir  amb  l'objectiu  que  em  plantejava  al              
principi  de  la  recerca  d’investigar  quina  influència  té  el  cinema  sobre  nosaltres,  era               

inabastable  amb  els  mitjans  d’una  estudiant  de  batxillerat.  I  de  fet,  tampoc  he               
trobat  cap  estudi  on  s'analitzi  aquesta  faceta  del  cinema  perquè  comportaria             

l'anàlisi  i  intervenció  de  molts  factors,  com  per  exemple,  les  relacions  socials  de  la                

persona,  la  cultura,  el  context  històric,  l'educació,  la  informació  que  rep...  I  fins  a                
quin  punt  es  podria  demostrar  que  el  canvi  de  percepció  d'una  persona  ha  estat                

degut  pel  seu  entorn  social  o  per  una  pel·lícula?  Sí  que  és  veritat  que  molts                 
factors  ens  fan  pensar  que  el  cinema  ens  pot  fer  canviar  la  nostra  forma  de                 

percebre  el  món,  i  un  exemple  el  trobaríem  en  la  censura  que  va  patir  el  cinema                  

durant  la  dictadura  franquista,  ja  que  si  el  cinema  no  ens  pogués  manipular,  per                
què  es  va  censurar?  Però,  com  ja  s'ha  dit,  no  hi  ha  prous  arguments  sòlids  que                  

em  permetin  afirmar  amb  total  certesa  que  el  cinema  ens  pot  influir  d’aquesta               
manera.  Això  sí,  puc  afirmar  que  el  cinema  mostra  una  realitat  manipulada  i               

diferent  de  la  que  coneixem;  moltes  vegades  per  representar  la  societat  s'utilitzen              

estereotips,   per   tant   es   fan   generalitzacions.   
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Finalment,  la  part  pràctica  m'ha  permès  reafirmar-me  en  la  idea  prèvia  que  tenia               

sobre  la  gran  influència  del  cinema  en  les  nostres  emocions,  i  demostrar  l'eficàcia               
de  les  tècniques  utilitzades  per  manipular-les.  Puc  afirmar  això,  ja  que  tot  i  que  els                 

tràilers  tenen  la  mateixa  base  i  només  canvien  certs  elements,  cada  un  ha               
provocat  emocions  diferents.  També  m'agradaria  dir  que,  gràcies  a  la  part             

pràctica,  he  millorat  la  meva  tècnica  a  l'hora  de  realitzar  un  curtmetratge,  ja  que                

per  a  mi  ha  representat  un  gran  repte  i  una  gran  superació  realitzar  uns  vídeos                 
d'aquestes   característiques.     

  
En  definitiva,  desitjo  que  aquest  treball  us  hagi  fet  adonar  de  la  gran  importància                

que  té  el  cinema  per  a  tots  nosaltres,  també  denominat  el  setè  art,  i  que  a  partir                   

d'ara   us   mireu   les   pel·lícules   amb   uns   altres   ulls.   
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Mirades convergents (tràiler del documental).
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1.   RESULTAT   I   ANÀLISI   DE   L’ENQUESTA   
Com  s’esmenta  en  l’apartat  d'anàlisi  i  conclusions  de  l'enquesta,  per  comprovar             

l'eficàcia  dels  tràilers  vaig  realitzar  una  enquesta  amb  l’objectiu  d’esbrinar  la             
reacció  del  públic  mentre  visualitzaven  els  vídeos.  Concretament  vaig  realitzar            

dues  enquestes:  una  enquesta  s'havia  d’omplir  a  mà  mentre  es  visualitzaven  els              

vídeos  (va  ser  resposta  per  105  persones) 1  i  una  altra  que  es  feia  després  de                 
veure  els  vídeos  per  internet,  (va  ser  resposta  per  79  persones). 2  Probablement,              

la  diferència  entre  el  nombre  de  persones  que  ha  respost  l'enquesta  a  mà               
respecte  l’enquesta  d’internet,  es  deu  al  fet  que  és  més  fàcil  deixar  de  fer  una                 

enquesta  virtual  que  física.  A  més,  era  l'última  part  de  l'enquesta  i  el  cansament                

de  respondre  preguntes  es  pressuposa.  A  continuació,  es  detallen  els  resultats  de              
l'enquesta   i   la   seva   anàlisi.   

  
Pregunta   1   -    Quina   és   la   teva   edat?   /   79   respostes   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Les  edats  que  predominen  són  17  i  13,  ja  que  l’enquesta  es  va  realitzar  a  2n                  

d’ESO,   2n   de   batxillerat   i   entre   el   professorat   i   familiars.   

  
  

  
  

  

1  Per   veure   la   plantilla   de   l’enquesta   s’ha   d'anar   a   la   pàgina   11   dels   annexos.     
2  Per   veure   la   plantilla   de   l’enquesta   s’ha   d'anar   a   la   pàgina   12   dels   annexos.     
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Pregunta   2   -   Amb   quin   gènere   et   sents   identificat?   /   79   respostes   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Pregunta  3  -  Indicar  quines  emocions  se  sentien  al  llarg  del  tràiler  1  /  105                 
respostes   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

En  primer  lloc,  el  total  de  la  taula  és  254,  ja  que  en  aquesta  pregunta  s’havia  de                   
marcar  cada  vegada  que  se  sentia  alguna  d’aquestes  emocions;  per  tant,  aquesta              

dada  significa  que  les  105  persones  que  van  participar  en  l’enquesta  van  sentir  un                

total  de  254  emocions  mentre  miraven  el  tràiler  1.  I  just  ha  estat  aquest  tràiler  1                  
qui  ha  provocat  més  sentiments.  Les  emocions  més  destacades  són  la  intriga              

(40,95%)  i  la  por  (28,74%),  emocions  que  encaixen  perfectament  amb  el  gènere              
del   thriller.   
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Pregunta  4  -  Indicar  quines  emocions  se  sentien  al  llarg  del  tràiler  2  /  105                 
respostes   

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

En  aquest  cas,  és  el  tràiler  que  ha  provocat  menys  emocions,  només  191.  Les                
emocions  més  comunes  són  la  intriga  (34%)  i  l'avorriment  (35,6%).  Un  altre  cop,               

encaixen  amb  el  seu  gènere,  el  documental,  ja  que  si  no  interessa  la  informació                

explicada,  sorgeix  l’avorriment;  en  canvi,  si  hi  ha  interès  pel  tema,  sorgirà  la               
intriga.   

  
Pregunta  5  -  Indicar  quines  emocions  se  sentien  al  llarg  del  tràiler  3  /  105                 
respostes   

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

El  tràiler  3,  amb  un  total  de  224  emocions,  és  el  tercer  vídeo  que  va  transmetre                  
més  emocions,  i  la  que  destaca  més  és  la  intriga  (46,43%),  seguidament  la               
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preocupació  (22,35%)  i,  finalment,  gairebé  empatades,  la  sorpresa  (10,71%)  i  la             

por  (11,61%).  Totes  aquestes  emocions  es  relacionen  amb  el  seu  gènere:  les             
aventures.   

  
Pregunta  6  -  Indicar  quines  emocions  se  sentien  al  llarg  del  tràiler  4  /  105                 
respostes   

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
Amb  un  total  de  227,  és  el  segon  tràiler  que  ha  generat  més  emocions.  La  felicitat                  

ha  estat  l'emoció  més  sentida,  amb  un  61,23%  del  total,  l'altra  emoció  amb  més                
pes  és  la  sorpresa,  amb  un  17,62%.  En  aquest  últim  cas,  les  emocions  més                

sentides   concorden   amb   el   gènere   del   tràiler:   la   comèdia.   

  
Pregunta  7  -  Amb  quin  gènere  cinematogràfic  relacionaries  el  tràiler  1?/  105              
respostes   

  

  

4   



  
Una   vida   de   cine     

La  majoria  dels  espectadors,  un  48,23%,  ha  sabut  identificar  el  gènere             

correctament:  el  thriller.  També  l'han  relacionat  amb  el  misteri  i  el  terror,              
probablement  és  perquè  aquests  tres  gèneres  es  solen  confondre.  Un  26,37%             

l'han  relacionat  amb  aventures,  possiblement  perquè  la  història  del  tràiler  tracta             
d'una  noia  que  va  al  bosc  a  la  recerca  d’alguna  cosa.  El  total  és  sobre  114,  ja  que                    

en  alguns  casos  les  persones  que  van  participar  en  l’enquesta  escrivien  dos              

gèneres   i   he   acceptat   les   dues   respostes.   
  

