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1. Gramàtica audiovisual 
 
Introducció 
 
Si bé en els seus inicis el cinema va ser molt depenent de la fotografia i del teatre, ben aviat, 
cap a la dècada de 1910, va assolir una manera de fer particular, amb elements que venien 
d'aquelles arts però també amb novetats provocades pel mateix mitjà. La combinació de 
totes aquestes aportacions, velles i noves, és el que coneixem amb el nom de "llenguatge 
cinematogràfic".Tot seguit veurem els components més importants d'aquest llenguatge 
artístic.  
 
La càmera  
 
La càmera és un aparell que recull les imatges que filma a través d'un objectiu. Segons el 
tipus d'objectiu que utilitzem obtindrem un resultats o uns altres. Si fem servir un objectiu 
gran angular, veurem que aconseguim una sensació de profunditat, i una distorsió dels 
elements més pròxims a la càmera i també de les línies verticals. Un objectiu normal evita 
aquestes distorsions i mostra un imatge bastant pròxima a la que veuen els nostres ulls. Per 
contra, un teleobjectiu redueix la profunditat i aplana el volum, fent que els elements semblin 
més propers a l'espectador. Encara n'existeix un altre tipus: el zoom. Un zoom és un objectiu 
amb una distància focal variable, des del gran angular al teleobjectiu, en una peça, i permet 
passar de l'una a l'altra ràpidament.  
 
La planificació 
 
Amb aquestes lents el que en realitat estem fent és seleccionar una distància entre l'objectiu 
de la càmera, o sigui l'espectador, i un objecte determinat. Estem enquadrant, triant la 
quantitat d'espai que volem que es vegi i la disposició dels objectes - persones i coses - a 
l'interior del quadre del fotograma. D'aquesta operació se'n diu planificació, perquè estem 
seleccionant un tipus de pla. La denominació més habitual dels diferents tipus de plans és la 
següent:  
 

• El gran pla general és aquell que permet vistes molt àmplies i on la figura humana a 
penes és visible.  

• En el pla general la figura humana va guanyant protagonisme, però encara domina el 
fons.  
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• Si el pla es diu americà voldrà dir que les figures humanes que veiem estaran 
enquadrades de genolls cap amunt.  

 

             

 
 

• El primer pla és el que mostra el cap i el coll d'una figura o també un objecte petit.  
 

 

 
• El primeríssim pla va encara més a prop i només mostra porcions d'objectes o del 

cos humà.  
 
Les unitats narratives 
 
La paraula "pla" també pot entendre's des d'un altre punt de vista. Un pla també pot ser el 
conjunt d'imatges que formen part d'una mateixa presa de la càmera. Tot allò que filmem 
mentre premem el disparador és un pla. És, per tant, una unitat narrativa. Quan tenim un 
conjunt de plans que formen part d'una mateixa acció, diem que estem veient una escena. 
Quan diverses escenes s'agrupen, bo i sent part del mateix fil narratiu, diem que veiem una 
seqüència.  
 
L' angulació 
 
Al mateix temps que enquadrem també estem situant la càmera a una determinada alçada 
respecte a la figura que veiem. És el que anomenem "angulació" de la càmera. Si la situem 
per sobre del subjecte, de manera que aquest es vegi a baix, estem fent un picat; si, a la 

• El pla mig, veiem la figura humana a 
l’alçada de la cintura ( pla mitjà llarg) o a 
l’alçada del pit ( pla mitjà curt). Permet la 
presencia de més d’un personatge  
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inversa, l'agafem des d'un angle baix, fem un contrapicat. El més comú, però, és l'angle 
recte. Quan enquadrem, la càmera acostuma a representar la visió d'uns ulls externs que 
contemplen l'acció. No obstant, i a vegades, allò que hi ha a dins del quadre es correspon 
amb la visió del personatge: es tracta, aleshores, d'un pla subjectiu.  
 

                     

 
                                                Picat                                     
 
 
Els moviments de càmera  
 
La càmera també pot moure's. I ho pot fer sobre el seu propi eix o de manera longitudinal. 
En ambdós casos es pot desplaçar sobre l'espatlla de l'operador, donant lloc al que 
coneixem amb el nom de "càmera en mà", o muntada damunt d'una grua, base mòbil amb 
un braç, al capdamunt del qual si situa una plataforma amb l'operador i la càmera. Quan 
només és una plataforma s'anomena "dolly". Un procediment més recent és l'steadicam que 
consisteix a fixar una estructura sobre el cos de l'operador a la qual se subjecta la càmera, 
bo i dotant-la de gran estabilitat; és òptima per seguir moviments sinuosos.  
 
