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EL CINEMA ESPANYOL VA A LES AULES. 
Diversitats i diversions. 2010-2011
PRESENTACIÓ

"El primer principi de la Unió Europea és el respecte de la diferència."
John Hume, Premi Nobel de la Pau

Cap cultura creix aïllada: cada comunitat, cada generació, cada disciplina necessita el correlat d’altres
generacions, altres disciplines i altres mirades. L’intercanvi i la comprensió no són únicament els
mitjans a través dels quals es gesten les cultures, són també el seu major tresor. La comunitat europea
és un gran gresol cultural, i el seu pluralisme, la seva major riquesa.

El cinema, art del nostre segle, no només és una forma d’esbarjo, diversió i oci; és també una revelació
de tots els prodigis i els conflictes humans, una eina eficaç i suggerent per apropar i comprendre
temes diversos i universals i provocar la reflexió i el debat. El cinema, al cap i a la fi, és un aspecte
cultural privilegiat de coneixement i saber.

OBJECTIUS I ABAST DEL PROJECTE
L’objectiu d’aquest projecte és utilitzar el cinema espanyol com a eina per conèixer la nostra diversitat
cultural, de llengües i de formes de vida i l’evolució de la nostra cultura a través de la família i del
cinema com a reflex de la nostra identitat.

La reflexió sobre la família i la seva evolució en les últimes dècades serà la temàtica que es
treballarà en aquest projecte.

Des del 1950 fins als nostres dies, a través de films com ara Surcos, Flores de otro mundo i Tres dies
amb la família es reflexionarà i debatrà sobre la família amb cineastes i experts en la temàtica.

Com ser un mateix amb els altres? On és la família quan tot s’esvaeix?

Barcelona, Bilbao, Madrid i Santiago són els escenaris del primer projecte nacional d’«El cinema
espanyol va a les aules» (2011). El projecte compta amb el suport del Ministeri de Cultura del Govern
d’Espanya, l’Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), la Societat General d’Autors
i Editors (SGAE), les sales Arteria, l’Institut Buñuel i la Generalitat de Catalunya (Departament
d’Ensenyament).

A través del projecte Lettres de Tremblay (‘Cartes de Tremblay’), París (França) participa en el
projecte «El cinema espanyol va a les aules», amb correspondència entre un centre francès i un centre
escolar de Madrid. Un curt dirigit a l’alumnat espanyol i que el proper curs rebrà una resposta per part
del centre de Madrid. PARÍS-MADRID (Tremblay-Pont de Vallecas).

Des de Mucho (+) que cine defensem la col·laboració entre les institucions espanyoles i europees que
treballen per la difusió de la cultura i l’educació espanyola i europea.

Acomiadem el 2010 amb el Primer Festival de Cinema i Educació. «El cinema espanyol va a les
aules europees», projecte amb el qual Mucho (+) que cine consolida la seva vocació europeista, a
través d’un projecte educatiu de promoció del cinema i la cultura espanyols dirigit a professors i
estudiants d’espanyol, amb projeccions presencials a Lisboa, París i Roma i en línia a tot Europa, en
el qual hem comptat amb la participació i el suport del Ministeri de Cultura, la Conselleria d’Educació
a Lisboa, Roma, París, l’Institut Cervantes, l’Acadèmia d’Espanya a Roma i el Ministeri d’Afers
Exteriors, entre altres.

Inaugurem el 2011 amb la Primera Trobada Terrícoles, a Foia d’Osca.

www.muchomasquecine

Carmen Buró
Mucho (+) que cine - Estudi Poliedro
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François de Singly

LA FAMÍLIA

Extracte de la conferència realitzada pel sociòleg François de Singly en el Forum des
Imáges a París dins del cicle «Un etat du monde... et du cinéma» del 2009

«La família i l’individualisme»

La sociologia de la família és un tema interessant que es nodreix de l’imaginari, la qual
cosa implica que per al treball sobre la família cal contemplar-lo des d’aquest punt de vista
i estudiar-lo a través de la ficció.

Els films que veurem en el projecte actual ofereixen una mirada contradictòria de la família
clàssica i la d’avui dia. Hi ha al mateix temps una mirada amable i una mirada crítica. La
família continua sent un valor atractiu per als nostres contemporanis, però ensopega amb
un imperatiu: ser un mateix. La problemàtica podria resumir-se en aquesta frase: «Com ser
un mateix amb els altres?».

Émile Durkheim, pare de la sociologia francesa, va escriure textos molt bonics sobre
l’individualisme, com ara «Religió del món modern», que va coincidir amb l’assumpte
Dreyfus (http://ca.wikipedia.org/wiki/Cas_Dreyfus) i en el qual plantejava la qüestió de
l’emancipació. El plantejament era molt audaç per a la seva època. En un altre text,
«L’educació moral», escriu que «hi ha plaer a dir “nosaltres” en lloc de dir “jo”».

La família com a patrimoni

Es pot trobar una definició de família?

En alguns casos, es pot definir de la manera més tradicional: pel seu patrimoni. En aquest
cas és extremadament difícil la relació de l’imaginari amorós.

És una cosa que es presenta de manera més lleugera, en el moment de les festes, per
exemple amb relació entre el valor afectiu i el valor monetari. Si fem regals a diversos fills
o a diversos germans i germanes, per exemple, estem sumits a interpretacions
contradictòries: cal fer un regal del mateix valor a cada un (per demostrar que els estimem
igual) però al mateix temps cal personalitzar aquests regals (per demostrar que cada un és
diferent).

La família, memòria i suport

Quan no hi ha patrimoni, la família és alhora memòria i suport. Pel que fa a la memòria,
veiem que els records són molt presents (ho veiem en la representació fílmica), s’observa
que els records barregen el col·lectiu (esdeveniments viscuts en comú) i l’individual
(individualment els fets no es recorden de la mateixa manera). Els records familiars són una
apropiació personal de la memòria col·lectiva. Cadascú pren el seu propi tros de record.
Això és així amb l’excepció dels records recreats, per exemple a partir de l’àlbum familiar.

La família és també el suport quan la resta desapareix. Això s’aprecia molt bé en diverses
pel·lícules (Surcos n’és un exemple clar).

www.singly.org/francois
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Antonio Giménez-Rico

AMB LA FAMÍLIA HEM TOPAT

Qualsevol estudiós de la història del cinema espanyol comprovarà que les seves
pel·lícules, més que un reflex de la societat en què es van fer, tot i que també, són una
conseqüència del moment cultural, social, polític i històric en què es van realitzar.

El concepte de la família com a nucli social ha tingut també interpretacions molt diverses,
segons les circumstàncies. I de la família benestant i conservadora, fidel reflex del moment
que vivia llavors la societat espanyola, que José Antonio Nieves Conde reflectia a
Balarrasa, es passava el mateix any a un retrat més realista i poc complaent de la família
camperola de Surcos (del mateix director), obligada a emigrar a la capital.