Pregunta  8  -  Amb  quin  gènere  cinematogràfic  relacionaries  el  tràiler  2?  /  105               
respostes   

  

  

  
En  aquest  cas,  un  63,8%  dels  espectadors  ha  endevinat  el  gènere  del  tràiler:  el                

documental.  D'altra  banda,  el  següent  gènere  amb  què  més  gent  l’ha  associat  ha               
estat  el  drama  (15,2%),  possiblement  perquè  la  llegenda  que  expliquen  les             

arqueòlogues  no  acaba  bé.  Aquesta  barreja  entre  documental  i  drama  no  està  mal               

associada,  ja  que  existeix  un  gènere  cinematogràfic,  el  docudrama,  que  fa             
referència   a   la   combinació   d’aquests   dos   gèneres.   
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Pregunta  9  -  Amb  quin  gènere  cinematogràfic  relacionaries  el  tràiler  3?  /  105               
respostes   

  

  
  

  

Aquest  tràiler  ha  estat  el  que  més  persones  l'han  relacionat  correctament  amb  el               
seu  gènere;  concretament  un  71,4%.  Possiblement,  això  és  causa  de  què  al  llarg               

del  vídeo  les  dues  noies  diuen  que  la  noia  del  bosc  està  d'expedició  buscant                
tresors,   fet   que   facilita   la   relació   amb   el   gènere   d'aventures.   

  
Pregunta  10  -  Amb  quin  gènere  cinematogràfic  relacionaries  el  tràiler  4?  /              
105   respostes   
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Finalment,  el  gènere  d’aquest  tràiler  també  ha  estat  endevinat  per  molta  gent,              

específicament  un  62,3%  ha  respost  que  es  tractava  d’una  comèdia.  Però  hi  ha               
hagut  molta  confusió  amb  les  aventures  perquè  un  30,2%  ha  dit  que  el  tràiler  era                 

d'aventures.  En  aquest  cas  era  molt  fàcil  relacionar  el  tràiler  amb  aventures,  ja               
que  també  tracta  sobre  la  història  d'una  exploradora.  Aquesta  barreja  d'aquests             

dos  gèneres  (comèdia  i  aventures)  és  present  en  moltes  pel·lícules,  com  ara              

Indiana   Jones,   Jumanji   o   Romancing   the   Stone .   
  

Pregunta  11  -   De  tots  els  tràilers,  quins  et  provoquen  ganes  de  veure  la  pel·lícula                            

que   promocionen?    /   79   respostes   

La  intenció  d’aquesta  pregunta  era  comprovar  si  els  resultats  encaixaven  amb             
l'estudi  neurocinematogràfic  de  l’Uri  Hasson,  segons  el  qual  als  espectadors            

normalment  els  agradava  més  una  pel·lícula  si  estava  lluny  de  la  seva  realitat;  o                

sigui,  si  la  història  de  la  pel·lícula  no  era  relacionable  amb  el  seu  dia  a  dia.  Com                   
es  pot  veure  en  el  gràfic,  aquesta  afirmació  s'ha  complert,  ja  que  el  tràiler  que  ha                  

agradat  més  ha  estat  el  thriller  i  és  el  que  està  més  allunyat  de  la  nostra  realitat.                   
També  s'ha  de  dir  que  els  dos  tràilers  que  més  han  agradat,  el  thriller  en  primera                  

posició  i  la  comèdia  en  segona  posició,  són  els  que  han  transmès  més  emocions                

al   públic.   
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Pregunta   12   -     Quin   tràiler   t'ha   agradat   menys?   /    79   respostes   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

El  tràiler  que  ha  convençut  menys  ha  estat  el  documental.  Aquest  resultat              
segurament  és  per  dos  factors:  primerament  s'ha  de  dir  que  és  el  que  ha  provocat                 

més  avorriment,  i  d'altra  banda  és  el  més  proper  a  la  nostra  realitat.  El  segon                 

tràiler  que  ha  agradat  menys  ha  estat  la  comèdia,  fet  que  em  sorprèn,  ja  que,                 
també  ha  estat  el  segon  que  ha  agradat  més  i  el  segon  que  ha  provocat  més                  

emocions.  Molt  probablement  es  deu  a  què  l'humor  és  relatiu;  no  a  tothom  li  fa                 
riure   el   mateix.   

  

Pregunta  13  -   Creus  que  en  el  moment  de  fer  una  pel·lícula  les  escenes  es                            

dissenyen   per   transmetre   una   determinada   emoció   al   públic?/    79   respostes   
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Aquesta  pregunta  (on  el  5  era  molt  i  l’1  poc),  la  vaig  incloure  simplement  per  saber                  

fins  a  quin  punt  les  persones  són  conscients  de  l'afectació  del  cinema  en  els  seus                 
sentiments.   Com   es   pot   veure   en   el   gràfic   la   gran   majoria   en   són   conscients.   

  
Pregunta  14  -   Series  capaç  de  dir  quins  elements  modifiquen  els  teus                      

sentiments/estat   d’ànim   durant   una   pel·lícula?/    79   respostes   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Una  altra  vegada  l’objectiu  d’aquesta  pregunta  era  saber  quin  coneixement  té  la              
gent  sobre  aquest  tema.   Nota:  el  total  de  color  blau  és  de  59  persones  i  el  vermell                   

de   20   persones.   
  

Pregunta   15   -    Si   has   respost   sí   ,   quins   creus   que   són?   /    59   respostes   

La  gran  majoria  va  identificar  la  música  (31  persones),  i  el  següent  element,               
l’actuació   (10   persones).     

  

Pregunta  16  -   Quines  pel·lícules  prefereixes:  aquelles  que  són  fàcils  d'entendre,                    

o  les  que  et  fan  pensar  o  reflexionar  i  tenen  un  argument  més  complex  ?/   79                                 
respostes   
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El  motiu  d'aquesta  pregunta  era  esbrinar  les  preferències  de  la  gent,  o  sigui,  quin                
tipus  d'històries  busquen.   Nota:  el  total  de  color  blau  és  28  de  persones  i  el                 

vermell   de   51   persones.   
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2. PLANTILLA DE L’ENQUESTA

RECERCA CINEMATOGRÀFICA

Treball de recerca 2020 -21
Aquesta enquesta forma part de la investigació que estic realitzant per al meu

treball de recerca anomenat Una vida de cine. Al llarg del treball analitzo les

diferents maneres en què el cinema pot influir-nos emocionalment. A més, també

investigo com el cinema mostra la realitat.

Al llarg de l'enquesta se't demanarà que miris quatre tràilers i, com podràs

comprovar, tots quatre segueixen la mateixa seqüència de plans. L'única

diferència entre ells són algunes tècniques utilitzades en el cinema responsables

de transmetre'ns emocions diferents. Dit això, segueix les instruccions i espero

que gaudeixis de l'experiència.

- Quina és la teva edat?

………………………………………………………

- Amb quin gènere ets sents identificat?

Per respondre les següents preguntes primerament s’han de veure un
conjunt de tràilers
A continuació, mira el següent vídeo, i mentre el mires, completa la taula que se't

va donar. Com pots veure, en la taula hi ha un conjunt d'emocions. Cada vegada

que sentis alguna d'aquestes emocions, posa una creu en la casella corresponent.

En cada tràiler pots marcar totes les emocions que vulguis, tantes vegades com

vulguis. Lògicament no he pogut incloure totes les emocions que pot experimentar

un ésser humà, per tant si sents alguna emoció similar a alguna de la taula,

11
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marca-la també amb una creu. O sigui, felicitat també engloba alegria, ganes de

riure, bon estat d'ànim...

12
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- De tots els tràilers, quins et provoquen ganes de veure la pel·lícula que

promocionen? (pots marcar com a màxim dues de les opcions).

- Quin ha sigut el que t'ha agradat menys?(pots marcar com a màxim dues de les

opcions).

- Amb quin gènere cinematogràfic (ex: aventures, drama, documental, romàntic,

thriller...) relacionaries cada tràiler?

Tràiler 1:.....................................................................................................................

Tràiler 2:.....................................................................................................................

Tràiler 3:.....................................................................................................................

Tràiler 4:.....................................................................................................................

- Creus que en el moment de fer una pel·lícula, les escenes es dissenyen per

transmetre una determinada emoció al públic?

13
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- Series capaç de dir quins elements modifiquen els teus sentiments/estat d’ànim

durant una pel·lícula?

Si has respost sí, quins creus que són?

………………………………………………………………………………………………

- Quines pel·lícules prefereixes: aquelles que són fàcils d'entendre, o les que et

fan pensar o reflexionar i tenen un argument més complex ?

Moltes gràcies per la teva col·laboració!!
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3.   ENTREVISTES   
3.1   Entrevista   amb   l’actor   Luis   Bondia   
En  Luis  Bondia  és  un  actor  català.  Al  llarg  de  la  seva  carrera  com  a  actor  ha                   
actuat  en  obres  de  teatre,  i  en  pel·lícules  i  sèries,  i  dintre  d’aquestes  cal  destacar                  

Brigada   costa   del   Sol    (2019),    Es   por   tu   bien    (2016)   i    Tiempo   después    (2018).   
  