Sempre que la càmera es desplaça en l'espai, fa un moviment que anomenem " travelling". 
Els "travelling" poden fer-se de diferents formes, depenent de com vulguem desplaçar la 
càmera. Si camina en paral·lel a un objecte que es desplaça, obtenim un travelling lateral; si 
ho fa en sentit vertical, tenim un travelling vertical i si els fa els dos simultàniament, un d' 
obliquo. Si el moviment és al voltant d'una gura, aleshores l'anomenem travelling circular. 
Per últim encara existeixen dues possibilitats més: que s'apropi a un objecte - travelling 
d'aproximació, o que se n'allunyi - travelling d'allunyament - . 
 
Quan la càmera es mou sobre el seu eix, ho pot fer de dues maneres: de dalt cap a baix, o 
viceversa, de baix cap a dalt. Aquest moviment és la panoràmica vertical. Si ho fa de dreta a 
esquerra o viceversa, aleshores és una panoràmica horitzontal. Per últim, si les féssim les 
dues alhora, tindríem una panoràmica obliqua.  
 
El muntatge  
 
Muntar és, per dir-ho d'una manera gràfica, tallar i enganxar els diferents plans que s'han 
rodat, segons una idea prèvia que tenim plasmada en un guió. Els pioners del cinema 
entenien la narració fílmica com un procés continu, sense talls, és el que coneixem com a 
pla- seqüència i que encara és utilitzat per alguns cineastes. Però filmar una pel·lícula d'una 
tirada no és el més habitual, sinó que es descompon en plans, que s'agrupen en escenes i 
seqüències, i després es filmen en l'ordre que vagi millor per tal d'economitzar temps i 
diners. D'altra banda, segons sigui la durada dels plans, el ritme serà més ràpid o més lent.  

 Contrapicat 
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El pas d'un pla a un altre es pot fer de diverses maneres, la més habitual de les quals és el 
tall en sec. Dos plans també poden fondre's. Així, tenim la fosa en negre, on un pla es va 
enfosquint fins al negre i en tornar-se a aclarir ja apareix un altre pla i la fosa encadenada, 
que fa que l'última imatge d'un pla es barregi amb la primera de l'altre. Un procediment 
diferent és la cortineta, mitjançant la qual el nou pla entra des de l'esquerra o des de la 
dreta, cobrint la imatge anterior. En canvi, l' escombrat es fa movent la càmera amb un 
desplaçament panoràmic ràpid, distorsionant la imatge que, en tornar-se nítida un altre cop, 
ja pertany al pla següent. També tenim el desenfocat, amb el qual un objecte va perdent 
focus progressivament i quan la imatge torna a ser clara ja pertany a un altre pla.  
 
Per últim, remarquem un altre recurs: l'el·lipsi. L'el·lipsi consisteix en fer un salt narratiu entre 
dues seqüències, de manera que entenem que ha passat algun temps entre elles. Els 
diferents tipus de muntatge depenen, en principi, de què i com es vulgui explicar a la 
pantalla. Almenys podem triar entre cinc formes diferents de muntar:  
 

• El muntatge lineal, és quan una escena segueix a una altra d'una manera 
cronològica. ƒs el muntatge que més predomina en el cinema actual.  

 
• El muntatge paral·lel, amb el qual dues o més escenes independents i 

cronològicament allunyades s'alternen en pantalla, provocant una relació entre una i 
altra.  

 
• El muntatge altern és quan s'alternen dues escenes independents però que són 

simultànies en el temps i acaben confluint.  
 

• El muntatge invertit és quan es canvia el transcórrer del temps d'una manera 
deliberada. Quan el salt temporal és cap al passat se'n diu un "flash-back" i quan és 
cap el futur un "flash-forward".  

 
• El muntatge ideològic, que va ser creat pels cineastes soviètics de les primeres 

dècades d'aquest segle i adaptat posteriorment per altres autors. Consisteix a muntar 
escenes o plans, el contrast del quals genera un concepte, una associació d'idees en 
l'espectador.  

 
Els gèneres 
 
No podíem acabar aquest repàs al llenguatge cinematogràfic sense parlar del gèneres. Un 
gènere cinematogràfic és un conjunt de convencions, de regles que coneixen tant els 
directors com el públic. Les pel·lícules pertanyents a un gènere s'identifiquen perquè tenen 
un tema comú. Així sabem que ens trobem davant d'un western, d'un film de terror, d'un de 
bèl·lic, d'un drama, d'una comèdia, etc... perquè un conjunt de senyals l'identifica.  
 