Alguns anys després, Rafael Azcona ens oferia la seva visió àcida i atroçment divertida de
dues famílies tremendes: la d’El cochecito i la de Plácido.

Després va venir la visió edulcorada de la família extraordinàriament nombrosa i ben
pensant de La gran familia, amb les seves corresponents seqüeles, sempre vistes amb la
perspicàcia i el bon encert comercial del seu guionista i productor.

L’any 1996, León Aranoa ens va oferir un original retrat familiar a la singular Familia, i molt
recentment dues dones, Icíar Bollaín i Mar Coll, ens han deixat les seves visions personals
sobre la família a Flores de otro mundo (1999) i Tres dies amb la família (2009).

No n’hi ha cap dubte, el cinema espanyol sempre ha sabut apropar-se al tema familiar de
diferents maneres i amb plantejaments diversos. Tot ha depès de les circumstàncies o
«contra les circumstàncies» en què s’ha fet o s’ha pogut fer cada pel·lícula.

Antonio Giménez-Rico
Director de cinema
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EDITORIAL

EL CINEMA I L’ESCOLA
Áurea Ortiz Villeta (Universitat de València)

Miri al seu voltant. Cerqui les imatges que l’envolten. N’hi ha moltes, oi? Fins i tot més de
les que es pensava. Estan a la tele, a l’ordinador, al mòbil, a la tanca publicitària, als
autobusos, a les marquesines, pel carrer, als centres comercials. Pertot arreu. I ara, pensi:
sap com es diu aquest moviment de càmera que produeix un efecte tan aconseguit de
nostàlgia? S’ha fixat en la manera com el muntatge s’accelera fins a produir aquesta
sensació de vertigen? S’ha adonat de la quantitat de plans que hi ha en aquest anunci tan
xulo que l’ha mogut a comprar aquesta marca? Sí, ja, vostè és consumidor i es limita a
això, a consumir imatges, així que no cal que sàpiga aquestes coses ni que s’hi fixi. Però
és que aquestes imatges estan construïdes. Bàsicament per grans empreses de
comunicació que llancen missatges, històries i arguments en forma de relats, generalment
protagonitzats per homes blancs occidentals als quals els succeeixen coses més o menys
inversemblants que aniran resolent fins a aconseguir l’èxit en la seva missió. I això, per
molta aparença d’entreteniment i acció que tingui, és un discurs, una manera de concebre
el món, i segurament no la millor. I és la construcció narrativa i formal la que produeix en
vostè i en mi, en tots nosaltres, l’efecte desitjat pels seus productors. Pensi en la quantitat
de productes audiovisuals que consumeix avui un nen, des de molt petit. Pensi en la
manera com treu el cap al món a través de dibuixos animats, pel·lícules, sèries de televisió
o videojocs. I ara pensi en l’escassíssima educació sobre imatge que aquest nen rep a
l’escola.

Vegem. A l’escola s’ensenya a llegir un poema, què és una sinalefa, en què consisteix una
metàfora o què és un hendecasíl·lab. Però no s’ensenya què és un tràveling, en què
consisteix el muntatge, què és un contraplà o qui són Fellini i Hitchcock, tot i que una nena
o un adolescent consumiran infinitament més videoclips i pel·lícules que poemes (i amb
això no vull suggerir que desaparegui l’estudi de la poesia, ni molt menys). Pot ser que la
nostra nena tingui sort i trobi un docent que posi molt d’interès i d’abnegació a la feina (que
n’hi ha, afortunadament per a tots, lluitant contra l’escassetat de mitjans i l’absència de la
matèria en els programes oficials) que li ofereixi aquest saber. O pot ser que tingui una
mare o un pare cinèfils que l’ajudin a apreciar les pel·lícules que no formen part del circuit
comercial. Si no és així, arribarà a adulta havent consumit una infinitat de productes
audiovisuals sense tenir ni idea de com es fabriquen ni de quina és la seva història o la
seva genealogia. Tampoc no es plantejarà que hi ha altres maneres de narrar i de construir
relats audiovisuals. O potser quan els descobreixi els rebutja perquè se surten de la lògica
de la narrativa audiovisual que coneix, la de Hollywood i el cinema i la televisió comercials.

El cinema és memòria i document, expressió artística i mitjà de comunicació, entre moltes
altres coses. Des que va néixer a finals del segle XIX, no es pot concebre el món sense la
seva presència i és part essencial de la nostra cultura i la nostra vivència. Va molt més enllà
de l’entreteniment i la indústria de l’oci. És una part d’un camí, la que ens ha tocat a
nosaltres, que va començar fa milers d’anys quan els nostres avantpassats van pintar en
una paret de pedra un símbol o un animal i va començar una fascinant i misteriosa història,
la de la necessitat irrefrenable de construir imatges per explicar alguna cosa, per
entendre’ns, per comprendre el món o vagi vostè a saber per a què. Si volem entendre qui6
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som, com és la nostra societat, quines són les nostres pors i els nostres desitjos, és
indispensable analitzar les imatges que generem, perquè aquí està explicada aquesta
història. I de cap manera podem menystenir el paper crucial que tenen els mitjans de
comunicació de massa en la nostra societat de consum. Perquè llavors estem perduts, ja
que som bàsicament consumidors i una part essencial d’aquest consum el constitueixen
les imatges. Imatges procedents majoritàriament d’un únic lloc del món: Hollywood. Si ens
considerem alguna cosa més que consumidors, és a dir, si ens considerem també
ciutadania i subjectes actius, caldrà que siguem conscients de què mirem i a què
dediquem la nostra atenció. Perquè els mitjans construeixen la realitat, creen opinió i
determinen què interessa i què no. Cap reflexió al voltant del nostre món mai no estarà
completa sense l’anàlisi del paper dels mitjans de comunicació en la construcció de la
realitat. I per a això és absolutament necessari que el cinema i la seva història i, en general,
el llenguatge audiovisual, siguin part fonamental del sistema educatiu, i que s’hi ofereixi
una mica més que el cinema comercial que domina totes les pantalles.