-   Quina   va   ser   la   teva   motivació   per   ser   actor?   
Motivació  ben  bé,  cap.  Em  considero  actor  des  de  sempre,  no  és  una  cosa  que                 

hagi  escollit  jo,  sinó  que  la  professió  m'ha  escollit  a  mi.  Tot  i  això,  sí  que  és  veritat                    

que  quan  era  petit  era  un  nen  molt  nerviós  i  mogut,  i  les  meves  ximpleries  no  eren                   
acceptades,  ja  que  sempre  m'agradava  fer  el  pallasso.  Per  aquest  motiu  quan              

vaig  descobrir  el  teatre  em  vaig  adonar  que  allò  que  era  considerat  un  defecte  fora                 
d'un  escenari,  dintre  d'un  escenari  era  una  virtut,  llavors  per  això  el  teatre  em  va                 

enganxar  molt,  i  el  que  semblava  un  nen  molest  s'ha  convertit  en  un  actor  de                 

comèdia.   
  

-  Pel  que  he  vist  has  representat  papers  per  obres  de  teatre  i  pel·lícules,                
quines  diferències  hi  ha  a  l’hora  d’actuar  en  una  obra  de  teatre  i  en  una                 
pel·lícula?  Personalment,  quins  papers  t'agrada  representar  més:  els  de           
teatre   o   cinema?   
Realment  són  llenguatges  diferents;  tot  i  que  és  la  mateixa  professió  és  com               

escriure  prosa  o  periodisme.  Per  exemple,  quan  escrius  poesia  t'has  de  fixar  amb               
la  mètrica,  la  rima,  en  canvi  si  escrius  una  novel·la,  tens  una  altra  estructura.                

Doncs  amb  l'actuació  passa  igual,  el  teatre  té  una  manera  de  fer  i  el  cinema  una                  

altra.  Jo  no  preparo  igual  un  paper  ni  la  meva  interpretació  per  a  una  obra  de                  
teatre  que  per  a  una  pel·lícula.  Per  exemple,  quan  actuo  en  una  sèrie  he  de  tenir                  

en  compte  amb  quins  tipus  de  pla  es  gravarà  aquella  escena,  ja  que  he  de  saber                  
quines  parts  del  cos  se'm  veuran,  i  això  al  teatre  ni  t'ho  planteges.  És  més,  al                  

teatre  has  de  projectar  la  veu,  en  canvi  al  cine  és  millor  que  parlis  més  aviat                  

fluixet.  Al  teatre  tens  més  llibertat  de  moviment,  al  cinema  només  et  pots  moure                
per  una  certa  zona.  El  que  sí  que  és  veritat  és  que  en  el  cinema  el  més  important                    

és  la  localització,  per  exemple,  si  el  principi  d'una  pel·lícula  passa  al  mateix  lloc                
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que  el  final,  aquestes  dues  escenes  es  gravaran  seguides,  per  tant  et  pots  trobar                

que  has  de  passar  d'estar  eufòric  a  trist.  Per  aquest  motiu  és  molt  important                
preparar-te  abans  i  saber  d'on  vens,  on  estàs,  per  què  hi  estàs,  i  cap  on  va                  

l'escena.  En  el  teatre  això  mai  no  passa,  ja  que  tot  comença  i  acaba,  la  història  és                   
lineal.   

  

Personalment  no  tinc  cap  preferència,  em  vaig  formar  fent  teatre  i  m'agrada  molt,               
visc  bàsicament  del  teatre.  Però  realment  també  m'agrada  moltíssim  fer  sèries  i              

pel·lícules.  S'ha  de  dir  que  hi  ha  el  mite  que  el  teatre  és  més  difícil,  i  sincerament                   
penso   que   és   fals.   Simplement   són   maneres   diferents   de   fer   el   mateix.   

  

-  Al  llarg  de  la  teva  carrera  com  a  actor,  amb  quin  personatge  t'has  sentit                 
més   còmode,   i   quin   t'ha   costat   més   interpretar-lo?   
La  veritat  és  que  com  que  normalment  sempre  faig  el  mateix  tipus  de  personatges                
mai  m'he  sentit  més  o  menys  còmode  amb  cap.  En  cinema,  els  personatges  són                

estancats,  o  sigui,  si  a  tu  se't  dóna  bé  interpretar  un  cert  tipus  de  personatge,  els                  

directors  de  càsting  sempre  t'escolliran  per  representar  el  personatge  que  et  surt              
sol.  A  mi  sempre  m'agafen  per  representar  el  típic   amigo  gracioso ,  o  el  ionqui  del                 

barri,  principalment  pel  meu  físic.  Per  exemple  l'últim  personatge  que  vaig  fer  va               
ser  un  delinqüent  que  robava  en  una  joieria  en  la  sèrie  Servir  y  proteger.  Per  tant,                  

sempre  fas  el  personatge  que  t'ofereixen,  això  sí,  si  tens  sort  i  tens  una  carrera                 

d'èxit  podràs  escollir,  però  al  principi  et  posen  una  etiqueta  i  has  de  treballar  d'allò                 
pel  que  et  truquen.  Personalment,  estic  en  un  punt  de  la  meva  carrera  que  ja  em                  

cansa  fer  aquest  tipus  de  paper.  No  és  que  em  desagradi  representar  aquesta              
classe   de   personatges,   però   m'agradaria   poder   fer-ne   d’altres.   

  

-   Quin   tipus   de   personatge   t’agradaria   representar?     
Com  ja  he  dit,  al  principi  de  la  meva  carrera  el  que  més  em  va  enganxar  va  ser  el                     

teatre,  i  sempre  tendeixo  a  pensar  en  personatges  teatrals.  Per  això,  el              
personatge  que  m’agradaria  interpretar  és  Max  Estrella  de   Luces  de  Bohemia ,             

que  és  una  de  les  meves  obres  preferides  i  em  faria  molta  il·lusió  poder  actuar                 

com   a   Max   Estrella   alguna   vegada   en   la   meva   vida.   
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-  Com  definiries  el  gènere  dels  personatges  que  has  interpretat?  Sols            
interpretar  personatges  còmics,  sentimentals,  exagerats...,  quins        
prefereixes?   
Normalment  treballo  amb  comèdies,  ja  que  és  amb  el  gènere  que  em  sento  més                
còmode,   perquè   des   de   sempre   m’he   considerat   una   persona   graciosa.   

  
-   Creus   que   és   difícil   transmetre   emocions   amb   el   teu   cos/actuació?     
Per  a  mi  molt  difícil  no  és,  ja  que  és  la  meva  feina.  Jo  diria  que  has  d'estar                    

connectat  i  no  fer-te  mal.  Una  de  les  obres  més  complicades  que  vaig  representar                
l'any  passat  va  ser  un  home  que  maltractava  la  seva  dona  i  l'acabava  matant.  I  al                  

final  et  fiques  tant  en  el  teu  personatge  que  has  de  tenir  la  capacitat  de  sortir  del                   

teu  personatge,  i  no  quedar-t'hi  enganxat.  Que  no  tingui  importància  més  enllà  de               
l'escenari.  Transmetre  emocions  per  a  mi  significa  estar  connectat  amb  la  veritat;              

o  sigui,  que  tu  estiguis  connectat  amb  les  teves  emocions  i  que  l'actuació  sembli                
verdadera,  perquè,  si  un  actor  no  es  creu  la  veritat  del  personatge,  mai  arribarà  a                 

fer  una  bona  actuació.  Has  de  sentir  allò  que  està  passant.  Per  fer  sentir  has  de                  

sentir-ho   tu.   
  

-  Utilitzes  alguna  estratègia  per  millorar  la  teva  actuació  o  fer-la  més              
efectiva?   
La  veritat  és  que  no,  m’agrada  molt  abans  de  sortir  a  l'escenari  autoanimar-me  i                

desitjar-me  el  millor,  d'aquesta  manera  em  carrego  d’energia,  ja  que  per             
transmetre  allò  que  vols  has  d’estar  molt  carregat  d’energia.  O  sigui,  per  fer  una                

bona   actuació   has   d’estar   al   cent   per   cent.   
  

-  Des  del  teu  punt  de  vista,  és  més  fàcil  transmetre  emocions  al  públic  amb                 
un   personatge   que   té   més   diàleg   o   amb   un   que   juga   més   amb   l'expressió?  
Jo  crec  que  particularment  amb  cap  aconsegueixes  una  millor  reacció  del  públic.              

És  igual,  ja  que  al  cap  i  a  la  fi  una  de  les  coses  més  importants  de  l'actuació  és                     
tenir  escolta.  És  una  de  les  coses  que  estan  més  de  moda,  i  personalment  crec                 

que  és  de  les  més  importants  que  ha  de  tenir  un  actor.  No  només  ets  actor  quan                   

parles,  sinó  que  també  quan  escoltes,  per  aquest  motiu  és  molt  important  saber               
escoltar,  o  sigui,  quan  el  meu  company  m'està  parlant  durant  una  actuació,  jo  he                
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d'estar  atent  al  que  diu  i  escoltar-lo  com  faria  el  meu  personatge;  no  pots                

desconnectar   en   cap   moment.   Per   a   mi   aquesta   és   la   clau   d'una   bona   actuació.   
  