Els gèneres cinematogràfics tenen la possibilitats de barrejar-se. De fet, moltes de les 
pel·lícules que veiem en són una mescla. Veiem musicals de gàngsters, melodrames de 
misteri, terror de ciència-ficció i moltes altres combinacions. Aquest fenomen sembla dir-nos 
que el cinema és capaç de multiplicar-se per ell mateix i viure molts anys més 
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Glossari 
 
Ambientació: Activitat que consisteix a crear o reconstruir una realitat que convé als 
interessos del rodatge mitjançant elements com el vestuari, la decoració, la música, els 
intèrprets elegits, el maquillatge, el color confegit a l'escena, el tractament fotogràfic, etc... 
  
Angulació: Diferència que hi ha entre el nivell de la presa  i l'objecte o figura humana que es 
filma. L'angulació pot ser en picat  o en contrapicat . 
 
Argument: Història i assumpte que tracta el film a partir d'una idea esquemàtica o general. 
Pot ser original o bé adaptat d'una altra obra. 
 
Contrallum: Efecte que es produeix quan la càmera filma tenint de cara els focus de llum o la 
llum del sol..  
 
Crèdits: Llistat on apareix des dels noms dels intèrprets i de tot l'staff tècnic i humà que ha 
participat en el film, fins les localitzacions, temes de la banda sonora, etc...que sol aparèixer 
o bé al principi o bé al final del film.  
 
Director: Responsable últim de la realització del film; dirigeix els intèrprets, té cura de tots els 
aspectes estètics i escenogràfics, controla l'equip tècnic, vetlla per l'estil i la unitat narrativa 
del film, el signa, etc...És sinònim de realitzador. 
 
Director d’actors: Persona especialitzada en la direcció d'intèrprets, que sol assessorar en 
aquest camp el director-realitzador, que assaja els papers, els moviments en el propi 
escenari, etc...  
 
Director artístic: És la persona encarregada de dissenyar els decorats i la seva construcció, 
d'ambientar l'escena, de recrear un determinat clima, etc...  
 
Director de doblatge: Persona encarregada de coordinar el doblatge del film i de dirigir els 
intèrprets de doblatge que presten les veus.  
 
Director de fotografia: És la persona que té cura del treball de la càmera i del conjunt de la 
il·luminació. Crea l'ambientació i el clima mitjançant l'ús expressiu de les llums. També vetlla 
pels diferents processos de laboratori. També conegut com a "operador en cap".  
 
Director de producció: Anomenat també "cap de producció" és qui vetlla per l'administració 
de la realització d'un film. Ha d'ajustar les despeses al pressupost previst.  
 
Doblatge: Acció d'enregistrar els diàlegs traduïts a una llengua diferent de l'original del film.  
 
Efectes especials: Conjunt de procediments emprats de cara a la consecució d'una sèrie de 
sensacions que són difícils d'obtenir en la realitat, o que són totalment irreals.  
 
Efectes sonors: Sons i sorolls produïts artificialment, o bé extrets de la vida real, que volen 
crear o recrear la realitat que es mostra.  
 
Enquadrament: Espai que ocupen a la pantalla els raigs de llum que emet el projector, un 
espai que prèviament ha estat elegit i definit pel director de fotografia amb el vist i plau del 
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realitzador. L'enquadrament el defineix el marc del visor de la càmera.  
 
Escena: Seguit de plans que formen part d'una mateixa acció o ambient dins d'un espai i d'un 
temps concrets.  
 
Flash: Pla de duració brevíssima que mostra només un detall característic i que pretén 
reforçar un efecte expressiu.  
 
Fora de camp: Acció o diàleg que té lloc fora del camp visual de la càmera.  
 
Fosa encadenada: Pla que es va substituint progressivament per un altre pla mitjançant una 
sèrie d'imatges intermèdies que es superposen fins a la fixació de la nova imatge.  
 
Foto fixa: Persona encarregada de prendre, durant el rodatge, fotografies que serviran 
posteriorment d'imatges publicitàries a l'hora del llançament del film.  
 
Fotograma: Cadascun del quadres fotogràfics d'una pel·lícula.  
 