Áurea Ortiz Villeta (Universitat de València)

FITXA CINEMATOGRÀFICA

Direcció: MAR COLL / Productors executius: SERGI CASAMITJANA, AINTZA SERRA,
LITA ROIG / Guió: MAR COLL, VALENTINA VISO / Muntatge: ELENA RUIZ / Música:
MAIKMAIER / Direcció de fotografia: NEUS OLLÉ / Direcció de producció: TONI
CARRIZOSA / Direcció de postproducció: LUIS DE LA MADRID / So: JORDI RIBAS /
Direcció d’art: XÈNIA BESORA / Direcció de vestuari: MARIEL GIMENO-BAYÓN /
Maquillatge: JESS AGUIRRE / Càsting: MIREIA JUÁREZ / Versió original: català /
Subtítols: anglès i francès / Format: 35 mm color / Format de projecció: 1:1,85 / So:
Dolby Digital

Repartiment: Léa NAUSICAA BONNÍN / Josep Maria EDUARD FERNÁNDEZ / Joëlle
PHILIPPINE LEROY-BEAULIEU / Pere RAMÓN FONTSERÈ / Toni FRANCESC ORELLA /
Virginia AMÀLIA SANCHO / Mar AIDA OSET / Pau ARTUR BUSQUETS / Montse ISABEL
ROCATTI / Laia MARIA RIBERA / Bet GRETA FERNÁNDEZ / Aurora CRISTINA GÀMIZ /
Pere Jr. ABEL ZAMORA / Jordi DAVID VERDAGUER / Maria MERCÈ COMPTE / Marit
Aurora DAVID VERT / Encarregat ÓSCAR INTENTE / Andreu DAFNIS BALDUZ / Amiga
NADINA CAMPAS / Capellà JOSEP MARIA BUSQUETS / Amant LEONOR BONACASA /
Vídua JOSEFINA ESPINOSA / Filla Aurora YASMINE RAISS / Cambrer bar 1 ABEL 
SANAHUJA / Cambrer bar 2 MARC PADILLA / Amic SANTIAGO GIMENO-BAYÓN

Productora: Escándalo Films 
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PALMARÈS
• Festival de Màlaga de Cinema Espanyol 2009: Bisnaga de Plata a la millor direcció, a la
millor actriu i al millor actor • REC 09, Festival Internacional de Cinema de Tarragona •
Premi «La navaja de Buñuel», de Versión Española, a la pel·lícula revelació de la temporada
• Festival Internacional de Cinema de Donostia-San Sebastián. Secció Made in Spain •
Premi Ciutat de Sant Sebastià Film Commission • SEMINCI (Setmana Internacional de
Cinema de Valladolid). Secció Spanish Cinema • The Times, BFI 53è Festival de Cinema
de Londres. Secció Cinema Europa • Festival de Cinema Opera Prima Ciutat de Tudela:
Premi Príncep de Viana a la millor direcció • Abycine. Festival Internacional de Cinema
d’Albacete: Premi Trajectòria Jove 2009 • Made in Catalonia Film Festival (Melbourne) •
Mostra de Cinema Català a Berlín • Premi Butaca al millor actor de cinema per a Eduard
Fernández • ALCINE (Festival de Cinema d’Alcalá de Henares) • INQUIET’09 (Picassent):
primer premi en la categoria de llargmetratges • Festival de Joves Realitzadors de
Saragossa: premi al millor llargmetratge nacional òpera prima José Luis Borau • Festival
Internacional de Cinema de Cartagena • Dues nominacions a la 24a edició dels Premis
Goya: millor direcció novell i millor actriu revelació

SINOPSI
Tres dies amb la família ens mostra una família burgesa, preocupada per la seva imatge,
però plena de conflictes, inestabilitats i soledats.

Léa ha de viatjar de seguida a Girona, on acaba de morir el seu avi patern. Allà l’espera la
seva família, a qui pràcticament no ha vist des que va marxar a l’estranger.
La mort del patriarca dels Vich i Carbó és l’excusa perfecta per forçar la convivència entre
els seus descendents.

Els tres dies que dura la vetlla, la missa i l’enterrament són un bon moment per observar
un joc d’aparences d’una burgesia conservadora en què tots els problemes són evidents
però mai explícits.

BIOFILMOGRAFIA
Mar Coll va néixer a Barcelona l’any 1981.

Amb divuit anys va entrar a l’ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de
Catalunya), on es va graduar en l’especialitat de direcció.

Com a projecte de final de carrera va realitzar el curtmetratge LA ÚLTIMA POLAROID, que
ha estat seleccionat en múltiples festivals espanyols i internacionals i ha rebut diversos
premis, com ara el tercer premi del prestigiós certamen de televisió Versión Española.

Actualment viu a Mèxic.

8
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LA CRÍTICA N’HA DIT
Revista FOTOGRAMAS, Fernando Méndez-Leite

En el darrer Festival de Màlaga, un jurat molt just va destacar en el palmarès aquesta
primera pel·lícula de Mar Coll (juntament amb la magnífica La vergüenza) com l’autèntica
revelació de la temporada.

Aquest és el segon llargmetratge del projecte Òpera Prima, sàviament dissenyat per
l’ESCAC, íntegrament realitzat per exalumnes (noies) de l’escola catalana.

Aquesta colla de joves cineastes ha rodat una pel·lícula molt personal que segueix els
ferms criteris narratius i expressius de la seva autora (que signa el guió amb Valentina Viso,
atenció!, de l’ECAM) per explicar el retrobament d’una noia absent durant un llarg període
amb la seva família burgesa. Res no sembla original en el plantejament i, tanmateix, el
resultat ho és pels quatre costats.

Els personatges estan perfectament definits, i això permet que els conflictes vagin aflorant
amb naturalitat. Els secrets queden apuntats amb elegància al ritme pausat de les belles
imatges de la pel·lícula, que beu de les fonts del cinema francès actual (Assayas, Téchiné,
Despleschin...) i que recorda remotament moments del gran Sautet. Excel·lents
interpretacions de tot el quadre d’actors, una jove novell dotadíssima i quatre veterans que
sempre l’encerten.

OPINIÓ DE LA DIRECTORA

Mar Coll
Qualsevol família mereix una pel·lícula. I ni tan sols cal que amagui secrets truculents.

N’hi ha prou a abocar-se a la complicada barreja de sentiments contradictoris que
provoquen els llaços familiars: odiem i estimem la nostra família, la rebutgem i la
necessitem, pretenem distingir-nos-en i, en el fons, heretem gran part dels seus èxits i de
les seves pors.

En el cas de la família Vich, allò que hauria de ser un marc de gran intimitat i confiança
format pel grup de gent que t’ha vist néixer i créixer, es presenta com un espai governat
per les formes i els ritus, que dóna cabuda a judicis i prejudicis i dificulta considerablement
la comunicació sincera.

Això és el que m’interessava explorar a través dels ulls de Léa, que, després d’allunyar-se
temporalment de la seva família, torna per topar de ple amb la impossible situació en què
fracassos tant de la seva vida privada com dels seus pares o de qualsevol altre membre
de la família són evidents però mai explícits.

Léa no vol mostrar febleses i alhora se sent incòmoda amb les febleses dels altres. I
tanmateix, tampoc no pot conviure amb la falsedat d’algunes situacions.