-  Quan  veus  actuar  algun  altre  actor,  per  exemple  mentre  visualitzes  una              
pel·lícula,  analitzes  la  seva  forma  d'actuar,  o  sigui  et  fixes  en  de  quina               
manera   transmet   el   missatge   i   els   sentiments?   
Sí,  no  és  que  analitzi  la  forma  d'actuar  sinó  que  moltes  vegades  penses,  com  ho                 
ha  fet?  No  tant  la  manera  d'actuar,  ja  que  més  o  menys  tots  tenim  una  mateixa                  

manera  d'actuar  que  és  treballar  amb  la  veritat,  amb  l'escolta,  però  sí  que  hi  ha                 
actors  amb  qui  jo  al·lucino,  per  exemple,  en  Joaquin  Phoenix  és  una  màquina,  i                

quan   el   veu   actuar   penses   que   bé   que   ho   fa.   

  
-   Tens   algun   referent?   
Admiro   els   treballs   de   Joaquin   Phoenix.   

  
-   En   definitiva,   què   creus   que   ha   de   tenir   un   bon   actor?  
Veritat  i  escolta,  és  el  que  ha  de  tenir  un  bon  actor.  Després  hi  ha  una  cosa  molt                    
important  també  que  és  fer  preguntes,  ja  que  l'eina  que  té  l'actor  per  crear  un                 

personatge  és  conèixer  aquell  personatge,  per  tant  necessites  fer  preguntes  per             
crear  el  personatge  dintre  seu.  Per  exemple,  un  escultor,  per  fer  una  estàtua,  per                

realitzar  la  seva  creació,  utilitza  diverses  eines  com  ara  un  martell;  en  canvi,  un                

actor  per  fer  la  seva  obra,  que  és  la  creació  d'un  personatge,  la  seva  eina  és  la                   
pregunta.   L'actor   construeix   el   seu   personatge   a   través   de   la   pregunta.   

  
  

3.2  Entrevista  amb  Quim  Crusellas,  director  del  Festival  Nits  de            

cinema   oriental   de   Vic   i   del   Cineclub   de   Vic   
Quim  Crusellas  és  el  director  i  fundador  de  les  Nits  de  cinema  oriental  de  Vic,  com                  

és  de  suposar  és  un  expert  i  aficionat  del  cinema  oriental  en  particular,  i  del                 

cinema  en  general.  A  més,  cal  dir  que  és  el  director  del  cineclub  de  Vic.  A  part,  és                    
el  creador  de  la  productora   Moviola  i  el  responsable  del   making  of  del  Festival                

internacional  de  cinema  de  Sitges.  Finalment,  esmentar  que  l’any  2008  va  rebre  el               
Premi   Zapping   al   millor   programa   de   TV   pel   programa    El   Cinematògraf .   
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-  A  part  d'organitzar  les  nits  de  cinema  oriental  de  Vic  ets  el  director  del                 
Cineclub  de  Vic.  Teniu  algun  filtre  o  criteri  per  seleccionar  les  pel·lícules  que               
emetreu?   
L'únic  filtre  és  la  zona,  en  el  cas  del  festival,  perquè  han  de  ser  pel·lícules  del                  

sud-est  asiàtic  i  Índia.  En  els  inicis  del  certamen  també  hi  programàvem  pel·lícules               

d'Orient  Mitjà,  com  Iran,  Irak,  etc.,  però  l'oferta  era  tan  gran  i  dispersa  que  temíem                 
no  ser  prou  justos  en  oferir  una  panoràmica  de  tot  aquest  cinema  i  territoris.  Pel                 

que  fa  al  Cineclub  Vic,  la  programació  és  100%  lliure  i  oberta,  no  hi  ha  ni  un  sol                    
filtre:  superproduccions,  cine  independent,  comercial  o  autoral...  Les  úniques           

limitacions  són  les  de  la  pròpia  indústria:  preus  de  lloguer  que  no  ens  podem                

permetre  o  pel·lícules  que  primer  han  de  fer  els  circuits  comercials  o  que  no  tenen                 
distribució   al   nostre   país.   

  
-  Després  de  visualitzar  tantes  pel·lícules  produïdes  a  Àsia,  què  creus  que              
defineix   les   seves   produccions?   I   les   espanyoles?   
El  cinema  asiàtic  és  com  el  continent,  molt  divers.  Però  sí  que  hi  ha  una                 
característica  comuna:  la  seva  honestedat  i  autenticitat.  És  un  cinema  que  no              

coneix  el  fre  de  mà  i  és  capaç  d'oferir-te  una  escena  romàntica  i  molt  ensucrada                 
just  abans  d'un  esclat  de  violència  radical.  No  hi  ha  un  terme  mig,  no  coneixen  el                  

bonisme  hollywoodià.  El  cinema  espanyol  té  molts  registres  i  està  molt  marcat  per               

les  èpoques  socials  i  polítiques  que  ha  viscut  el  país.  Això  passa  amb  totes  les                 
cinematografies,  però  potser  aquí  succeeix  més.  De  tota  manera  és  positiu  que              

s'hagi  tret  la  pàtina  de  cinema  "cutre"  i  actualment  el  cinema  espanyol  produeixi               
un   cinema   de   primera   divisió,   sobretot   a   nivell   narratiu   i   tècnic.   

  
-  Des  del  teu  punt  de  vista  quines  pel·lícules  creus  que  són  més  masclistes:                
les   espanyoles   o   les   asiàtiques?   
Malauradament  hi  ha  cinema  masclista  arreu.  I  si  mirem  enrere,  aquest  masclisme              
és  majoritari  en  moltes  produccions,  i  és  evident  que  hi  ha  un  context  històric  i                 

social,  però  no  es  pot  ignorar  aquesta  petjada.  Però  a  la  pregunta  de  quines                

pel·lícules  són  més  masclistes,  si  les  espanyoles  o  les  asiàtiques,  et  diria  que  les                
nordamericanes.   
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Als  últims  anys,  a  Àsia  s'han  realitzat  moltes  campanyes  per  visualitzar  i              
denunciar  l'assetjament  i  les  injustícies  que  pateixen  les  dones  i  aquestes             

campanyes  s'han  vist  reflectides  en  moltes  de  les  seves  produccions,  sobretot  a              
l'Índia.   

  

-  Durant  el  franquisme  es  van  aplicar  nombroses  mesures  contra  la  cultura,              
creus  que  aquest  període  on  el  cinema  va  ser  censurat  va  influir  en  les                
pel·lícules   rodades   després   del   franquisme?   
És  una  excel·lent  pregunta.  Durant  el  franquisme,  directors  com  Berlanga  o             

Buñuel  driblaven  la  censura  utilitzant  rerafons  i  metàfores  crítics  amb  la  dictadura              

que  s'escapaven  dels  censors,  perquè  eren  més  curts  que  les  mànigues  d'uns              
sostenidors.  I  sí,  sortir  d'una  època  mancada  de  llibertats  origina  una  explosió              

d'anhel   de   llibertat,   de   creativitat   i   excessos   molt   necessària.   
  

-  Al  llarg  d'una  pel·lícula  apareixen  una  gran  quantitat  de  tècniques  per              
fer-nos  emocionar  com  ara  la  música,  els  moviments  de  càmera,  el  color...              
quin   creus   que   és   el   més   eficaç?   
El  més  eficaç  és  la  mirada  del  director.  Molts  dels  recursos  emprats  en  una                
pel·lícula  són  això,  recursos,  o  sigui,  eines  per  ajudar  a  explicar  o  per  ajudar  a                 

obtenir  els  objectius  que  persegueix  el  film.  Si  un  apartat  destaca  excessivament              

per  sobre  d'un  altre,  és  que  alguna  cosa  falla.  Però  dels  elements  que  cites,  la                 
música   és   un   dels   més   fàcilment   efectius.   

  
  

-  Què  és  el  que  més  valores  d'una  pel·lícula?  Quin  aspecte  penses  que  fa                
destacar   una   pel·lícula   des   del   teu   punt   de   vista?   
Personalment,  la  posada  en  escena.  De  nou,  la  mirada  del  director.  Si  tots  els                

elements  s'uneixen  per  fer  una  gran  pel·lícula,  l'artesà  i  artista  que  ha  cuinat  tots                
aquests  ingredients  per  aconseguir-ho  és  qui  té  el  mèrit.  Tots  els  departaments              

són  essencials,  però  partir  d'un  bon  guió  i  una  bona  producció  faciliten  molt  la                

feina   al   director.   
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-  Hi  ha  alguna  pel·lícula  que  realment  t'hagi  fet  pensar  en  ella  durant  un                
temps?   
Moltes,  moltíssimes.  Per  dir-ne  una,   Una  història  xinesa  de  fantasmes  de  Chiu              

Siu-tung.  És  un  clàssic  del  cinema  cantonès,  de  1987,  i  conté  tot  allò  que                
m'agrada  del  cinema:  fantasia,  capacitat  de  fabular,  atreviment,  barreja  de           

gèneres,  originalitat,  coneixement  del  llenguatge  cinematogràfic,  bellesa  estètica,          

recursos   tècnics   artesans...   
  