Guió literari: Narració argumental del film que conté els personatges, els decorats, 
l'ambientació, el vestuari, etc..., així com els diàlegs i la veu en off  que sentirem durant la 
projecció.  
 
Guió tècnic: Especifica sobre el paper tot allò que s'ha de veure i escoltar durant la projecció 
i en el mateix ordre d'aparició: il·luminació, posició de la càmera en cada moment, 
moviments,evolució dels intèrprets, decoració, música per a cada presa, efectes... Es 
presenta en dues columnes: una per a imatge i una per a so.  
 
Guionista: Persona que escriu el guió literari del film.  
 
Localitzacions: Indrets on s'ha realitzat la filmació d'una pel·lícula. 
 
Maqueta: Reproducció a escala reduïda d'escenaris, decorats, edificis, vehicles... Molt 
utilitzada per a realitzar trucatges.  
 
Metratge: Longitud de la pel·lícula en metres, l'equivalència dels quals en minuts classifica 
els films en: Curtmetratge: Film que dura menys de 30 minuts. Migmetratge: Film que dura 
entre 30 i 60 minuts. Llargmetratge: Film que dura més de 60 minuts.  
 
Muntatge: Procés d'escollir, ordenar i empalmar tots els plans rodats segons una idea 
prevista i un ritme determinat. El muntatge sonor s'anomena mescla. L'encarregat d'aquesta 
tasca és el muntador.  
 
Panoràmica: Moviment de rotació de la càmera. Pot ser horitzontal, vertical, obliqua i circular.  
 
Picat: Angulació obtinguda quan la càmera filma de dalt a baix i que fa que les figures 
s'empetiteixin. L'efecte contrari, és a dir, quan la càmera filma de baix a dalt s'anomena 
contrapicat i fa que les figures s'engrandeixin. Quan la càmera està en el punt més enlairat o 
vertical respecte a la figura que es vol filmar s'anomena vista d'ocell.  
 
Pla: Conjunt d'imatges que constitueixen una unitat narrativa.. N'hi ha de diferents tipus:  
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Gran pla general: És el que mostra un paisatge o un decorat on les figures no tenen 
pràcticament cap relleu; descriu l'escenari on es desenvolupa l'acció.  
 
Pla general: És el que mostra les figures d'una manera total, incloent-hi l'escena on es 
troben.  
 
Pla americà: És el que mostra la figura humana des dels genolls cap amunt.  
 
Pla mig: És el que mostra la figura humana, tallada per la cintura (pla mig llarg) o bé a 
l'alçada del pit (pla mig curt).  
 
Primer pla: Mostra el rostre sencer o una part de la figura humana, o bé un objecte 
globalment.  
 
Primeríssim pla: Mostra una part del rostre de la figura humana, o n'apropa una zona, o bé 
només una porció d'un objecte.  
 
Pla-seqüència: Seqüència  que es roda en un sol pla, en una única presa, sense muntatge, 
directament i sense interrupció i que conserva, per tant, les unitats espacial i temporal.  
 
Pla subjectiu: Mostra allò mateix que veuen els ulls d'un personatge. A vegades el pla -és a 
dir, la càmera- té el mateix moviment que l’ intèrpret.  
 
Presa: Fet material de filmar unes vistes o de gravar uns sons. També rep aquest nom el 
metratge comprès entre l'arrencada i l'aturament de la càmera.  
 
Productor: Persona o empresa que té cura de la part industrial i financera d'un film.  
 
Profunditat de camp: Espai entre el primer terme i el darrer que s'enfoquen en un mateix 
enquadrament.  
 
Seqüència: Seguit d' escenes que formen part d'una mateixa unitat narrativa. Les seqüències 
se separen les unes de les altres mitjançant salts en l'espai i en el temps.  
 
Storyboard: Dibuix, pla per pla, de la planificació o composició que després es seguirà fil per 
randa amb l'objectiu de la càmera.  
 
Travelling: Moviment mecànic de translació de la càmera en l'espai quan aquesta es 
desplaça damunt d'un mòbil o bé sobre l'espatlla de l'operador. Pot ser d'aproximació, 
d'allunyament, paral·lel, vertical, obliquo o circular.  
 
Veu en off: Veu que es troba fora del camp de la imatge però que la complementa i 
l'enriqueix; normalment s'hi afegeix durant la gravació sonora.  
 
Zoom: Es tracta d'un objectiu d'una distància focal variable que permet allunyar o apropar les 
figures que romanen fixes, sense que la càmera es mogui de lloc; és un travelling  òptic. 
�

 