La pel·lícula no vol ser una resposta, sinó més aviat una foto de família de les que trobem
als àlbums i que, quan les veiem, si ens hi fixem, hi podem entreveure tot allò que amaguen
rere cada gest o actitud.

Una foto d’una família burgesa i catalana.
9
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UNA MIRADA SOBRE 
L’EDUCACIÓ AFECTIVA
Pilar de Miguel

Com comença a ser freqüent, la pel·lícula inicia amb una noia, Léa, enganxada
ansiòsament al mòbil esperant una trucada que no arriba.

De seguida sentim «Un ramito de violetas», que serà la cançó de diferents moments de la
pel·lícula i que té una frescor i una sensualitat que contrasten amb la repressió dels
personatges.

En la trobada amb el seu pare, Léa explica que ha deixat els estudis i vol muntar un bar
amb el seu xicot, «bé, un centre cívic, en realitat», un projecte feble que mostra la debilitat
de la posició de la noia. Ja amb la mare al cotxe, que s’ha unit a ells, la veiem tensa,
malhumorada, camí del tanatori on hi ha el seu avi patern, la mort del qual ha estat el motiu
que ella vingués de Tolosa, on viu i on sembla que s’ha quedat el xicot. Al cotxe la mare li
fa preguntes que Léa contesta evasivament, retirant la mà de la mare que li acarona el coll,
cosa que abans també ha fet el pare. Aquesta manca d’alegria en la trobada ens transmet
la idea de la soledat i la desemparança de Léa, però també de la dels seus pares, que fan
com si tot fos normal i no passés res. La incomoditat de la situació es reflecteix en una
petició de Léa: «Podeu apujar el volum de la ràdio, si us plau?».

En el tanatori va apareixent el mite familiar. El germà gran afirma amb excessiva
contundència que el pare «era el millor». Es dubta de la mida de l’esquela i es lamenta
haver oblidat especificar-hi que el pare era advocat. Hi ha l’absència de la filla, la Nena,
com a part important del drama familiar: se la critica per haver escrit un llibre sobre la
família en què el pare no surt ben parat, i alhora es percep una secreta admiració vers ella
com a encarnació de la rebel·lia familiar. Estem en un món d’aparences, d’ambivalència i
de competitivitat.

En un món familiar on els homes manen i encarnen la seriositat i l’autocontrol davant la
frivolitat de les dones, les noies abandonen la vetlla i se’n van a una discoteca de Girona.
La mare de Léa beu fins a adormir-se enmig del soroll de la discoteca. La filla la cuida i es
preocupa per ella, com si s’hi pogués apropar més quan no hi ha el pare ni la tensió que
hi ha entre ells. En tota la seqüència es reconeixen dues famílies: la dels germans grans,
propers al pare mort, amb la respectable dona que sap divertir-se moderadament i la
d’aquesta dona descontrolada, Joëlle, una mica esbojarrada però molt més simpàtica.

En el joc de pertinences i identitats del grup familiar va quedant clar qui hi sobra, qui està
fora de la decència del grup, quins valors són els més respectats. En una entrevista, Mar
Coll, la directora, diu que totes les burgesies són iguals però que la catalana és potser
diferent a la de la resta d’Espanya: més seriosa i austera. Comparativament es percep un
nivell d’educació més alt. Sobre un exemple de família burgesa, la seva, va el llibre de la
Nena, que està llegint Léa, suposem que amb gran interès, ja que tenir un document sobre
la família és una sort, per molt cruel que sigui.
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Percebem certa fredor afectiva, sobretot en els homes del grup, independentment de
l’edat que tinguin. Els joves participen amb la mateixa serietat que els grans en el discurs
relacionat amb els diners com a element realment important. Des d’aquest punt de vista,
sobta la pregunta del pare de Léa a cadascun dels seus germans: «I tu com estàs?», i la
seva insistència davant la resposta convencional: «Sí, d’acord, però tu com estàs?».

Pau és l’adolescent pur a qui endevinem moltes dificultats. Amb aspecte desairós, sembla
que esperi tenir una conversa de debò, sense les trampes que es perceben en la resta del
grup. L’excés de distància dels altres, fins i tot de Léa, que es mostra molt poc amable amb
ell, sembla sumir-lo en la soledat i la tristor. És un noi ingenu de qui es pot abusar fàcilment
però que en un intent d’aclarir les coses i sense ressentiment denuncia que això és el que
van fer les seves cosines amb ell fa anys, i elles responen amb cinisme: «De vegades un
creu recordar coses que no van existir, confon els somnis amb la realitat.»

El dinar familiar, com en tantes famílies, podria ser un moment que justifiqués reunir-se per
compartir, un ritual de pertinença i de satisfacció. Però també és un lloc on culminen les
tensions i el desamor: el pare comunica la separació de la seva parella i la Nena posa en
entredit el lideratge de qui es postula de manera natural com a nou pater familias, el germà
gran. Ella no admet rebre els diners del pare, fet que provoca la sorpresa general com a fet
antinatural, però ho fa per ressentiment: no vol rebre cap herència del seu pare, ni per a
ella ni per al seu fill. El valor exclusiu dels diners torna a estar present, igual que les
passions desplaçades que desencadena: en aquest procés cadascú exigeix allò que li
pertany a través d’agressions o d’intents d’aproximació difícils d’interpretar.

El final és com una catarsi en què les desavinences culminen en un esclat de plors de Léa
a la taula. És un sentiment col·lectiu, si més no assumible per tots. Léa experimenta un
procés de recuperació: està recuperant la seva pertinença a un grup social a través de la
família. Abans n’hi ha hagut dos moments més: quan l’oncle li ofereix feina i quan el pare
li ensenya velles fotos familiars en un intent de compartir amb ella un estat d’ànim, una
«novel·la familiar» que doni més consistència als seus vincles.

No sabem si Léa tornarà a Barcelona, tal com diu, i quin serà el futur de les relacions.
Després de la mort del pater, la família pot disgregar-se encara més, constituir-se en petits
regnes de taifes que intenten conservar el llegat familiar o el poder. O pot intentar
reconstruir-se mitjançant l’expulsió d’un membre, la mare, i la readaptació d’altres,
probablement la mateixa Léa.