-  Des  que  vas  començar  a  interessar-te  pel  món  del  cinema  fins  ara  has                
notat   algun   canvi   general   en   la   manera   de   fer   les   pel·lícules?   
Sí,  uns  quants.  Sobretot  la  digitalització,  i  no  només  formal.  Els  rodatges  tenen  un                

punt  d'abstracció  amb  l'ús  excessiu  dels  escenaris  virtuals  i  després,  a  la              
postproducció,  "s'arreglen"  molts  dels  defectes  generats  al  rodatge.  Abans,  un            

rodatge  era  sagrat  i  s'evitava  la  utilització  excessiva  de  la  tecnologia  posterior...              
Això   es   nota   a   les   pel·lícules   quan   les   veus.   

  

-  En  definitiva,  penses  que  el  cinema  té  una  gran  afectació  en  el  nostre  dia  a                  
dia   o   no?   
Definitivament.  El  cinema  és  la  nostra  vida.  Algú  es  pot  imaginar  un  confinament               
sense  l'oferta  de  les  plataformes  d'entreteniment,  amb  milers  de  pel·lícules  i             

sèries?  Ara  mateix,  de  fet,  sembla  que  vivim  en  una  pel·lícula  de  ciència-ficció               

distòpica.   
  

3.3   Entrevista   amb   Enric   Rufas,   guionista     
L’Enric  Rufas  és  guionista  de  cinema  i  televisió,  a  més  de  dramaturg  amb  cinc                

obres  publicades.  El  primer  premi  el  va  obtenir  amb  l’obra  de  teatre   L’univers               

perdut .  Com  a  guionista  de  cinema,  ha  treballat  al  costat  de  Jaime  Rosales,               

coescrivint  els  guions  de   Las  horas  del  día  (guió  que  va  ser  nominat  als  Premis                 
Goya  del  2004),   La  soledad,  Hermosa  juventud,  Sueño  y  silencio ,  a  més  del  guió                

de   La  herida ,  dirigida  per  Fernando  Franco,  entre  d’altres  treballs.  També  es              

dedica  a  la  docència  cinematogràfica  i  a  l'assessorament  en  l’escriptura  de             
guions.       
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-  Inicialment  només  et  dedicaves  a  escriure  obres  de  teatre.  Com  és  que  vas                
decidir  començar  a  escriure  guions  per  a  pel·lícules?  Quina  va  ser  la  teva               
motivació   per   entrar   en   el   món   del   cinema?   
Vaig  començar  estudiant  cinema,  però  quan  vaig  acabar,  vaig  veure  que  era  molt               
complicat,  i  vaig  valorar  la  possibilitat  de  fer  teatre.  Em  vaig  tancar  una  setmana  a                 

casa  i  vaig  escriure  una  obra  de  teatre,  i  això  em  va  fer  donar  compte  que  podia                   

dedicar-m’hi.  A  partir  d'aquest  moment  em  vaig  formar  en  teatre,  i  la  veritat  és  que                 
em  va  enganxar  molt.  Vaig  començar  a  escriure  més  obres  de  teatre,  a  guanyar                

premis,  a  publicar,  estrenar...  Tot  va  canviar  quan  vaig  conèixer  en  Jaime  Rosales,               
que  és  director  de  cinema,  ja  que  em  va  proposar  fer  un  curtmetratge  amb  ell.                 

Vam  escriure  el  curtmetratge,  però  mai  s'ha  arribat  a  gravar.  Al  final  ell  se'n  va                 

anar  a  Cuba  a  estudiar  cinema  a  San  Antonio  de  los  Baños,  i  jo  vaig  seguir  la                   
meva  carrera  com  a  guionista  de  teatre.  Però,  quan  en  Jaime  va  tornar  de  Cuba                 

em  va  proposar  realitzar  un  llargmetratge  amb  ell,  i  vaig  acceptar  la  seva               
proposta.  A  partir  d'aquest  moment  el  cinema  em  va  començar  a  agradar.  En  part,                

va   ser   ell   qui   em   va   fer   entrar   en   aquest   món   tan   especial.   

  
-  Pel  que  he  llegit,  la  primera  pel·lícula  per  a  la  qual  vas  escriure  el  guió  va                   
ser   Las  horas  del  día  i  el  més  recent  que  has  fet  és  el  de  El  sonido  de  las                      
cosas .  Durant  aquest  període  relativament  curt  has  notat  algun  canvi,  sigui             
tècnic,   i/o   ètic   en   l’escriptura   del   guió?   
Ètic  no,  perquè  crec  que  l'ètica  ja  ha  estat  assumida  des  de  fa  molts  anys,  per  tant                   
segueix  sent  la  mateixa.  En  canvi  la  tècnica  crec  que  sí,  ja  que  vas  agafant                 

confiança  i  experiència  a  mesura  que  escrius  més  guions.  Per  exemple,  al  principi               
d'escriure  guions  gairebé  em  feia  vergonya  que  la  gent  els  llegís,  en  canvi  ara                

escric  més  de  pressa,  més  organitzat  i  evidentment  ara  no  em  fa  por  escriure;                

això   sí,   la   por   a   la   pàgina   en   blanc   encara   la   tinc.   
  

-   Què   creus   que   distingeix   els   teus   guions   dels   altres?   
No  sabria  ben  bé  com  definir-los,  el  que  sí  que  és  veritat  és  que  em  considero  un                   

obsessiu   dels   personatges,   jo   busco   molt   la   veritat   dels   personatges.   
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-  Personalment,  quin  element  tècnic,  com  ara  la  música,  el  color,  els  plans,               
angles,  etc.  creus  que  pot  influir  més  en  una  pel·lícula,  ja  sigui  com  a  eina                 
per   ambientar,   per   captar   l'atenció   dels   espectadors...?   
Jo  crec  que  són  tots  els  elements,  o  sigui,  a  l'hora  de  crear  una  atmosfera  tot                  
ajuda.  Això  sí,  el  que  pots  potenciar  més  és  la  imatge,  ja  que  t'has  d'imaginar  el                  

concepte  visual  que  vols  plasmar  en  la  pel·lícula.  Abans  d’escriure  el  guió  has  de                

tenir  visualitzat  com  serà  el  ritme,  els  plans  i  quines  emocions  voldràs  transmetre.               
Per  aquest  motiu  crec  que  tots  els  elements  són  importants,  no  crec  que  n'hi  hagi                 

cap  que  tingui  més  importància.  Si  tots  fan  bé  la  seva  funció,  el  resultat  serà  bo.                  
Això  sí,  personalment  un  element  que  no  necessito  per  transmetre  emocions  és  la               

música,  no  és  que  hi  estigui  en  contra,  però  per  a  mi  no  és  un  element  essencial                  

en  les  meves  pel·lícules.  Des  del  meu  punt  de  vista  penso  que  les  emocions  es                 
perceben  sense  que  cap  element  m'ho  indiqui.  Per  exemple,  no  m'agrada  que  em               

diguin  quan  he  d'estar  espantat  o  quan  he  de  riure.  Emfatitzar  i  donar  pistes  al                 
públic  de  què  passarà  no  m'agrada.  Per  aquest  motiu,  crec  que  els  silencis  són                

molt  importants,  per  exemple  posem  el  cas  que  una  persona  li  pregunta  a  una                

altra  si  l'estima,  qualsevol  resposta  seria  correcte,  però  si  en  lloc  de  escoltar  una                
resposta,  la  resposta  és  el  silenci,  la  conversa  guanya  molt  emocionalment.  Per  a               

mi  el  silenci  diu  molt  més  que  qualsevol  paraula.  Llavors  és  treballar  aquests               
elements  perquè  realment  vegin  els  espectadors  que  allà  està  passant  alguna             

cosa   i   tinguin   ganes   d'investigar   i   entrar   en   la   història   de   la   pel·lícula.   

  
-  Des  del  teu  punt  de  vista,  què  dóna  més  informació  a  l’espectador:  els                
diàlegs   o   les   imatges?     
Jo  crec  que  quan  la  imatge  no  arriba  és  quan  entra  en  joc  el  diàleg.  El  guió  ha  de                     

fer  allò  que  la  imatge  per  si  sola  no  pot.  S'ha  de  donar  el  màxim  de  protagonisme                   

a  la  imatge,  però  normalment  cal  que  estigui  acompanyada  per  un  diàleg.  La               
imatge  és  principal  en  el  cinema,  i  s'ha  d'intentar  no  saturar  una  pel·lícula  amb                

diàlegs,  ja  que  moltes  vegades  els  guionistes  tendim  a  posar-ne  masses.  Per              
aquest  motiu,  després  d'escriure  un  guió  me'l  rellegeixo  tot,  i  molts  cops  elimino               

un  diàleg  i  el  substitueixo  per  un  gest  perquè  molts  cops  la  imatge  pot  ser                 

substituida   per   la   paraula.   
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-  Actualment  la  revolució  feminista  s’està  estenent  arreu  del  món,  a  l'hora  de               
fer  un  guió  es  té  en  compte  de  quina  manera  interactuen  les  dones  que                
apareixen  en  la  pel·lícula?  Si  no  és  així,  creus  que  s’hauria  de  millorar               
aquest   aspecte?   
Cada  vegada  més,  jo  crec  que  abans  potser  no  passava  tant.  Anteriorment  el               

cinema  tenia  una  visió  més  masculina  de  la  realitat.  En  el  meus  guions  crec  que  la                  

part  femenina  sempre  ha  estat  molt  present  perquè  he  viscut  envoltat  de  dones,               
concretament  d'una  mare  i  dues  germanes.  Per  exemple,  no  puc  mirar  la  meva               

pel·lícula   La  soledad   perquè  em  poso  a  plorar,  ja  que  el  principal  personatge  el                
vaig  crear  a  partir  del  patiment  que  jo  sentia  per  la  meva  germana  que  estava                 

patint   un   càncer   en   aquell   moment.   