Pilar de Miguel, psiquiatra psicoanalista
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APRENENT A MIRAR, 
LA MIRADA JUVENIL
Rubén Sánchez

Hi ha tota una bateria de tòpics associats a les òperes primes signades per joves
realitzadors, i resulta tot un exercici rastrejar molts d’ells en algunes de les millors (i també
de les pitjors) primeres pel·lícules de la història del cinema. Perquè, com tots els tòpics,
aquests també parteixen d’una veritat. D’entre ells, potser dos dels més recurrents siguin
els següents: que un nou director tendirà a bolcar totes les seves obsessions a la primera
oportunitat d’agafar una càmera —potser perquè pensa que mai més no ho podrà tornar
a fer o potser per pura descongestió creativa— i que parlarà d’allò que millor coneix —que
en moltes ocasions, però no sempre, coincideix amb l’anterior manament. Tres dies amb
la família (2009), llorejat debut de la joveníssima Mar Coll, s’exercita en l’escenificació
d’aquests dos llocs comuns, i precisament per això, i per la intel·ligència amb què els porta
a terme, la pel·lícula troba en aquests dos preceptes els seus millors punts de força.
Perquè Tres dies amb la família, com veurem tot seguit, articula el seu discurs al voltant de
la comunicació i de la manera com la reprimim, mitjançant una realització que només una
mirada jove, neta i honesta podia dur a terme.

Resulta temptador considerar el personatge de Léa (Nausicaa Bonnín), la protagonista
d’aquest títol, com un reflex de la mateixa realitzadora, però la veritat és que la càmera, i
tot el que passa en el quadre, acaba girant al seu voltant. D’influència afrancesada, com
la mateixa Mar Coll, i d’una generació semblant (Léa té 21 anys i Coll en tenia 27 en el
moment de filmar la pel·lícula), la directora explica el que vol explicar —en el pla formal, la
sempiterna història sobre les coses que mai no es diuen— a través dels ulls de Léa, no
sempre de manera literal, però no per això de manera menys acusada. Els plans que obren
la pel·lícula són, en aquest sentit, tota una declaració d’intencions i d’allò que s’anomena
economia narrativa. Léa afronta l’última etapa del seu retorn de Tolosa, amb l’objectiu de
retrobar-se amb la seva família, tenint el funeral de l’avi com a pretext. En realitat, Tres dies
amb la família és la seva història, o millor dit, el seu viatge: el d’algú incapaç de comunicar
el que sent, i que haurà d’aprendre a esfondrar-se, a exterioritzar les seves entranyes, per
afrontar el camí de la maduresa i/o del desencant. Aquest és el seu arc de transformació,
i el vector sobre el qual pivoten el guió i la direcció.

Per això la pel·lícula obre amb Léa sola al tren, a l’estació, oferint a l’espectador una falsa
intimitat amb ella. Falsa perquè encara que l’enquadrament la reculli en exclusiva, en
realitat no comunica a la càmera la totalitat del seu món interior. Serà una tònica habitual
a partir de llavors: contemplar Léa sola, i contemplar els altres personatges des de la seva
mirada, però sense que ens permeti accedir al que sent o pensa, o millor dit, sense que
ella ho comuniqui a l’espectador —ja hem apuntat que aquesta és una història sobre la
comunicació. Un dels primers tocs d’atenció sobre això el tenim en l’escena en la qual Léa
i el seu pare, Josep Lluís (Eduard Cortés) recullen la mare, Joëlle (Philippine LeRoy-
Beaulieu) amb el cotxe. Durant la tornada, s’insinua a l’espectador el que encara no sap,12
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que el matrimoni està trencat, i que Léa és incapaç d’assumir-ho. L’escena es filma
majoritàriament des del que podria ser un pla subjectiu d’ella. Així, els pares es mostren
d’esquena en els seus respectius seients, com els dos estranys que en realitat han arribat
a ser per a la seva filla. Una forma d’anticipació de la separació que està a punt de fer-se
efectiva d’una manera notablement subtil, però que precisament per això fa partícip
l’espectador de l’estranyesa de Léa: ja no s’estimen, però escenifiquen el contrari. No
obstant això, cal notar que els sentiments d’ella segueixen blindats, i encara que la càmera
ens regala els seus primers plans, no hi ha manera de desxifrar-los, en part per la manca
d’informació que proporciona el guió i en part per la interpretació de Bonnín.

La mirada de Léa regeix moltes escenes, i en totes elles les seves emocions romanen
ocultes, si més no aparentment. Durant l’escena en la qual les dones organitzen una
improvisada festa a la cafeteria, reprenem el seu punt de vista. Léa, asseguda, contempla
un espectacle que, novament, li és estrany, del qual no participa. La càmera està amb ella,
la recull mentre les figures dels altres, desenfocades com objectes, romanen en primers
termes. Només existeix ella. Més tard, quan Joëlle agafa el cotxe en estat d’embriaguesa,
ho recollim a través de la mirada de Léa. Un parell de plans subjectius del vehicle ens
donen la mesura del que li podria passar pel cap. Un altre exemple: a la festa juvenil,
mentre un dels cosins de Léa presumeix davant d’unes noies, l’enquadrament recull la
protagonista assistint a la conversa, incrèdula. Tampoc se’ns comunica el que pensa. No
té línies de diàleg i la interpretació no verbal de l’actriu encarna un personatge introspectiu
fins a fer-se mal.

Però la mirada de la pel·lícula no es redueix només a Léa, sinó que és una mirada juvenil
en el sentit més ampli de la paraula. En l’escena del tanatori, en què coneixem els cosins
per primera vegada, totes les accions dels adults es recullen des de la seva posició.
Aquesta confrontació entre joves i adults és coherent amb l’honestedat amb què Mar Coll
porta a terme la seva proposta: ens explicarà aquesta història com només una realitzadora
de 27 anys ho pot fer. És aquesta estranyesa de què parlàvem abans, ara polaritzada. En
aquesta escena, tenim els joves filmats en plans curts, mentre que els seus pares i oncles
es mostren a l’espectador en enquadraments llargs, des de la posició dels nois. Se’ns
adverteix ja que en aquesta pel·lícula les emocions i la conducta humana es desxifraran a
partir dels paràmetres propis d’una joventut perplexa.

Aquesta no és l’única solució tècnica que exemplifica el tema de la pel·lícula, les emocions
mai expressades. Ja en els primers quinze minuts, quan Léa arriba a l’hospital i es produeix
el retrobament amb el seu pare, la directora, eloqüentment, opta per ocultar el diàleg que
mantenen Josep Lluís i la seva filla. Tenim la referència visual, però no el so. Això podria
respondre a un doble motiu: d’una banda, retarda l’instant en què, com a espectadors,
coneixem el que ha passat amb l’avi i, de l’altra, el fet de no comunicar-nos per complet
el retrobament aprofundeix en el tema ja esmentat.