  
-  Per  acabar,  ets  partidari  de  la  frase  que  va  dir  Alfred  Hitchcock:   “ Creation                
is   based   on   an   exact   science   of   audience    reaction”?   
Sí  que  hi  ha  mecanismes  per  aconseguir  una  certa  reacció,  però  no  crec  que  sigui                 

tan  matemàtic  si  no  seria  molt  fàcil.  Si  ja  saps  com  fer-ho,  simplement  ho  fas  i  ja                   

està.  Si  fos  tan  fàcil,  ningú  es  passaria  tantes  hores  pensant  com  crear,  com  fer                 
créixer  un  personatge,  com  fer  una  història.  No  crec  que  sigui  tan  matemàtic,  sinó                

totes  les  produccions  que  es  fessin  serien  un  èxit.  No  saps  mai  què  et  farà                 
triomfar  o  fracasar.  Això  sí,  totes  les  pel·lícules  estan  fetes  amb  la  intenció  de                

transmetre  alguna  cosa  al  públic.  En  el  meu  cas,  el  que  vull  és  que  el  públic,  en                   

lloc  de  tenir  una  reacció  concreta,  pugui  pensar  i  reflexionar  i  que  tregui  les  seves                 
conclusions   de   la   pel·lícula,   durant   i   després   de   la   pel·lícula.   
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4.EXEMPLES   DELS   TRÀILERS   EN   FOTOGRAMES     
4.1   Canvi   de   color   de   fons   en   cada   tràiler   

             Tràiler   1   -   tons   blaus                                      Tràiler   2   -   color   sèpia   

  
  

  

  
  

  
  

             Tràiler   3   -   tons   verds                                      Tràiler   4   -   colors   vius   

  

4.2   Evolució   del   color   de   fons   

  

  

Inici   del   tràiler   1   -   tons   menys   blavosos   

i   foscos   
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Inici   del   tràiler   3   -   poca   abundància     

del      color   verd     
  

4.3   Evolució   del   color   del   vestuari   
  

Colors   complementaris   blau   -   groc                  Colors   complementaris   verd   -   vermell   

  

  

  

  

  

  
                   Color   negre   
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                    Colors   vius     

  

4.4   Canvis   d'expressió   
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6.   FONT   DE   LES   IMATGES   DE   LA   PORTADA   
Groundhog   Day:    http://antonioerena.blogspot.com/2017/07/fotogramas_29.html   

  
Psycho: https://www.elcorreo.com/butaca/cine/lecciones-cine/psicosis-censura-201 

90311161110-ntrc.html   

  
Home   alone:   

https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g34680454/solo-en-casa-curiosidades-rep 
arto/   

  

Padre   no   hay   más   que   uno:   

https://www.clubinfluencers.com/santiago-segura-una-vida-cine/   

  
Wonder:   

https://tuul.tv/es/cine-television/increibles-detalles-hacen-extraordinario-una-pelicul 

a-todos-deberiamos-ver   
  

Merí:     https://saposyprincesas.elmundo.es/cine-ninos/series/ensenanzas-merli/   
  

Harry   Potter   and   the   Philosopher's   Stone:   

https://www.antena3.com/se-estrena/harry-potter/nostalgia-hogwarts/tienes-libro-h 
arry-potter-piedra-filosofal-casa-igual-eres-rico-sabes_201611075820a7b00cf2496 

2cc1ae634.html   
  

Ratatouille:     https://www.latercera.com/mouse/ratatouille-teoria-ego-falsa/   

  
Space   jam: https://www.filmaffinity.com/es/movieimage.php?imageId=999565393  

  
Alice   in   Wonderland:   

http://memoriadebolboreta.blogspot.com/2010/05/alicia-en-el-pais-de-las-maravilla 

s.html   
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Le   Dîner   de   cons:   

http://www.enclavedecine.com/2014/08/fotogramas-la-cena-de-los-idiotas-1998-de 
-francis-veber.html   

  
Nuovo   Cinema   Paradiso:   

https://www.panoramaaudiovisual.com/it/2020/06/22/cine-yelmo-reabre-salas-cine 

ma-paradiso/   
  

Amélie:     

https://densidadneutra.wordpress.com/2012/11/14/me-gusta-descubrir-los-detalles 

-que-nadie-mas-ve-en-cambio-odio-las-viejas-peliculas-cuando-el-que-conduce-n 

unca-mira-a-la-carretera-amelie/   
  

Inception:   

https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a22713439/origen-final-michael-caine/   
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7. GUIONS
7.1 Llistat dels diàlegs
Thriller

1 - (G): Treball llegendes, alguna idea?

6 - (N): No trobo cap que sigui original...

9 - (N): Espera vine, aquesta té bona pinta. És de l'època medieval, i

parla d’uns boscos encantats d’aquí a la comarca.

11 - (G): Els habitants propers d’un bosc encantat

12 van dibuixar aquest símbol en l’entrada del bosc per advertir a tothom

del perill que tenia el bosc. Que bé, ja tenim treball.

- (N): Sí, sí...

14 - (L): Hola?? Hi ha algú???

17 - (N): Hi ha una cosa que no em quadra, si és una llegenda

18 - (N): Perquè he trobat que durant l’últim any han desaparegut 6

persones en algun d’aquests boscos.

- (G): No em diguis que creus en la llegenda?!

27 - (N): M’ha arribat aquest paquet…, mira què hi ha dintre.

29 - (N): Són fotos de totes les persones desaparegudes recentment en

el bosc.

30 - (N): I mira,  també n'hi ha  de  casa meva…

31 - (G): Hem de descobrir qui hi ha darrere de tot això.
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Documental

3 - (N): Hi havia una vegada, en els boscos de Savassona,

4 una bruixa, una bruixa malvada que tothom la temia.

5 - (N): La temien pels seus encanteris, per les seves pocions i pel seu

mal caràcter.

- (G):  Bé, aquesta llegenda

6 és la que ens han explicat des de ben petits, però us puc confirmar

que és falsa.

9 - (N): Sí que és cert en els boscos que hi havia grups de dones, que

eren grans coneixedores  de les propietats de les plantes.

12 - (N): Però en lloc de ser reconegudes i valorades pels seus

coneixements, eren l’excusa de tots els problemes que passaven al

poble, fins i tot  moltes van fer sacrificades.

13 - (G): La llegenda de les bruixes de Savassona diu que un dia una

noia va anar a buscar al bosc diverses plantes medicinals, de camí

cap a casa es va trobar amb un símbol molt estrany en una roca que

mai havia vist,

14 immediatament va notar un mal de cap terrible

15 i va caure en un son profund.

17 - (N): Al cap d’uns quants dies la noia es va despertar, encara es

trobava malament i no sabia on era, van notar un dolor molt estrany

al canell.

18 - (N): Es va arremangar, per veure s’hi tenia alguna ferida però es va

trobar
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19 amb el símbol  que hi havia a la roca.

- (G): Diu així la llegenda com va néixer la primera bruixa de

Savassona, la bruixa Adalena.

22 - (G):  Seguidament la llegenda ens porta fins al Mas Feliuet,

23 on es diu que és on va viure la Bruixa Adalena, i on acollia altres

dones que s'havien perdut pel misteriós bosc.

25 - (G): Les proves afirmen que temps endarrere algú havia viscut

26 en els boscos de Savassona, qui era? Aquesta és la resposta que

estem buscant.

- (N):  Després de diverses excavacions

27 hem trobat restes de ceràmica, metalls, i algun objecte com ara algun

plat.

28 - (N): I el més valuós, que és aquesta pala per rentar roba que és el

que està més ben conservat.

30 - (G): El que sí que podem afirmar és que hi havia un grup de

dones, que feien remeis amb  herbes del bosc.

31 - (G):  Eren felices, i vivien  del menjar que els hi donava el bosc.

32 - (N): Però el problema el vam tenir un dia fent excavacions, quan

vam trobar una pedra escrita amb un conjur mortal.

33 - (N): Tenim la teoria que eren encàrrecs de la gent del poble

34 per poder enverinar els seus enemics.

35 Però, poder va ser una trampa,

36 una trampa
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37 per culpar-les de bruixeria, i acusar-les

38 de matar a persones innocents amb els seus conjurs.

Aventures

1 - (G):  Viatge 2021, Alguna idea d’on anar aquest any?

6 - (N): Cap idea, mentre no fem com la meva germana m’és igual.

9 - (G): És veritat, com li va l’expedició?