Un dels punts àlgids d’aquesta estratègia narrativa / emocional el trobem en la ruptura de
Léa amb el seu xicot francès, que es produeix mitjançant una conversa telefònica. La
directora, fidel a l’estil plantejat fins aleshores, eludeix la temptació de mostrar-nos un
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primer pla de Léa que comença a plorar. Al contrari, escamoteja a l’espectador aquesta
estampa mitjançant un pla de detall de la mà aferrada al cable del telèfon i a la tela, i dels
dits crispats. Aquí trobem un exemple sobirà de la dialèctica entre allò que es mostra i allò
que s’amaga, en relegar a l’off la reacció de Léa. No obstant això, aquesta decisió respon
també a la manera com es visualitza l’arc de transformació del personatge: com que Léa
encara no ha après a exterioritzar els seus sentiments, l’espectador no pot accedir-hi.
Quan l’arc de transformació del personatge per fi s’ha completat, quan Léa comprèn la
importància d’exterioritzar les seves emocions, la realització també ho subratlla.

Aquesta transformació es dóna en els darrers quinze minuts de la pel·lícula, és a dir, en el
tercer acte del guió —que, en el fons, és més canònic del que aparenta ser. Primer tenim
la conversa entre Léa i la seva mare, on la noia esclata i mostra, mitjançant diàleg, el que
abans només es podia desxifrar mitjançant comunicació no verbal. És l’instant en què
intenta obrir els ulls a Joëlle, fer-la partícip de la seva perplexitat. Després d’aquesta
conversa, Léa ja està preparada per completar el seu viatge, cosa que passa en el dinar
familiar. L’instant es filma del general al particular: un pla general mentre Léa pren seient,
després que la seva mare hagi anunciat que els abandona, ens mostra la noia i el seu pare
perduts entre els altres membres de la família. Hi ha una mirada eloqüent de Josep Lluís a
la seva filla, gairebé una pregunta. Els cànons de la realització clàssica exigeixen un pla
curt, que ens concentrem en els dos personatges, però la directora decideix mantenir-los
en general. Només quan Léa per fi comença a plorar es passa a enquadraments més curts.
El personatge ha creuat ja el llindar que probablement separa l’adolescència de la
maduresa amarga. En la seqüència següent, Léa i les seves cosines entren a l’habitació
prohibida de l’avi. Una persiana que puja i la claredat que penetra en l’estança i es llança
sobre elles suposen un eloqüent i simbòlic colofó a aquest viatge.

Rubén Sánchez, professor universitari, escriptor i guionista

19_Tresdiesamblafamília_15x21_19_Tresdiesamblafamília_15x21  01/04/11  12:24  Página 14



15

Eva Iszoro

VESTUARI I AMBIENTACIÓ EN EL LLENGUATGE 
CINEMATOGRÀFIC

Un gran director de teatre rus i admirador del cinema, Aleksander Tairov, va dir: «La
indumentària pot introduir els elements simbòlics, abstractes o metafòrics o ser fredament
racional i naturalista, però ha d’esdevenir la segona pell de l’actor.»

Amb aquesta frase gairebé estableix les pautes del figurinisme contemporani tant per al
teatre com per al cinema, i determina el seu concepte fonamental.

La indumentària és l’eina imprescindible de la feina de l’actor. Ha d’ajudar-lo a
autoidentificar-se amb el personatge interpretat i, al mateix temps, servir-li com a mitjà de
socialització amb la resta d’intèrprets en un context determinat. És per això que esdevé
una font d’informació sobre el personatge i permet que el públic no només en desxifri el
caràcter i l’aspecte exterior, sinó també l’època en què es desenvolupa l’acció dramàtica
o cinematogràfica.

La roba és un signe plàstic que amb la forma, el color, la textura, l’ornament i els valors
tonals anuncia també el rang social, la professió i el nivell cultural del personatge en un
temps determinat.

Mitjançant la indumentària i l’ambientació el públic pot entendre millor el desenvolupament
del conflicte entre els personatges, les seves relacions i la seva evolució. En una pel·lícula,
la roba, els complements, la caracterització i la perruqueria, units a un mobiliari i una
ambientació coherents, són els mitjans que faciliten a l’espectador una extraordinària
versatilitat mental de moviment cap al passat, el present o el futur, un viatge imaginari a
altres èpoques i llocs a través de la manera de vestir dels personatges i de l’ambient, que
els donen versemblança.

L’òptica de la indumentària per al cinema és molt específica i el factor d’autenticitat
adquireix importància. El vestuari cinematogràfic i altres elements en plató de rodatge
exposats a la mirada de la càmera, sovint a una distància mínima, requereixen una elecció
de materials i tractaments d’acabat molt curosos i precisos, d’acord amb les modes
dominants en cada època o estil històric. Gràcies a la precisió resultant d’un estudi molt
minuciós de l’època tractada, s’aconsegueix donar versemblança a la indumentària
cinematogràfica.

Des de començaments del s. XX el cinema en si mateix també ha marcat principis d’un nou
fenomen d’influència en el sector de la moda, des dels seus primers èxits mundials,
sobretot als Estats Units. Les grans estrelles de Hollywood, com ara Greta Garbo, Marlen
Dietrich, Clara Bow, Buster Keaton o Rudolph Valentino i la seva manera de vestir en les
pel·lícules que protagonitzaven marcaven moda i esdevenien el mitjà de difusió de la moda
amb una complexitat i un abast que fins aleshores no s’havia vist mai en la història de la
indumentària.

Eva Iszoro. Dissenyadora, escenògrafa i arquitecta
info@idealplace.eu
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ACCIÓ ALTERNA. Forma de muntatge que pre-
senta dues seqüències que s’alternen de manera
simultània a mesura que progressa l’acció, i la fa
evolucionar.

ACCIÓ CONTINUADA. Manera de fer progres-
sar la narració fílmica sense interrupcions ni salts
enrere.

ACCIÓ PARAL·LELA. Forma de muntatge que
presenta de manera alterna el que està succeint
en dues o més escenes diferents dins la mateixa
acció, i que o bé es complementen o bé l’una
puntua l’altra.

ANAMORFOSI. Efecte de compressió de la imat-
ge que s’obté mitjançant un objectiu anamòrfic.

ANGULACIÓ. Diferència que hi ha entre el nivell
de la presa i l’objecte o figura humana que es
filma. Quan el primer nivell coincideix amb el cen-
tre geomètric de l’objecte o bé amb la mirada de
la figura, l’angulació és normal; si la càmera està
inclinada, l’angulació també ho és i el pla que s’hi
obté és inclinat. Existeixen també angulacions
contigües, corresponents, etc., segons la mane-
ra com es correspongui un pla amb un altre.

ANTICLÍMAX. Moment de baix interès o emoció
en l’acció del film, que segueix el desenllaç
(vegeu ‘Desenllaç’) com a complement o aclari-
ment. No és gaire habitual. (Vegeu ‘Clímax’.)

ATTREZZO. Conjunt d’instruments, estris i tota
mena d’objectes que s’utilitzen en decoració i
dels quals té cura l’attrezzista.

BACKGROUND. Fons d’un escenari o d’un
decorat.