- (N): No ens diu gaires coses perquè moltes vegades no té

cobertura, però bé, vine que t'ensenyaré el tresor que està buscant

aquesta vegada.

10 - (L): Ja he arribat, ja he arribat!

11 - (N): Va en recerca dels boscos encantats, on diu la llegenda

12 que les bruixes amagaven els seus tresors més valuosos, per això

encantaven el bosc i d’aquesta manera ningú s'atrevia a robar el

tresor. Per marcar el seu territori simbolitzaven els boscos amb

aquest símbol, per intimidar qualsevol que volgués entrar-hi.

- (G): Val, jo tampoc vull unes vacances com aquestes.

17 - (N): Però ara pensava, ja hauria d’haver tornat fa una setmana.

18 - (G): Segur que ha allargat la ruta, ja sabem com és la teva

germana..

+ (N): Sí, sí, tens raó.

27 -  (N): Em preocupa la meva germana,... mira això.

28 - (N): Sempre que la meva germana marxa d’expedició deixa
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preparada una caixa

29 amb informació de la ruta, fotografies, la ubicació per si li passa

alguna cosa i l’hem d’anar a buscar. No ens ha avisat, però fa tres

setmanes que hauria d’haver tornat.

30 - (G): No m'esperava unes vacances com aquestes, però compte

amb mi si hem d’anar a buscar la teva germana.

31 - (N): De veritat moltes gràcies.

40 - (G): Això no porta enlloc.

Comèdia

1 - (G): Treball d’història, alguna proposta?

6 - (N): No trobo cap descobriment que sigui original...

9 - (N): Espera vine, aquest té bona pinta.

10 - (L): Ja he arribat, ja he arribat!

11 - (N): És la història dels descobriments d’una exploradora d’aquí la

comarca. Va ser ella

12 qui va trobar després de dos anys d’expedició els boscos perduts,

que antigament es creia que estaven encantats. Per això els

simbolitzaven d’aquesta manera per advertir-ne a tothom.

-  (G): Uau sembla genial !

17 - (N): Tinc una idea genial!!!

18 - (N): Que et semblaria si seguíssim els passos de la millor

exploradora de la història?

- (G): Suposo que entenc el mateix que tu.
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- (G i N): Serem exploradores!!!

27 -  (N): Mira!

29 - (N): M’ha arribat ara mateix, ha valgut la pena gastar els nostres

estalvis

30 - (N): en un detector de metalls per poder trobar tresors com

l’exploradora.

31 - (G): La millor compra de la meva vida! Saps com funciona?

40 - (G): Nova missió, aconseguir suficients diners per pagar la multa.

7.3 Llistat del material
VESTUARI
Aventures:
L
- Samarreta fluorescent
- Pantalons trekking
- Mitjons blaus
- Sabates muntanya
- Rellotge digital
- Motxilla
- Cantimplora blava
- Jaqueta cintura
- Pals caminar
- Mapa

N i G
- Samarreta blava
- Samarreta negra
- Samarreta verda o vermella
- Ordinador, llibre, estoig…
- Caixa
- Mapa, llibreta
- Pala

Documental:
L
- Faldilla caramelles
- Camisa blanca
- Ponxo
- Cistell
- Llor, flors…
- Mocador cap
- Sabates espar
- Bol ceràmica, aigua

N i G
- Samarreta blava
- Samarreta negra
- Samarreta verda o vermella
- Bata blanca
- Ordinador, llibre, estoig…
- Caixa
- Fotografies, pala roba, pedres, lupa
- Pala
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Thriller
L
- Victòries
- Texans curts
- Samarreta verda
- Ronyonera

N i G
- Samarreta blava
- Samarreta negra
- Samarreta verda o vermella
- Ordinador, llibre, estoig…
- Caixa
- Fotografies
- Pala

Comèdia
L
- Camisa de quadres

- Pantalons amples
- Mocadors pel coll
- Sabates trekking altes
- Prismàtic
- Mitjons roses
- Barret marró
- Motxilla colònies

corda
cantimplora vermella
sac de dormir
rollo paper de vàter

N i G
- Samarreta blava
- Samarreta negra
- Samarreta verda o vermella
- Ordinador, llibre, estoig…
- Caixa
- Detector de metalls
- Pala

MATERIAL TÈCNIC
- Càmera vídeo
- Càmera fotos
- Gravadora
- Trípode petit
- Trípode gran
- Auriculars
- Claqueta
- Tornavís
- Allarguis
- Focus
- Tarjeta SD

ALTRES
- Guix
- Material escolar (llapis, llibreta…)
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7.3 Guions tècnics
Thriller

pla

tipus
de
pla angle moviment so localització personatge acció objectes/observacions

diàlegs música
so
ambient

1 PD normal - sí sí taula G escriure en l'ordinador

2 - - - sí - - - -

3 PD normal - - sí

sí

(passes) L córrer

4 PG normal - - sí

sí

(passes) camí 1 L córrer

5 PG normal zoom in - sí - pla del dau L córrer i aturar-se

6 PC normal - sí sí taula G i N escriure a l'ordinador samarreta blava

7 PM normal zoom in - sí - pla del dau L mirar el mòbil i l'entorn

8 GPG normal zoom in - sí - pla del dau - -
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9 PC normal - sí sí taula G i N

G s'acosta a l'ordinador

de la N samarreta blava

10 PM normal zoom in - sí - pla del dau L

endreçar el mòbil i

mirar l'entorn

11 PG normal zoom in sí sí - pla del dau L córrer cap al bosc

12 PC

picat

(darrera)

zoom in

(símbol) sí sí taula G i N mirar l'ordinador samarreta blava

13 PG normal zoom out - sí

sí

(passes) símbol L

caminar i aturar-se per

mirar el símbol

14 PM normal - sí sí sí (soroll) símbol L

observar el símbol i

sentir un soroll

15 PG normal - - sí

sí

(caiguda) símbol L desmaiar-se

16 - - - - sí - - - -

17 PM normal - sí sí taula N

mirar l'ordinador i

després la G samarreta blava

18 PC normal - sí sí taula G i N mirar-se l'una a l'altra samarreta blava

19 PP normal - sí sí pla roca forat L obrir els ulls
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20 PG normal - sí sí pla roca forat L

aixecar-se mirar entorn

i al final el braç

21 PD normal - - sí - pla roca forat L

mirar-se el símbol del

canell símbol al canell

22 - - - - sí - - -

23 PG contrapicat - - sí - escales L pujar escales

24 PG normal - - sí - església L obrir la porta

25 - - - - sí - - -

27 PC normal - sí sí habitació G i N

la N li dona la caixa a la

G

caixa amb fotos / verd -

vermell

28 PM normal - - sí habitació G obra la caixa

caixa amb fotos / verd -

vermell

29 PM normal

tràveling

circular sí sí - pla roca forat L mirar l'entorn

30 PC picat - sí sí habitació G i N

agafar i mirar les

fotografies de la caixa

caixa amb fotos / verd -

vermell

31 PC normal - sí sí habitació G i N mirar-se l'una a l'altre

caixa amb fotos / verd -

vermell
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32 - - - - sí - - - -

33 PG normal - - sí - pas roca L córrer

34 PG normal

panoràmica

E-D + zoom

in - sí - devesa G i N córrer

samarreta negra / símbol
arbre

35 PG normal - - sí - muntanya L caminar i aturar-se

36 PG normal

tràveling a

mà sí pla roca forat L córrer

37 PC normal - sí - devesa G i N excavar pala

38 PO nadir - - sí - forat S excavar pala

39 - - - - sí - - -

40 PD zenital - - sí - S

posar el ganivet sobre

la taula foto N i G, devesa + altres

41 - - - - sí - - -
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Documental

pla
tipus de
pla angle moviment so localització personatge acció objectes/observacions

diàlegs música
veu
en off

1 PD normal - - sí - taula G escriure en l'ordinador

2 - - - - sí - - - -

3 PD normal - - sí sí L caminar cistell amb flors

4 PG normal - - sí sí camí 1 L caminar cistell amb flors

5 PG normal zoom in - sí sí pla del dau L

caminar, aturar-se i

agafar una planta cistell amb flors

6 PC normal - sí sí taula G i N mirar a la càmera samarreta blava

7 PM normal zoom in - sí - pla del dau L

agafar una de les

plantes del cistell cistell amb flors

8 GPG normal zoom in - sí - pla del dau - -

9 PC normal - sí sí - taula G i N mirar a la càmera samarreta blava

10 PM normal zoom in - sí - pla del dau L

mirar la planta i

endreçar-la al cistell cistell amb flors
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11 PG normal zoom in - sí - pla del dau L caminar cap al bosc cistell amb flors

12 PC

picat

(darrera)

zoom in

(símbol) - sí sí taula G i N mirar l'ordinador samarreta blava

13 PG normal zoom out - sí sí símbol L

caminar, aturar-se,

deixar el cistell i mirar el

símbol

14 PM normal - - sí sí símbol L

observar el símbol i

sentir un soroll

15 PG normal - - sí sí símbol L desmaiar-se

16 - - - - sí - - - -

17 PC normal - sí sí sí taula G i N mirar a la càmera samarreta blava

18 PP normal - - sí sí pla roca forat L obrir els ulls

19 PG normal - - sí sí pla roca forat L

aixecar-se mirar entorn i

al final el braç cistell al terra

20 PD normal - - sí - pla roca forat L

mirar-se el símbol del

canell símbol al canell

21 - - - - sí - - -
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22 PG contrapicat - - sí sí escales L pujar escales