BANDA D’EFECTES. Banda magnètica separa-
da que ha d’anar sincronitzada amb la imatge i
que conté els efectes, els sorolls, etc.

BANDA D’IMATGE. Zona de la pel·lícula que
conté la informació visual.

BASTIDOR. Caixa metàl·lica capaç d’allotjar dos
rotlles que contenen la pel·lícula: un per a la
verge i l’altre per a la filmada. El bastidor es
munta sobre l’estructura de la càmera amb la
finalitat de proporcionar-li la pel·lícula. El respon-
sable de la seva alimentació i cura és l’ajudant de
càmera.

CINEMASCOPE. Procediment òptic que permet
comprimir per anamorfosi (vegeu ‘Anamorfosi’)
les imatges durant la presa de vistes i ampliar-les
després durant la projecció.

CLÍMAX. Moment de més alt interès o emoció en
l’acció del film, en especial de caire dramàtic o
espectacular, que es crea abans del desenllaç.

CONGELAR LA IMATGE. Procediment de labo-
ratori que consisteix a repetir, copiant-lo, un
mateix fotograma durant el temps en què la imat-
ge és congelada en la pantalla (vegeu també
‘Moviment suspès’).

CONTINUÏTAT. Procés d’ordenar a la sala de
doblatge totes les escenes segons l’ordre de
desenvolupament de la història, sense fer encara
el muntatge tècnic definitiu. Amb aquest nom
també designem el raccord i el pas previ al guió
definitiu, però posterior al tractament.

CONTRACAMP. Espai visual simètric al camp,
és a dir, el camp contrari, l’invers. És sinònim de
contraplà.

CONTRALLUM. Efecte que es produeix quan la
càmera filma amb el focus de llum de cara.

CONTRAPICAT. Angulació que s’obté quan la
càmera filma des de baix cap a dalt i l’objecte o
la figura humana s’engrandeixen. En aquests
casos també es parla de pla emfàtic, perquè
emfasitza o realça l’expressió del personatge.

CONTRAPLÀ. Sinònim de contracamp.

CONTRATIPUS. Pel·lícula especial (negativa o
reversible) de duplicació o de tiratge intermedi,
que s’obté per contacte o per tiratge òptic i que
serveix com a pas previ a l’obtenció d’una còpia
definitiva. En anglès s’anomena intermediate.

COPIÓ. Positiu d’imatge que s’obté després del
revelat del negatiu i que s’utilitza en el muntatge
com a referència per a l’ordenació dels plans que
interessen.

CORTINETA. Efecte òptic que es realitza al labo-
ratori i que permet substituir de manera gradual
una imatge per una altra, en direcció longitudinal
o transversal.

CREU DE MALTA. Mecanisme del projector que
fa avançar la imatge davant l’objectiu quan l’ob-
turador l’amaga (vegeu ‘Arrossegament’).

DESCART. Fragment de pel·lícula que d’entrada
no s’utilitza en el muntatge i que es conserva
degudament assenyalat per a futurs usos. De
vegades es fa servir com a cua.

DESENFOCAMENT. Falta de nitidesa o de defi-
nició de la imatge que es produeix per defectes
d’enfocament, tant del projector com de la càme-
ra. En el primer cas pot corregir-se, i en el segon
pot interpretar-se com un efecte estètic o
emprar-se per fer desaparèixer un pla i donar-ne
pas a un altre.

17

Glossari
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DESENQUADRAMENT. Efecte que es produeix
quan la imatge del fotograma queda descentra-
da. També es pot produir durant la filmació de
manera voluntària per raons estètiques o de
manera involuntària a causa del cargolament de
la pel·lícula.

DESGLOSSAMENT. Relació detallada de tot allò
que necessita el rodatge de cada pla.
L’encarregat del desglossament és l’ajudant de
direcció (vegeu ‘Planificació’).

DIN. Vegeu ‘Sensibilitat’.

DISTORSIÓ. Tipus d’aberració de la imatge que
es produeix quan s’utilitza un objectiu anastig-
màtic i que origina una imatge deformada no
axial del subjecte.

DOBLE EXPOSICIÓ. Trucatge cinematogràfic
que consisteix a passar dos cops el negatiu per
l’objectiu, després d’haver col·locat reserves en
zones oposades (vegeu ‘Sobreimpressió’).

DOLLY. Grua de dimensions reduïdes i, per tant,
de cost menor i de maneig més senzill que una
grua normal (vegeu ‘Grua’).

ESCOMBRADA. Pas d’un pla a un altre per mitjà
d’una imatge intermèdia quasi difosa.

EIX DE L’ACCIÓ. Línia imaginària al llarg de la
qual es desenvolupa l’acció dels personatges en
l’espai. Aquest eix el determina, en les accions
estàtiques, la direcció de les mirades dels perso-
natges.

EIX ÒPTIC. Línia imaginària que uneix el centre
de l’enquadrament amb el centre de l’objectiu de
la càmera (vegeu ‘Salt d’eix’).

EL·LIPSI. Espai o temps que simplement se’ns
suggereix, que no se’ns mostra de manera clara,
evident, nítida. És com una mena de salt que
l’espectador percep i entén, que fa avançar la
narració, però que no cal mostrar. És un signe de
puntuació suggerit.

EMPALMADORA. Aparell que permet enganxar
o empalmar fragments de pel·lícula. Els empal-
maments es fan amb acetona o amb cinta adhe-
siva.

EMPLAÇAMENT. Situació de la càmera, punt de
vista o angulació que adopta la càmera en el
moment de captar una escena.

EMULSIÓ. Composició química que constitueix
la gelatina que hi ha en una de les dues cares de
la pel·lícula de cel·luloide (vegeu ‘Cel·luloide’),
sensible a tota la gamma de colors de la llum.

ENCADENAT. Pas d’un pla a un altre mitjançant
una sèrie de fotogrames intermedis en els quals
les imatges se superposen, és a dir, mentre que
unes desapareixen en sorgeixen les altres fins
que es fixa definitivament el nou pla.

ESCALETA. Primera fase en l’elaboració de l’ar-
gument (vegeu ‘Argument’), conegut general-
ment com a sinopsi (vegeu ‘Sinopsi’).

ESCORÇ. Efecte que es produeix quan un
objecte o una figura humana es prenen en un
gran primer pla i, com a conseqüència, que-
den desfigurats a causa de l’enquadrament
(vegeu).

ESPAI CINEMATOGRÀFIC. Espai determinat pel
camp que recull l’enquadrament de la càmera.

FLASH-FORWARD. Salt endavant en el temps
que avança aspectes de la narració i que s’acon-
segueix inserint plans adequats corresponents a
una acció futura.

FORÇAT. Procediment de laboratori que consis-
teix a allargar més del compte el temps de reve-
lat del negatiu i amb el qual sembla que n’hagi
augmentat la sensibilitat. També es pot forçar
una pel·lícula augmentant la temperatura del
revelat.

FOTOGRAMA. Cadascun dels quadres fotogrà-
fics d’una pel·lícula: cada fotograma correspon a
una obertura i a un tancament de la càmera
(vegeu ‘Quadre de la imatge’ i ‘Obturador’).

GELATINA. Qualsevol filtre (vegeu) que es
col·loca davant les fonts lluminoses.

GIRAFA. Suport mecànic, articulat i allargat, en
l’extrem del qual es penja un micròfon per captar
directament els sons que es produeixen durant el
rodatge i que s’intenta que no aparegui en el
camp de la imatge. En la pràctica, i com que és
força pesat, només s’utilitza en estudis de televi-
sió, i en cinema es recorre a la corbata, més
manejable. L’encarregat de manipular la girafa és
el girafista.

GRA. Textura aparent de tota la pel·lícula que en
la projecció en la pantalla queda ampliada i apa-
reix en forma de punts diferenciats. Segons la
pel·lícula emprada aquesta textura és més o
menys perceptible.

GRAN ANGULAR. Tipus d’objectiu que dis-
torsiona l’espai creant un camp ampli d’angu-
lació pronunciada. Així doncs, és de distància
reduïda focal (vegeu ‘Distància focal’) i, per
tant, fa més petits els objectes que hi ha en
segon terme.

GRAN PLA GENERAL. Pla que mostra un pai-
satge o un gran decorat on les figures humanes i
els objectes no tenen pràcticament cap relleu i
esdevenen gairebé insignificants, perquè el pla
bàsicament descriu l’escenari on es desenvolupa
l’acció.

GRAN PRIMER PLA. Vegeu ‘Primeríssim primer
pla’.18
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GRUA. Aparell que es desplaça i que disposa
d’un braç (ploma) amb una plataforma mòbil
sobre la qual se situa la càmera. Aquest disposi-
tiu permet realitzar tota mena de moviments line-
als i combinats, tant dins com fora de l’estudi
(vegeu ‘Dolly’).

IMATGE A IMATGE. Procediment de filmació
emprat en cinema d’animació i de dibuixos ani-
mats, conegut també com a «gir de maneta» o
«fotograma a fotograma», que consisteix a
impressionar objectes o dibuixos un rere l’altre,
amb la qual cosa es creen les diferents fases del
moviment.

INFLAR. Vegeu ‘Ampliació’.

INSERCIÓ. Pla que s’intercala enmig d’altres
dos per destacar un detall, descriure un aspecte,
etc. (vegeu ‘Pla màster’).

INTERLOCK. Denominació que rep la projecció
simultània i per separat de les dues bandes d’i-
matge i de so i que s’utilitza sobretot en el
doblatge.

INTERNEGATIU. Pel·lícula emprada per obtenir
el contratipus (vegeu ‘Contratipus’) en els films
de color en lloc de la lavender (vegeu ‘Lavender’),
que es fa servir en els de blanc i negre.

IRIS. Vegeu ‘Diafragma’.

LAVENDER. Còpia positiva tirada sobre una
pel·lícula lavender, que permet rebaixar els con-
trastos, obtenir nous negatius, duplicats i contra-
tipus (vegeu ‘Internegatiu’).

MAGNÈTIC. Tipus de so que s’obté quan s’e-
mulsiona la pista o banda sonora amb una barre-
ja de ferro i cianur. Té l’avantatge que si els sons
enregistrats no resulten adequats poden esbo-
rrar-se i enregistrar-se de nou.

MÀSTER. Presa de referència que es traça a l’i-
nici del rodatge d’una escena. També es denomi-
na així el positiu especial que serveix per al tirat-
ge de les còpies.

MÀSTER DE SO. Banda de so original d’un film
gravada sobre pel·lícula magnètica (vegeu
‘Banda d’efectes’ i ‘Magnètic’).

MOVIMENT DE BALANCEIG. Moviment obtin-
gut quan la càmera es mou de dreta a esquerra
sense aturar-se.

MOVIMENT INVERTIT. Efecte que es produeix
quan es projecten els fotogrames en l’ordre
invers a com es van filmar.

MOVIMENT SUSPÈS. Fixació de la imatge en la
pantalla sense aturar la projecció (vegeu
‘Congelar la imatge’).

MOVIOLA. Aparell amb una petita pantalla que
permet veure la pel·lícula cap endavant i cap
endarrere a la velocitat desitjada, fent-la avançar
fotograma a fotograma. Bàsicament serveix com
a taula de muntatge (vegeu ‘Taula de muntatge’)
per preparar la còpia de treball i el copió muntat
(vegeu ‘Copió’), per muntar les diferents bandes de
so sincronitzades amb la còpia de treball (vegeu).

NAGRA. Marca de magnetòfon professional por-
tàtil.

NEGATIU. Pel·lícula verge sense impressionar.

PLA. Presa d’imatge contínua per a la qual la
càmera es posa en acció un sol cop. Relació de
mesura entre les proporcions de l’enquadrament
i la dimensió de les persones o objectes repre-
sentats.

POSTSINCRONITZACIÓ. Operació que consis-
teix a enregistrar a l’estudi tota la banda sonora
o una part en sincronia amb la imatge, enregis-
trada prèviament.

PRESA. Cadascuna de les preses d’imatge d’un
mateix pla.

QUADRE DE LA IMATGE. Sinònim de fotogra-
ma (vegeu ‘Fotograma’). És el quadre de la
càmera filmadora i, per tant, el de la pantalla de
projecció (vegeu ‘Camp’).

ERRPR DE RACCORD. Manca de continuïtat
entre pla i pla.

SALT D’IMATGE. Les imatges s’uneixen entre si
en un moment inadequat per culpa del muntatge
en tallar les preses.

STEADICAM. Estabilitzador de càmera.

SUPORT. En la producció audiovisual, material
sobre el qual s’enregistren les imatges (pel·lícula,
diapositives, bandes de vídeo

TELECINE. Projector de pel·lícules que permet
alimentar un altre aparell, el modulador de l’emis-
sor televisiu o un magnetoscopi.

TRACTAMENT. Desenvolupament de la sinopsi
en forma literària, que dóna importància a l’es-
tructura dramàtica, als moments essencials i a
les articulacions de la narració.

TRANSFERÈNCIA. Pas d’un suport a un altre.

VISOR. Dispositiu de la càmera que permet fixar
la imatge en l’objectiu, delimitar l’enquadrament i
posar-lo tot a punt.

ZOOM. Objectiu de distància focal regulable que
permet els tràvelings òptics. Efecte de tràveling
endavant o endarrere sense desplaçar la càmera,
obtingut per l’ús d’aquest objectiu.

19
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