23 PG normal - - sí sí església L obrir la porta

24 - - - - sí - - -

25 PC normal - - sí sí habitació G i N

la N li dona la caixa a la

G

caixa amb pedres, pala,

fotos / verd -vermell, bata

26 PM normal - - sí sí habitació G

obra la caixa i agafa la

lupa i una pedra

caixa amb pedres, pala,

fotos / verd -vermell, bata

27 PC picat - - sí sí habitació G i N

mirar les fotografies i

pedres de la caixa

caixa amb pedres, pala,

fotos / verd -vermell, bata

28 PC normal - sí sí - habitació G i N

mirar a la càmera amb

la pala a la mà (N)

caixa amb pedres, pala,

fotos / verd -vermell, bata

29 - - - - sí - - - -

30 PG normal - - sí sí pas roca L caminar

31 PM normal

tràveling

circular - sí sí pla roca forat L mirar l'entorn

32 PG normal

panoràmica

E-D +

zoom in - sí sí devesa G i N caminar llibreta / samarreta negra

45



Una vida de cine

33 PG normal - - sí sí muntanya L caminar i aturar-se

34 PG normal

tràveling a

mà sí sí pla roca forat L

caminar tocant les

plantes

35 PC normal - sí sí devesa G i N excavar pala

36 PO nadir - - sí sí forat S excavar pala

37 - - - - sí sí - -

38 PD zenital - - sí sí L remenar la poció poció

39 - - - - sí - - -
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Aventures

pla
tipus
de pla angle moviment so localització personatge acció objectes/observacions

diàlegs música
so
ambient

1 PD normal - sí sí taula G escriure en l'ordinador samarreta blava

2 - - - sí - - - -

3 PD normal - - sí

sí

(passes) L caminar

4 PG normal - - sí

sí

(passes) camí 1 L caminar

5 PG normal zoom in - sí - pla del dau L

caminar, aturar-se i

desplegar el mapa mapa

6 PC normal - sí sí taula G i N

escriure en l'ordinador i

parlar samarreta blava

7 PM normal zoom in - sí - pla del dau L mirar el mapa i l'entorn mapa

8 GPG normal zoom in - sí - pla del dau - -
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9 PC normal - sí sí taula G i N

G s'acosta a l'ordinador

de la N samarreta blava

10 PM normal zoom in - sí - pla del dau L

es treu la gorra i mira

l'entorn gorra

11 PG normal zoom in sí sí - pla del dau L camina cap el bosc

12 PC

picat

(darrera)

zoom in

(símbol) sí sí - taula G i N mirar l'ordinador samarreta blava

13 PG normal zoom out - sí

sí

(passes) símbol L

caminar, deixar la

motxilla al terra, agafar

un full i un llapis i

aturar-se per mirar el

símbol paper i llapis

14 PM normal - - sí sí (soroll) símbol L

observar el símbol

mentres el dibuixa,

sentir un soroll paper i llapis

15 PG normal - - sí

sí

(caiguda) símbol L desmaiar-se

16 - - - - sí - - - -
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17 PM normal - sí sí taula N

mirar l'ordinador i

després la G samarreta blava

18 PC normal - sí sí taula G i N mirar-se l'una a l'altra samarreta blava

19 PP normal - sí sí

pla roca

forat L obrir els ulls

20 PG normal - sí sí

pla roca

forat L

aixecar-se mirar entorn

i al final el braç motxilla al costat de la roca

21 PD normal - - sí -

pla roca

forat L

mirar-se el símbol del

canell símbol al canell

22 - - - - sí - - -

23 PG contrapicat - - sí - escales L pujar escales

24 PG normal - - sí - església L analitzar la porta

25 - - - - sí - - -

27 PC normal - sí sí habitació G i N

la N li dona la caixa a la

G

caixa amb mapa, corda,

fotos / verd - vermell

28 PM normal - sí sí habitació G

obra la caixa i en treu

una llibreta

caixa amb mapa, corda,

fotos / verd - vermell
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29 PM normal

tràveling

circular sí sí -

pla roca

forat L mirar l'entorn

30 PC picat - sí sí habitació G i N mirar el mapa

caixa amb mapa, corda,

fotos / verd - vermell

31 PC normal - sí sí habitació G i N mirar-se l'una a l'altre

caixa amb mapa, corda,

fotos / verd - vermell

32 - - - - sí - - - -

33 PG normal - - sí - pas roca L caminar

34 PG normal

panoràmica

E-D + zoom

in - sí - devesa G i N

caminar mentre miren

el mapa

mapa / samarreta negra /

símbol arbre

35 PG normal - - sí - muntanya L

caminar, aturar-se i

beure de la cantimplora

36 PG normal

tràveling a

mà sí

pla roca

forat L caminar

37 PC normal - sí - devesa G i N excavar pala

38 PO nadir - - sí - forat S excavar pala

39 - - - - sí - - -
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40 PD zenital - sí sí - devesa G i N mirar el mapa mapa

41 - - - - sí - - -

Comèdia

pla
tipus
de pla angle moviment so localització personatge acció objectes/observacions

diàlegs música
so
ambient

1 PD normal - sí sí taula G escriure en l'ordinador

2 - - - sí - - - -

3 PD normal - - sí

sí

(passes) L caminar mocador al coll

4 PG normal - - sí

sí

(passes

+ xiulet) camí 1 L caminar mocador al coll

5 PG normal zoom in - sí - pla del dau L caminar i aturar-se mocador al coll

6 PC normal - sí sí taula G i N

escriure en l'ordinador

i parlar samarreta blava
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7 PM normal zoom in - sí

sí

(cridar) pla del dau L

treur-es el barret,

saltar i cridar mocador al coll

8 GPG normal zoom in - sí sí pla del dau - -

9 PC normal - sí sí taula G i N

G s'acosta a

l'ordinador de la N samarreta blava

10 PM normal zoom in sí sí - pla del dau L ballar mocador al coll

11 PG normal zoom in sí sí - pla del dau L

córrer cap al bosc,

mentre li cauen els

pantalons i

s'entrebanca

12 PC

picat

(darrera)

zoom in

(símbol) sí sí taula G i N mirar l'ordinador samarreta blava

13 PG normal zoom out - sí

sí

(passes) símbol L

caminar, deixar la

motxilla, aturar-se per

mirar el símbol i saltar tirants

14 PM normal - sí sí sí (soroll) símbol L

observar el símbol

mentre salta, sentir un

soroll tirants
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15 PG normal - - sí

sí

(caiguda) símbol L desmaiar-se tirants

16 - - - - sí - - - -

17 PM normal - sí sí taula N

mirar l'ordinador i

després la G samarreta blava

18 PC normal - sí sí taula G i N mirar-se l'una a l'altra samarreta blava

19 PP normal - sí sí (roncs)

pla roca

forat L roncar, obrir els ulls

20 PG normal - sí

sí

(badalls)

pla roca

forat L

aixecar-se mirar

entorn i al final el braç motxilla al terra

21 PD normal - - sí

sí

(bufera)

pla roca

forat L

mirar-se el símbol del

canell i bufar símbol al canell

22 - - - - sí - - -

23 PG contrapicat - - sí - escales L

pujar escales de

quatre grapes paper de vàter

24 PG normal - - sí - església L

obrir la porta, mirar

l'interior i marxar

corrents
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25 - - - - sí - - -

27 PC normal - sí sí habitació G i N

la N li dona la caixa a

la G

caixa detector de metalls /

verd - vermell

28 PM normal - - sí habitació G

obra la caixa i agafa

el detector de metalls

caixa detector de metalls /

verd - vermell

29 PM normal

tràveling

circular sí sí -

pla roca

forat L mirar l'entorn i plorar

30 PC picat - sí sí habitació G i N

analitzar el detector

de metalls

caixa detector de metalls /

verd - vermell

31 PC normal - sí sí habitació G i N mirar-se l'una a l'altre

caixa detector de metalls /

verd - vermell

32 - - - - sí - - - -

33 PG normal - - sí - pas roca L intentar escalar l'arbre corda

34 PG normal

panoràmica

E-D + zoom

in - sí - devesa G i N

buscar algun tresor

amb el detector de

metalls

detector/samarreta negra

/ símbol arbre
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35 PG normal - - sí - muntanya L

caminar, aturar-se i

mirar amb els

prismàtics prismàtics

36 PG normal

tràveling a

mà - sí -

pla roca

forat L caminar

37 PC normal - sí - devesa G i N excavar pala

38 PO nadir - - sí - forat S excavar pala

39 - - - - sí - - -

40 PD zenital - sí sí - taula G i N

assenyalar import de

la multa foto N i G, devesa + altres

41 - - - - sí - - -
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